
 Халќымыздыњ мањдайына біткен ±лт
мейрамы бар. Ол – Наурыз. Баѓзы заманнан

бастау алатын б±л мерекеніњ тамыры терењде
жатыр. Желісі ‰зілмей б‰гінге жеткен ¦лыстыњ
±лы к‰нін тойлауды Ќостанайдаѓы балалар
шыѓармашылыѓы мектебі бастап кетті.

Аталѓан ±жымныњ Наурыз тойына к‰ні б±рын кіріскені
ж‰ректі елжіретеді. Єсіресе балаларѓа арналѓан
мерекелік баѓдарлама ±сынып, ¦лыќ мерекені
насихаттап жатќаны кμњілге ќонымды.
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Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

3-бет

Ќ±рметті
ќостанайлыќтар!

Сіздерді Наурыз мейрамымен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!

Осынау кμктемгі мереке, біздіњ
халќымыздыњ мєдениетініњ ±лы-
лыѓы мен ењ жаќсы салт-
дєст‰рлерін паш ете отырып,
баѓзы заман ќойнауына терењге
тамыр жайѓан.

Ежелгі т‰рік ѓ±рпы бойынша,
Наурыз тек ќана Жања жылды
ќарсы алуды бейнелеп ќоймай-
ды, сонымен ќатар б±л кμктем
мерекесі, барша тіршіліктіњ ояну,
табиѓаттыњ жањѓыру мерекесі.

Біздіњ ата-бабаларымыз, Нау-
рыздыњ бейбіт, жасампаз μмірге,
ізгілік пен келісімге деген ќ±лшы-
нысты арттыратынына сенген.
Мерекеніњ осынау терењ мєн-
маѓынасы біздіњ кμп±лтты мем-
лекетіміз ‰шін мањызды.   Еліміз-

єлемдік даѓдарыстыќ кμрініс-
терге ќарсы т±ра, мемлекеттіњ
тєуелсіздігін ныѓайта аламыз.

Біз Наурызды лайыќты нєти-
желермен ќарсы алып отырмыз.
Барша ќостанайлыќтарѓа ќа-
жырлы да жемісті ењбектері ‰шін
зор алѓыс сезімін білдіргім ке-
леді.

Ќымбатты жерлестер!

Дєст‰рлі т‰рде, Наурызда
μкпе-ренішті кешіру, жаќсы істер
жасау ќалыптасќан. Єрбір ќос-
танайлыќ отбасына бар ж‰регім-
мен бейбітшілік, μркендеу, ба-
ќыт пен ќ±т-береке, ізгілік пен
келісім тілеймін.

¦лыс оњ болсын!
Аќ мол болсын!

Наурыз мейрамы
ќ±тты болсын!

Ќостанай облысыныњ  єкімі
Н. САДУАЌАСОВ.

дегі достыќтыњ мыќты іргетасы
мен μзара т‰сіністік бізге бола-
шаќќа барынша ныќ кμњіл-
к‰ймен жєне сенімділіккпен
ќарауѓа кμмектеседі.

Тап осы саяси т±раќтылыќ
жаѓдайларында біз оныњ єлемдік
ќауымдастыќтаѓы абырой-бе-
делін арттыра отырып, μзіміздіњ
еліміздіњ экономикалыќ, єлеу-
меттік дамуы туралы айта,

¦лыс оњ болсын!
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

 Туѓан жердіњ тумасы,  еті
тірі, екі тілге бірдей, сымбат-
кμркі келіскен  Аќжанат деген
келіншек екінші ќайтара село-
лыќ округќа  єкім болды.
‡лкен-кішініњ тілін де,  істіњ
кμзін де тауып, тірлігін дμњге-
летіп єкетті. Ауыл риза. Аќжа-
натты білетіндер єке-шешесі-
нен гμрі  кіндік шешесі
Ќ±лшанѓа тартыпты дейді.
Ќ±лшан – жас кезінде брига-
дир, тμрайым болѓан, ел билеп,

атќа мінген, тоќсанѓа келіп кμз
ж±мѓан ана. Кμнекμздердіњ
айтуынша Ќ±лшан апамыз
μткен ѓасырдыњ соѓыстан
кейінгі ќиын жылдарында
ауыл – ‰йде, дала –  т‰зде та-
лай келіншекті ќолдан босан-
дырыпты. Ќ±рсаќтаѓы  шара-
на кμлденењ т‰скенде  ќойдыњ
таза ±лтабарын ќолына киіп
жіберіп, нєрестені оњтайына
т‰зетіп, босатып алатын бол-
ѓан.  Содан ел  ішінде "Аќќол-
ды Ќ±лшан" деген аты ќалѓан.
Ауылдыњ небір атан жілік, ат-
пал азаматтары, ардаќты ана,
аяулы жарлар баласына, бала-
ныњ баласына "Ќ±лшан апа-
ныњ баласымыз" деп маќтан
етіп айтады екен. Бір ќызыѓы
– Аќжанаттыњ да мамандыѓы
дєрігер-гинеколог. М±ныњ да
оќыс жаѓдайда ешбір саспас-
тан босандырып алѓан сєттері
бар екен.

Шындыѓында к‰ні кешеге
дейін ќалыњ ќазаќы ауылда
туѓан баланыњ кіндігін ырым-
дап  жаќсы-жайсањдарѓа тањ-
дап кестіретін.  Тіпті алдын-
ала ќалаѓан кісіге кіндік шеше
боласыњ деп ескертіп ќоятын
болѓан.

Дєрігерлер жарыќ д‰ниеге
шыр етіп келген бала тєнін
ќолымен ±стап, кіндігін кес-
кенде  сол адамныњ бойындаѓы
биоμріс пен ќасиеттерініњ бір
парасы нєрестеге даритынын
жоќќа шыѓармайды. Сондыќ-
тан ќазаќта бала кіндік шеше-
сіне тартады дейтін ±ѓым бар.

Былтырѓы жылдан бері облыс-
тыќ ішкі саясат басќармасы
μњірдегі єдебиетті дамытуѓа ‰лес
ќосып, б±ќара халыќтыњ наза-
рын кітап оќуѓа аударып келеді.
Міне, соныњ бір дєлелі ретінде
облыстыќ "Ќостанай тањы" га-
зетініњ Бас редакторы – Жан±заќ
Аязбековтіњ "Аѓайынныњ арасы"
кітабыныњ т±саукесер рєсімі μтті.

Басќосуѓа зиялы ќауым
μкілдері, оќырман ќауым жина-
лып, кітап жайында, автордыњ
шыѓармашылыќ ќарым-ќабілеті
туралы ой бμлісті.

 "Интеллектуалды ќонаќжай"
аталѓан дєст‰рлі басќосуды
басќарма басшысы Жанділдє
Маќанов ж‰ргізіп, алдымен "Ќос-
танай тањы" газетініњ б‰гінгі
беталысына, шыѓармашылыќ
±жымныњ ілгері басќан ќадамы-
на тоќталды.

Содан соњ абыз аќсаќалы-
мыз, соѓыс ардагері Ќасымќан
Алдабергенов сμз алып, кітап-
тыњ б‰гінгі заман лебіне ‰н ќоса-
тынын, жастарѓа педагогикалыќ
тєлім-тєрбие беретін ќ±рал ре-
тінде баѓалады.

Осы т±ста  оќырманѓа ±ѓыныќ-
ты болуы ‰шін кітаптыњ мєн-маз-
м±нына аз-кем тоќталайыќ. Ав-
тордыњ б±л ењбегі "Ќостанай
тањы" газетінде "Бас редактор
єлемі" айдарымен ‰збей жария-
ланып келген маќалалар топта-
масынан ќ±ралѓан. М±нда ол
б‰гінгі ќоѓам тынысын, уаќыт бе-
дерін, дєуір кμрінісін тап баса-
ды. Модернистік кμзќарастаѓы
ќаламгер єр маќаласында μзекті
мєселені ќозѓайды. Б±л топтама-
лардыњ ішінде єдеби-сын да
ќылањ береді. Адам бойындаѓы
асыл ќасиеттердіњ м±ншалыќты

Арќалыќќа жања
прокурор таѓайындалды

Ќала єкімдігініњ
мєжіліс залында
облыс прокуроры-
ныњ орынбасары,
єділет аѓа ке-
њесшісі С.Єбденов
ќала активіне ќала-
ныњ жања прокуро-
ры, єділет кіші ке-
њесшісі Б.Бекбосы-
новты таныстырды.

 Б.Є.Бекбосы-
нов 1980 жылы 23 ќарашада Мењдіќара ауданыныњ Ќаратал
ауылында д‰ниеге келген. А.Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай мем-
лекеттік университетініњ т‰легі.

 Ењбек жолында Алтынсарин ауданы прокурорыныњ кμмекшісі,
Ќостанай ќаласы прокурорыныњ аѓа кμмекшісі, облыстыќ аныќтау,
тергеу жєне ќылмыстыќ ќудалау зањдылыѓын ќадаѓалау басќарма-
сыныњ прокуроры, аѓа прокуроры, Федоров ауданы прокурорыныњ
орынбасары, Аманкелді, Ќарасу аудандарыныњ прокуроры болып
ќызмет істеген.

 Арќалыќ ќаласы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

 Кіндік шеше
(Наурыз назы)

эрозияѓа т‰сіп жатќандыѓы,
мєњг‰рттеніп бара жатќан адами
сананыњ б‰гінгі болмысы сμз бо-
лады. Єдеби-публицистикалыќ
пафоста жазылѓан автордыњ єр
шыѓармасы оќыѓан жанѓа таѓы-
лымдылыќ-танымдылыќ жаѓы-
нан да берері мол д‰ние. Єрбір
ойын т±спалмен, астармен жет-
кізуге барын салады ћєм соны
кейінгі маќалаларда ќайталау-
дан ада екендігін мейлінше сез-
діреді.

Б±л жайында басќосуда жур-
налистика саласы тμњірегінде
ойын кењінен айта отырып, ав-
тордыњ сμз ќ±растырудаѓы ерек-
шелігіне, таќырыпты ойдыњ
ќысќа-н±сќалыѓымен ашу тап-
ќырлыѓына аќын, профессор-
ѓалым Серікбай Оспан±лы тоќ-
талды.

Б±дан кейін жазушы  Ќуаныш
Орманов, профессорлар Ќалќа-
ман Жаќып, Алмас Єбсадыќ,
Аќылбек Шаяхмет автордыњ шы-
ѓармашылыѓына баѓа беріп,
ќазаќ баспасμзініњ ќарлыѓашы-
на баланѓан "Ќостанай тањы" га-
зетін басќарѓан т±стан бері ба-

сылымѓа μњ беріп, жања леп
єкеліп, рењк келтіріп жатќан
ењбегін атап μтті.

Сμз соњында автор:
– Кітап шыѓару тіпті ойымда

болмаѓан. Журналистиканы
кєсіп еткелі сμз μнері – єдебиет
ќатты ќызыќтыратын. Сондаѓы
жинаѓан бірсыпыра д‰ниемді
"Ќостанай тањы" басылымына
келгелі б‰гінгі к‰н кμзќарасы
т±рѓысынан ќайта ќарауѓа, ќайта
ой сабаќтауѓа тура келді.   "Бас
редактор єлемі" айдарымен бе-
рілген топтамаларѓа оќырман-
дардан жылы лебіз, пікір айту-
шылар кμбейді. Сμйтіп, ойды ой
ќозѓаѓан сєтте-аќ, бір кітапќа та-
титын д‰ние жиналып ќалды.
М±ны кітап ќылып ќ±растыруѓа
да себеп туды. Міне, μздеріњіз
соѓан кує болып отырсыздар! –
деп газеттіњ жанашыр жандары-
на, оќырман ќауымѓа ризашы-
лыѓын жеткізді.

СУРЕТТЕ: т±саукесерден
кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Н±рболат
         МЕШІТБАЕВ

Жања кітап –
заман жањѓырыѓы

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќазаќтыњ біртуар оѓыланда-
ры Бауыржан Момыш±лы,
Ќаныш Сєтбаев, М±ќтар
Єуезовтердіњ бойында бар ќа-
сиеттерініњ бір парасы кіндік
шешелерінікі дегенді естелік-
єњгімелерден оќыдыќ.

Ќазір енді заман басќа.
Ќалыњ ќазаќ арасында болса
болар, біраќ ќалада б±л ќал-
ѓан. Ќазір перзентханада  ба-
ланыњ кіндігін кім болса сол
кеседі. Баласыныњ кіндігін
кескен  бейтаныс кісіге сый-
сияпат жасалып та ж‰р.

Біраќ сол ата-ана баласын
айналып-толѓанып μсіре келе,
баласыныњ "μзгеше" μздеріне
тартпаѓан  "бμтен" мінездерін
кμріп ањ-тањ,  кейде  жаман бол-
са бір-бірініњ арѓы тегіне жау-
ып,  керілдесіп ќалатындарды
да кμріп ќалдыќ.

Басќа тєрбие жетісіп, енді
ќалѓаны осы ма еді. ¦саќ-
т‰йекті де  сμз ететін болдыњыз
ба дерсіз.  Биыл осы неме-
ремізді шыѓарып алайыќ деп
перзентханаѓа барѓанымызда,
мынадай жайды кμзімніњ
ќиыѓы шалды.  Бір жас єке
ќасындаѓы достарына айфоны-
нан перзентханадаѓы єйелініњ
толѓаѓыныњ ќасында болып,
бєрін бейнекамераѓа т‰сіріп
алыпты.  Соны  дос-жаранда-
рына кμрсетіп, ќарќ-ќарќ
к‰ліп, мєз-мєйрам.

Ал енді кіндік шеше деген
сол т±рѓанда кμбіміздіњ ойы-
мызѓа кіріп те шыќпады-ау..

Наурыз – жыл басы

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!
Сіздерді ¦лыстыњ ±лы к‰ні – Наурыз мейрамы-

мен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!
Наурыз – жылдыњ басы, к‰н мен т‰нніњ тење-

лер шаѓы. Тамырын терењнен тартќан осынау мей-
рам – береке мен бірліктіњ, тазалыќ пен татулыќ-
тыњ т±ѓырын ныѓайтып, риясыз шаттыќ пен ќуаны-
шќа кењелтер ±лы мереке.
Б±л к‰н тіршіліктіњ дєст‰рлі ќ±ндылыќтар аясында

бірігіп, игілікті жања бастауларѓа ниет білдірудіњ
нышаны. К‰нніњ алѓашќы н±ры єрбір шањыраќќа
баќ береке, μзара т‰сіністік пен болашаќќа деген
сенімділік єкелсін! Наурыз мерекесі баршањызѓа жања
жетістіктер, молшылыќ пен татулыќ єкелсін. Денде-
ріњізге саулыќ, шањыраќтарыњызѓа шаттыќ, отбасы-
ларыњызѓа амандыќ, ырыс пен ынтымаќ тілеймін!

Ќ±рметпен,Ќ±рметпен,Ќ±рметпен,Ќ±рметпен,Ќ±рметпен,
Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ хатшысыЌостанай облыстыќ мєслихатыныњ хатшысыЌостанай облыстыќ мєслихатыныњ хатшысыЌостанай облыстыќ мєслихатыныњ хатшысыЌостанай облыстыќ мєслихатыныњ хатшысы

     С.ЕЩАНОВ.С.ЕЩАНОВ.С.ЕЩАНОВ.С.ЕЩАНОВ.С.ЕЩАНОВ.

 Ќ±т-береке єкелсін!

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!Ќ±рметті ќостанайлыќтар!
¦лыстыњ ±лы к‰ні – Наурыз мере-

кесі ќ±тты болсын, баќыт єкелсін!
Тарихи тамыры терењге бойлаѓан єз-

Наурыз дана халќымызда ќай кезде де
ењсесі биік елдіктіњ, бірліктіњ, ырыс
пен ынтымаќтыњ мерекесі болып кел-
ген.

Шын ж‰ректен барша облыс
т±рѓындарын осы
жарќын мерекемен
ќ±ттыќтап, дендеріњ-
ізге саулыќ, єр жа-

Т¦САУКЕСЕР

н±яѓа баќыт, армандарыњыздыњ орындалуын тілеймін.
Еліміз тек кμркейе берсін! Єз Наурыз єр отбасына
жаќсылыќ, ќуаныш, ќ±т береке єкелсін!

Ізгі тілекпен, Єлия Ізгі тілекпен, Єлия Ізгі тілекпен, Єлия Ізгі тілекпен, Єлия Ізгі тілекпен, Єлия САПАРОВА,САПАРОВА,САПАРОВА,САПАРОВА,САПАРОВА,
"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ
филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары.филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары.филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары.филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары.филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары.

 Єрбір шањыраќќа
молшылыќ єкелсін!

Міне, к‰ллі шыѓыс халќыныњ асыѓа к‰тер мере-
кесі – Наурыз мейрамы да жаќындап ќалды. Б±л
мейрам ежелден бері аталып келеді. Ол б±л к‰ндері
тек м±сылмандардыњ ѓана емес, еліміздегі барша
±лт пен ±лыстардыњ да ортаќ мерекесі.
Наурыз – жыл басы, μйткені барша ж±ртшы-

лыќ μздерініњ алдаѓы к‰ндердегі асыл ‰міттерін,
биік армандарын осы ¦лыстыњ ±лы к‰німен тыѓыз
байланыстырады. Сонымен ќатар мейірімділік пен
ќайырымдылыќ мейрамы болып саналады.
Б±рын бір-біріне белгілі бір себептермен μкпе-

реніштері бар аѓайындар  оны ±мытып, татуласады.
Єрбір шањыраќќа тек ізгілік пен ќуаныш тілейді.
Абыз аќсаќалдарымыз бен аќ жаулыќты аналары-
мыздан аќ батасын алады.
Ќымбатты м±сылман ќауымы жєне жер-

лестер! Сіздерді ќасиетті єз Наурыз мере-
кесімен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын.
¦лыстыњ ±лы к‰ні ‰йлеріњізге тек ќана
ырыс-береке єкелсін, ќой жылы наѓыз
молшылыќ жылы болѓай.

Асылхан ќажы Асылхан ќажы Асылхан ќажы Асылхан ќажы Асылхан ќажы Т‡СІПБЕК,Т‡СІПБЕК,Т‡СІПБЕК,Т‡СІПБЕК,Т‡СІПБЕК,
Ќазаќстан м±сылмандарыЌазаќстан м±сылмандарыЌазаќстан м±сылмандарыЌазаќстан м±сылмандарыЌазаќстан м±сылмандары

діни басќармасыныњдіни басќармасыныњдіни басќармасыныњдіни басќармасыныњдіни басќармасыныњ
Ќостанай облысын-Ќостанай облысын-Ќостанай облысын-Ќостанай облысын-Ќостанай облысын-
даѓы μкіл имамы.даѓы μкіл имамы.даѓы μкіл имамы.даѓы μкіл имамы.даѓы μкіл имамы.
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Биылѓы жылдыњ 11 наурызын-
да аныќталѓан республикалыќ
бюджеттен μњірге б±йырар ќара-
жат кμлемін бекіту маќсатында
облыстыќ мєслихаттыњ т‰пкілікті
комиссиясы к‰н тєртібінде т±рѓан
екі ауќымды мєселені талќыѓа
салды.

Б±ѓан єріректе, яѓни, 2014
жылы 12 желтоќсанда халыќ
ќалаулыларыныњ  ќабылдаѓан
шешіміне т‰зету мен толыќтыру-
лар енгізуіне тура келді. Соѓан
сай облыстыќ экономика жєне
бюджеттік жоспарлау басќарма-
сыныњ басшысы Ерлан Спанов
мєлімдеме жасап, бірќатар
т‰йткілді мєселелерді тізбелеп
берді.

¤њір ќазынасын таѓы бір аныќ-
талуына республикалыќ бюджет-
тен берілетін 12 млрд. 641 млн.
517 мыњ тењге трансферт жєне
несие кμлемініњ ќысќаруы себеп
болѓан.

Тек ќана ќаржы жобаларыныњ

Ата ѓ±рпымызды жас буынѓа дєріптеп жатќаны ±намды іс.
Шыѓармашылыќ мектептіњ μнерпаздары м±ндай игі шараны
17 наурыздан бастады. Аталѓан к‰ннен бастап ќаладаѓы мек-

теп оќушыларыныњ назарына театрландырылѓан ќойылым ±сын-
ды. ‡ш к‰нге жоспарланѓан баѓдарлама мемлекеттік тілде μтті. Ме-
рекелік ќойылымды дайындауѓа екі ай уаќыт кеткен. Осы мерзім ара-
лаѓында ќазаќ халќыныњ ќалыптасу тарихы жєне Елбасы туралы
кітаптарды аќтарып, ізденді. Нєтижесінде баѓдарламаныњ сценарийін
μздері жазып, декларацияны ±лттыќ наќышта жасады.

Балалар шыѓармашылыѓы мектебініњ μнерпаздары бір к‰нде тμрт
ќойылымды сахналап шыќты. Ќазаќ хандыѓыныњ ќалыптасуынан
бастап Наурыз мейрамында жасалатын жμн-жоралѓыларды кμрсетті.
Кμпшіліктіњ алдына шыѓып,  ±лттыќ ойындарды ойнаѓан балаќайлар
да мєз.

– Биыл ел болып Ќазаќ хандыѓыныњ 500 жылдыѓын атап μтеміз.
Мемлекеттік к‰нтізбедегі ±лттыќ мерекелерді, тарихи даталарды ес-
керіп маѓыналы ќойылым єзірледік. Мерекелік баѓдарламада ќазаќ
хандыѓыныњ ќ±рылуы, Наурыз мейрамыныњ шыѓу тарихы баянда-
лады. Мектеп оќушылары μз елініњ, жерініњ тарихын, μткенін білсін
деген маќсатта осындай театрландырылѓан кμрініс жасадыќ, – деді
ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы мектебі б±ќаралыќ бμлімініњ мењ-
герушісі Константин Чеботарь.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

 Ќаржы ќысќартылатын болды

ОБЛЫСТЫЌ МЄСЛИХАТТА

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Азаматтарды ќабылдауды
ж‰ргізетін т±лѓаныњ аты-жμні

Е.И.Аман

М.А.Дєрібаев

Н.М.Садуаќасов

С.А.Карплюк

Б.Ш.Жаќыпов

А.Т. Єбенов

Н.М.Садуаќасов

Е.И.Аман

М.А.Дєрібаев

С.А.Карплюк

Н.М.Садуаќасов

Б.Ш.Жаќыпов

Лауазымы

Єкімніњ бірінші
орынбасары
Єкімніњ
орынбасары
Єкім

Єкімніњ
орынбасары
Єкімніњ
орынбасары
Аппарат
басшысы
Єкім

Єкімніњ бірінші
орынбасары
Єкімніњ
орынбасары
Єкімніњ
орынбасары
Єкім

Єкімніњ
орынбасары

Азаматтарды ќабылдау
к‰ні мен уаќыты

2015 жылѓы  3 сєуір
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы  10 сєуір
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015  жылѓы 17 сєуір
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы 24 сєуір
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015  жылѓы 8 мамыр
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы  15 мамыр
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы 22 мамыр
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы 29 мамыр
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы  5 маусым
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы  12 маусым
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы  19 маусым
саѓат 9-дан 12-ге дейін
2015 жылѓы  26 маусым
саѓат 9-дан 12-ге дейін

   Байланыс
телефондары

575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057
575-084
575-057

Ќостанай облысы єкімініњ аппаратында 2015 жылдыњ 2-тоќсанында
жеке т±лѓалардыњ жєне зањды т±лѓалардыњ μкiлдерiн жеке ќабылдау

КЕСТЕСІ

Жеке ќабылдауѓа алдын ала  жазылу №105 кабинетте ж‰ргізіледі,
байланыс телефондары: 575-084, 575-057
Облыс єкімі аппаратыныњ  мекенжайы:  Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66
"Костанай облысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесі Ќостанай облысы єкімі аппараты-

ныњ ќызметкерлерімен Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ ар-намыс кодексі
нормаларын, Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік ќызмет жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы зањнамасын б±зу фактілері туралы мына телефон бойынша хабарлауѓа болатынын
хабарлайды: 575-062.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Кμктемгі дала ж±мыстарына
кμп ќалѓан жоќ. Жанар-жаѓар
май, т±ќым, ауыл шаруашылыќ
техникаларыныњ жабдыќталуы
уаќыт к‰тірмейді.

Облыс басшысы Н±ралы Са-
дуаќасов жауапты науќан ал-
дында кєсіпорындарды аралап,
жай-к‰йімен танысып ќайтты.

Алдымен "Урал ЛТД" ЖШС-де
болып, жања заманѓа сай ауыл
шаруашылыќ техникаларын, тех-
нологиялыќ  жабдыќтарын,  ќо-
салќы бμлшектерін, т±ќым се-
бетін ќ±ралдарды байќады. Ша-
руашылыќтаѓы барлыќ техника-
лар Ресей, Украин, Беларусь жє-
не шетелден єкелінеді. Б±рынѓы
жылдармен салыстырѓанда баѓа-

сы да диќандар ‰шін єбден
ќолайлы. Оныњ себебі, ќазіргі
даѓдарыс жаѓдайында техника-
лардыњ ќ±ны едєуір т‰сіп, 20-
25% ќ±раѓан. М±ны егін егіп, мал
μсіретін ауылдаѓы єрбір жанѓа
жеткізу керектігін ќадап тапсыр-
ды μњір басшысы.

Б±дан кейін "Мотор-Деталь",
"Аском и К", "DG Технолоджи"
ЖШС-ін кμрген Н.Садуаќасов 1
сєуірде ауыл шаруашылыѓы тех-
никаларыныњ кμрмесін ±йымдас-
тыруды єрі оѓан кμршілес облыс-
таѓы жєне Ресей, Беларусь мем-
лекетіндегі аталѓан техникалар-
мен айналысатын бірнеше
кєсіпорындарды ж±мылдыру
ќажеттігін айтты. Келешекте
кμрменіњ тіпті, жылына екі рет -
кμктемгі жєне к‰згі егіс науќаны
ќарсањында μткені диќандар ‰шін

єлдеќайда тиімді болатынын
мєлімдеді.

Одан єрі μњір басшысы жоѓа-
ры сортты т±ќымдарды шыѓару-
мен айналысатын "Заречное"
ѓылыми-тєжірибелі  шаруашылы-
ѓына атбасын б±рып, жай-к‰йімен
танысып, кμктемгі егіс науќаны-
на μњірдіњ 100% дайын екенін:
жанар-жаѓар май, т±ќымдардыњ
алдын-ала алынып ќойылѓанын,
кейбір шаруашылыќтар єлі де
ќаржыландырылып жатќанын
тілге тиек етті.

¤њір басшысыныњ осы сапар-
даѓы айтќан келелі ойларын,
μњірдегі кμктемгі егіс науќаныныњ
толыќ хал-ахуалын, кμкμніс
μнімдерін егудегі т‰йткілдерді га-
зетіміздіњ алдаѓы санында егжей-
тегжейлі талдап єњгімелеп бе-
реміз.

Кμктемгі егіске дайын

Ќостанай облыстыќ
ж±мыспен ќамтуды
‰йлестіру жєне єлеуметтік
баѓдарламалар
басќармасыныњ басшысы
Ерлан Жаулыбаев БАЌ
журналистерімен кездесті.
Іс-шарада аталѓан
басќарма ќызметініњ
μткен жылѓы
ќорытындысы жєне
биылѓы міндеттері
туралы айтылды.

Былтырѓы жылы "Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓдарламасы аясын-
да облыста 1242 ж±мыс орны ашылѓан. Сондай-аќ 460 адам шаѓын
несие алып, ауыл жєне мал шаруашылыѓы салаларында жеке
кєсіптерін дамытуѓа м‰мкіндік алды. Баѓдарлама бойынша ењбек
нарыѓында с±ранысќа ие мамандыќтарѓа оќыту ќолѓа алынѓан. ¤ткен
жылы кєсіби оќытудан μткен азаматтардыњ 95%-ы ж±мыспен ќамты-
лыпты. ¤њірде ж±мыссыздыќпен к‰рес маќсатындаѓы шаралар биыл
да жалѓасын табады. Алайда, баѓдарламаны ж‰зеге асыруѓа арнал-
ѓан республикалыќ бюджеттен бμлінетін ќаржы кμлемі азаяды. Оѓан
єлемдік экономикалыќ жаѓдай себеп болып отыр. Сонымен ќатар
биыл  жастар тєжірибесіне кμбірек кμњіл бμлінбек.

– Халыќты ж±мыспен ќамту – Елбасы ж‰ктеген басты міндеттердіњ
бірі. Осыѓан орай елімізде 2011 жылдан бастап "Ж±мыспен ќамту –
2020" мемлекеттік баѓдарламасы басталды. Аталѓан баѓдарлама ха-
лыќтыњ єл-ауќатын арттыруѓа жол ашып, біздіњ облысымызда да оњ
нєтижесін беруде, – деді облыстыќ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне
єлеуметтік баѓдарламалар басќармасыныњ басшысы Ерлан Жау-
лыбаев.

Облыс т±рѓындарына 9 т‰рлі єлеуметтік кμмек кμрсетіледі. Соныњ
ішінде м‰мкіндігі шектеулі азаматтарѓа арналѓан инватакси ќызметін
ерекше атауѓа болатындай. Ќазіргі уаќытта Ќостанай, Рудный, Арќа-
лыќ ќалаларындаѓы м‰дектер инватакси ќызметін пайдаланады.

СУРЕТТЕ: Ќостанай облыстыќ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру
жєне єлеуметтік баѓдарламалар басќармасыныњ басшысы Ер-
лан Жаулыбаев.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

"Ж±мыспен ќамту –
басты міндет"

1-бет

¦лыстыњ ±лы¦лыстыњ ±лы¦лыстыњ ±лы¦лыстыњ ±лы¦лыстыњ ±лы
 к‰німен! к‰німен! к‰німен! к‰німен! к‰німен!

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

игеріліп, дамуыныњ μзіне 5,5
млрд. тењгеге жуыќ ќаржы кμлемі
ќысќарѓан. Атап айтсаќ, білім,
ќоѓамдыќ тєртіп жєне ќауіпсіздік,
спорт, т±рѓын ‰й, ТКШ-ны жањѓыр-
ту, индустрияландыру, медицина
нысандары ќ±рылысына ж±мса-
латын ќаржы кμлемі кеміген. Б±л
єрине, ѓаламдыќ даѓдарысќа тіке-
лей ќатысты екендігі аќиќат.

Біраќ, облыстыќ ќазына б±ѓан
дейін ќойылѓан кейбір жоспарлы
істерін одан єрмен дамыта бе-
рері сμзсіз.

Ал, екінші мєселе – жетім жєне
асыраусыз ќалѓан балаларды
ќолдау  баѓытындаѓы  білім  бас-
ќармасы  ±сынѓан кешенді жос-
парѓа бμлінетін ќаржы облыс
єкімі Н±ралы Садуаќасовтыњ
ќатысуымен μтетін кезектен тыс
сессияда талќыланды.

Б±л туралы басќарма басшы-
сы Єлия Тμртќараева есеп беріп,
бірталай  к‰рмеуі кμп к‰рделі
жайттардан аќпарат берді. Ол

бμлінетін ќаржы кμлемін де
жеткізді. ¤ткен жылмен салысты-
рѓанда биыл жетім балаларѓа
кμрсетілер кμмектіњ артќаны бай-
ќалады. Олардыњ т±рѓын ‰ймен
ќамтамасыз етілуі, жоѓары оќу
орындарына, арнаулы кєсіп, ма-
мандыќ алуы назардан тыс ќал-
майтындыѓын жеткізді.

– Єрине, бюджеттіњ ќысќаруы
осындай мєселелерге де ызѓа-
рын тигізеді. Біраќ біз "алмаќтыњ
да салмаѓы барын" ±мытпай, бе-
рілген ќаржыны тиімді игерілуін,
олардыњ содан нєтиже шыѓару-
ын да басты назарѓа ±стауымыз
ќажет. Яѓни, талап ете отырып,
ќоѓамдыќ μмірге белсене арала-
суын ќадаѓалаѓанымыз абзал, –
деп Н±ралы Садуаќасов μз пікірін
айтты. Б±дан кейін республика-
лыќ ќазынадан б±йырар ќаржы
неліктен ќысќарѓанын тілге тиек
етіп, жоспарланѓан инвестиция-
лыќ жобалардыњ негізгісін дамы-
туѓа ынталы болуын жеткізді.
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Наурыз – ежелгі дєст‰р
бойынша Жања жылдыњ баста-
луы ѓана емес, б±л сонымен
бірге  тањѓажайып кμктем ме-
рекесі, табиѓаттыњ ќайта т‰леп,
ќайта жањѓыруы жєне кμп
±лтты еліміз бірлесіп тойлай-
тын – Достыќ  мерекесі.
Наурыз  мейрамы – ќазаќ
халќыныњ ±лттыќ мереке-
лерініњ ішіндегі ењ негізгісі
жєне мањыздысы болып табы-
лады. Халќымыздыњ мєдение-
тін, салт-дєст‰рін, тарихын
бейнелейтін б±л к‰нді ќазаќ
халќы ерекше ќадірлеп "¦лыс-
тыњ  ±лы к‰ні" деп атаѓан.

Мен ‰шін биылѓы Наурыз
мейрамыныњ орны ерекше, се-
бебі д‰ниеж‰зінде болып жат-
ќан єлеуметтік-экономика-
лыќ, саяси  даѓдарыстарѓа  ќара-
мастан  Ќазаќстан  Елбасыныњ
ж‰ргізіп келе жатќан саясаты-
ныњ  арќасында т±раќты да-
мып, ныќ ќадаммен ілгері ба-

сып келе жатќан ынтымаѓы жа-
расќан  елге айналып отыр.

Б‰гінгі тањда тєуелсіз
елімізді б‰кіл єлем мойындап
отыр. Сыртќы жєне ішкі сая-
сатта, экономикалыќ дамуда,
спорт єлемінде, білім беру са-
ласында жеткен жетістіктерге
елдегі саяси т±раќтылыќтыњ,
ынтымаќ пен бірліктіњ, эконо-
микалыќ дамудыњ арќасында
ќол жеткізіп отырѓанымыз
баршаѓа мєлім.

Биылѓы жылы Республика-
даѓы т±раќтылыќты саќтау мен
ел дамуыныњ маќсатына айту-
лы ‰лес ќосып келе жатќан
Ќазаќстан халќы ассамблеясы-
на 20 жыл толѓалы отыр. Соны-
мен ќатар биылѓы жылы єрбір
ќазаќстандыќ алдында
еліміздіњ болашаѓын тањдау
міндеті т±р.

2015 жылѓы 11 наурызда
"Н±р Отан" партиясыныњ ХVІ
съезі болып μтті. Маѓан сол

¤з басым ±лттыќ мереке
болѓандыќтан болар, наурыз
мейрамын ерекше асыѓа
к‰темін. Бала-шаѓаммен бірге
осыдан жиырма тμрт жыл
б±рын Монѓолия елінен ата
ќонысќа кμшіп келген едік. Ол
жаќтаѓы ќазаќтар да наурыз-
ды ерекше сєн-салтанатпен
ќарсы алатын. Бірнеше к‰н
бойы ауылдыњ ќыз-келіншек-
тері неше т‰рлі ±лттыќ таѓам-
дарды дайындайды. Єсіресе,
жеті т‰рлі таѓамнан дайындала-
тын наурыз кμжеге аса мєн бе-
ріледі. Бір ерекшелігі, ол жаќ-
та єрбiр отбасы кμже жасауды
мiндетiм деп санайды. Єрі дас-
тарќанныњ басты асы наурыз-
кμжені осы к‰ні тойып ішу ке-
рек, сонда жыл бойы тоќшы-
лыќта ж‰ресіњ деген сенім де
бар. ‡ш к‰н бойы аталып
μтетін наурыз мейрамында
т‰рлі жарыстар, бєйгелер
±йымдастырылып, ќазаќтыњ
салт-дєст‰рлері дєріптеледі.
Киіз ‰йлер тігіліп, алтыбаќан
ќ±рылып, жастар жаѓы тањ ат-
ќанша тойлайтын. Б‰гінде ата-
мекенге оралып, аѓайындардыњ
арасында жыл сайын аман-есен
наурызѓа жетіп, ¦лыстыњ ¦лы
к‰нін тойлап жатќанымыз да
біз ‰шін ‰лкен баќыт. Б±л к‰ні

съездіњ ж±мысына ќатысу сєті
т‰сті. Осындай тарихи мањыз-
ды оќиѓалардыњ  ќатысушысы
болѓандыќтан мен мемле-
кетіміздіњ, біздіњ Ќостанай об-
лысыныњ жеткен жетістік-
терін маќтан етемін.

Барлыќ ќазаќстандыќтарѓа,
жерлестеріме жарќын баста-
маларыњыз, ±лаѓатты істеріњіз
бен алѓа ќойѓан маќсаттары-
њыз сєтті орындалсын де-
мекпін. ¦лыстыњ ±лы к‰ні
єрбір отбасына ќуаныш, баќыт
єкелсін! ¦лыс оњ болсын!

Алма ДОЩАНОВА,
Ќостанай политехника-

лыќ колледжініњ директоры,
облыстыќ мєслихаттыњ

депутаты, "Н±р Отан"
партиясы  ХVІ съезініњ

делегаты.

Ел бірлігіЕл бірлігіЕл бірлігіЕл бірлігіЕл бірлігі
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болсын!болсын!болсын!болсын!болсын!

Тиын ХАСЕН,
кμпбалалы ана

"Єр шањыраќ шаттыќќа"Єр шањыраќ шаттыќќа"Єр шањыраќ шаттыќќа"Єр шањыраќ шаттыќќа"Єр шањыраќ шаттыќќа
кенеле берсін"кенеле берсін"кенеле берсін"кенеле берсін"кенеле берсін"

дастарќанымызды ±лттыќ та-
ѓамдармен толтырып, наурыз
кμже істеп, балаларым мен не-
мерелерім жиналып, бір мєре-
сєре болып ќаламыз. Биыл да
наурызды жылдаѓы дєст‰р
бойынша отбасымызда ќарсы
аламыз. Жалпы, наурыз – к‰н
мен т‰нніњ тењеліп, табиѓаттыњ
ерекше бір т‰рге бμленіп, жа-
њаратын кезі ѓой. Самарќанныњ
кμк тасы еріп, ќасиетті ќара
жер бусанып, табиѓат та, жер
ана да, жан-жануар да т‰леп,
жањарады. Сондыќтан, халќы-
мыз наурызѓа ерекше дайын-
дыќпен келген. Осы к‰ні
Ќазаќтыњ сайын даласын

Ќызыр баба кезіп, адам бала-
сына ќ±т-береке, баќ-дєулет
сыйлайды. Сол себепті ¦лыс-
тыњ ±лы к‰ні адамдар бір-
біріне деген μкпе реніштерін
±мытып, міндетті т‰рде тμс
ќаѓыстырулары тиіс. "¦лыс
к‰ні алдыња келсе, атањныњ
ќ±нын кеш" деген сμз де осы-
дан ќалѓан.

Алла таѓала жыл сайын ел
болып ¦лыстыњ ±лы к‰нін той-
лай беруге жазсын. ¦лыс оњ бо-
лып, єр шањыраќта береке-
бірлік, шаттыќ орнай берсін.
Егеменді еліміздіњ іргесі
сμгілмей, халќымыз жасай
берсін!

– Жапан дала жањѓырып,
жан-жануар т‰леп, мал тμлдеп
жатќан мезгілді ата-бабамыз
мерекеге айналдырып, аѓай-
ын-туыс тμс т‰йістіріп, ќол
ќусырып амандасып, мєз-
мєйрам болысќан. Табиѓат-
ана ќайта жањаратын ерекше
к‰нді жыл басына балап,
¦лыстыњ ¦лы к‰ні деп атаѓан.

Наурыз ќарањѓыныњ –
жарыќќа,  ызѓардыњ – жы-
лыѓа, ќараныњ – аќќа, сор-
дыњ – баќќа, кесірдіњ –
киеге, жоќтыњ – барѓа
ауысатын шаѓы. Б±л мейрам-
ныњ артыќшылыѓы сол, жер
бетіндегі тіршілік иесі
т‰рленіп, т‰леп, тμлдейді.
Ќытымыр ќыстыњ ќаћары ќайтып, д‰ние ќ±лпырады. Д‰рда-
раз жандар татуласып, араз жандар бірін-бірі кешіреді. Мал
аузы кμкке, жан аузы аќќа тиеді. Табиѓаттыњ ењ кμркем ме-
рекесі Наурыз біздіњ елімізге баќ-береке єкелсін! Жер
ш‰йгінді, мал к‰йлі болѓай. Жања жыл ќайырлы, шыќќан
кμп айырлы болсын. Жер беті мейірімге толсын. Елімізде
тыныштыќ, бейбітшілік, молшылыќ болсын. Ќостанайымыз
одан єрі жањарып, халыќтыњ жаѓдайы жаќсара берсін. Биы-
лѓы жылы егін бітік шыѓып, ќамба астыќќа толып, шаруа-
лардыњ ењбектері жансын. Ќора тμлге, μріс малѓа толып ауыл-
даѓы аѓайынныњ ырыздыќ-несібесі молайсын.

Тоќшылыќ толастама, Жања жыл жарылќа!

Жер беті толсын

мейрам-мейірімге
Єбілжан Н¦РМАЃАМБЕТОВ,
¦лы Отан соѓысыныњ ардагері:

Зємзєг‰л Ж‡СІПЌЫЗЫ,
ЌР Мєдениет ќайраткері,

ќазаќ    драма театрыныњ актрисасы:

БаршылыќтыњБаршылыќтыњБаршылыќтыњБаршылыќтыњБаршылыќтыњ

бастауы -бастауы -бастауы -бастауы -бастауы -

Наурыз кμжеНаурыз кμжеНаурыз кμжеНаурыз кμжеНаурыз кμже

– "Туѓан ай – тураѓан ет-
пен тењ", єне-міне дегенше
ќар еріп, жылѓалардан су
аѓып, табиѓат жасарып,
кμктемніњ саумал самалына
ілесіп Наурыз да жетті. Тек
адамзат ќана емес, табиѓат-
тыњ да жасарып, бой
т‰зейтін шаѓы – ¦лыстыњ
±лы к‰нініњ баршамыз ‰шін
жолы да, жμні де бμлек. Жыл
басын  отбасымызда балала-
рымызбен, немерелеріміз-
бен бірге кењ дастарќан ба-
сында ќарсы аламыз. На-
урыз кμжені молынан дайын-
дап, бєріміз де тоя ішеміз.
Наурыз кμжеге тойса жыл
бойы кμњіліњ тоќ болады. Бар-
шылыќтыњ да бастауы осы
Наурыз кμже. Амандыќ-сау-
лыќ, аќ тілек, меймандостыќ, адалдыќ, молшылыќ, жалпы
±лтымызѓа тєн тамаша салт-дєст‰рімен паш етілетін На-

урыз мейрамын μзіндік сєн-салтанатымен,
думанды тойымен, єн-жырымен ќарсы алу-

дыњ μзі бір ѓанибет. Мен μзім Шымкент-
те оќыѓан едім. Ол жаќта Наурыз
кезінде бєріміз де жењіл кμйлекпен
ж‰реміз. Бєйшешекте г‰лдеп т±ра-

ды. Ал Ќостанайда ќыс єлі ќытымыр
мінезінен танбай т±рса да кμпшіліктіњ

кμњілі кењ. Єз Наурыз баршамызѓа ба-
ќыт пен береке, амандыќ пен татулыќ ала

келсін.
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Наурыз мейрамыныњ
жалпыхалыќтыќ сауыќтыќ
сипат алуын, мазм±ндыќ
рєміздерініњ (символикасы-
ныњ) ажар-кμркін арттыру
мєселесі – б‰гінгі ќазаќстан-
дыќ  ќоѓамда μткір т±рѓан
уєзипа. Шыѓыс к‰нтізбесінде
жања жыл ретінде ќабылдана-
тын Наурызды тойлауда ќан-
дай сауыќтыќ сипат алуы
м‰мкіндігі туралы μз ойымыз-
ды біздер б±рында ортаѓа сал-
ѓан болатынбыз. Б±л жолы
оныњ рєміздік сипатына жєне
оныњ бастау арнасына  назар
салуды жμн санап отырмыз.

Наурыздыњ басты рєсім-
дері мен рєміздері, ѓ±рыптыќ
сипаты алты ай ќыс мезгілі
бітіп, жазѓыт±рым уаќыттыњ
келіп, табиѓаттыњ жањаруын
ќуаныш етумен байланысты
туындайды. Наурыздыњ
13-інде ќазаќтар "тоќсан" деп
атап кеткен, шаруаны, т±рмыс-
тіршілікті "ќысып тастаѓан"
тоќсан к‰ндік ќыс бітіп, аяќ-
ќол кењейетін жаз мезгілі жер
бетіне аяќ басады. Алты ай
ќыста ±йќыѓа, яѓни μлі кезењ-
де болѓан табиѓат ќайта
тіріліп, жања тіршілігін бастай-
ды. "...Наурызды біздіњ ќазаќ-
тыњ мейрам етуі айырыќша
сыйымды, артыќша дєлелді,–
деп жазады М.Дулатов, – неге
десењіз, марттыњ ескіше 9-да,
жањаша 22-інді к‰н мен т‰н
тењеледі, ќыс μтіп, жаз жетіп,
шаруа кенеледі. Ќыс бойы аќ
кебінін жамылып, μлім тμсе-
гінде жатќан табиѓаттыњ, жан-
ды-жансыздыњ тірілуі кімніњ
де болса кμњіліне шаттыќ бе-
ретіні аныќ болса, тіршілік
жаѓынан ќыстыњ μтуіне, жаз-
дыњ жетуіне ќазаќтан артыќ
тілектес, ќазаќтан артыќ
ќуанатын ел жоќ деуге саяды".

Б±л т±ста Наурыз айын-
даѓы жыл басын ќай к‰ннен
бастау алатынын белгілеу ХХ
ѓасырдыњ бас кезіндегі аѓарту-
шылыќ кезењде де айќын бол-
маѓандыѓын айта кетуіміз ке-
рек. Аталмыш мєселеге кезін-
де А.Байт±рсын±лы да арала-
сып, оѓан мынадай ‰н ќосќан
еді: "Наурыз – ќазаќша жыл
басы. Б±рынѓы кезде ћєр елде
наурыз туѓанда мейрам ќылып
бас асып, ќазан-ќазан кμже
істеп, ауылдан ауылѓа, ‰йден-
‰йге ж‰ріп кєрі-жас, ќатын-
ќалаш – бєрі де мєз болып,
кμрісіп, араласып ќалушы еді.
Б±л кезде ол ѓ±рып ќазаќ ара-
сында ќалып бара жатќан
секілді. Ќ±ты наурыздыњ ќай
айда, ќай к‰ні болуы хаќында
да ћєр т‰рлі сμйленеді. Біреу-
лер Наурыз марттыњ бірінде,
екіншілері тоѓызында келеді
деседі... Жања жылымыз – Нау-
рыз марттыњ басында болсын,
ортасында болсын, єйтеуір
мартта келетін болса, шын ма-

ѓынасымен Жања жыл деп ай-
туѓа лайыќ".

Жалпы, Єз-Наурыз кењ-
байтаќ ќазаќ жеріне
кμктемніњ алѓашќы айы туѓан-
да аяќ басады. Б±л кезењ ќазаќ-
тыњ кμк ж‰зіндегі айдыњ ќоз-
ѓалысы арќылы ж‰ргізілетін
ескіше есебі бойынша Наурыз
14-нен басталса (ай есебінде
13-нен 14-не ќараѓан т‰ні жања
ай туады), астрономиялыќ есеп
шартымен к‰н мен т‰нніњ тењ
келетін тоѓысын белгілеген
иран-парсы к‰нтізбесінде –
22 наурыз.

Жоѓарыда Алаштыњ ардаќ-
ты т±лѓалары жазып ќалдыр-
ѓан аталмыш пікірлердегі "μлім
тμсегінде жатќан табиѓат",
"кєрі-жас, ќатын-ќалаш –
бєрі де мєз болып, кμрісіп, ара-
ласып ќалушы еді" деген жол-
дар халќымыздыњ кμне
мифтік т‰сінігінен хабар бе-
реді. Кμшпелі тіршілігі таби-
ѓатпен етене байланысты бол-
ѓан кμшпелілер табиѓат ана-
даѓы жањаруды ерекше
ќуанышпен ќарсы алып, μз
д‰ниетанымын белгілейтін
символикалар тудырѓан. Сон-
дай символиканыњ бірі – та-
биѓаттыњ μліп ќайта тірілуін
белгілейтін рєсім.

Наурыздаѓы м±ндай кμне
танымныњ белгілері Ќазаќ-
станныњ батыс аймаѓында те-
рењірек, айќыныраќ саќтал-
ѓан. Б±л μлкеде жања жылды 14
наурызда ќарсы алады жєне
оныњ жалпы ж±ртшылыќ ара-
сында орныќќан басты рєсімі,
ежелгі ѓ±рпы – кμрісу (яѓни
ќауышу немесе амандасу).
М±ны "ќайта тірілу" деп те
атасаќ та болады. Б±л –
μткенді, ескіні артќа тастап,
жањамен жанасудыњ, аман-
дыќпен ќауышудыњ, ќайта та-
бысудыњ єрі т‰зу кμњілдіњ,
адал тілектіњ рємізі.

"¤ткенге – салауат, бола-
шаќќа –  аманат" –  Наурыз-
дыњ басты философиясы. Ата-
бабасыныњ рухына д±ѓа ба-
ѓыштау, кμрші-кμлемін, аѓай-
ын-туѓанын аман кμріп, оларѓа
сый-сыяпат жасау, тарту-та-
ралѓы беріп ќ±рмет ету, Алла
таѓала берген жастыњ бір жыл-
ѓа ±заруына ш‰кіршілік ету –
Кμрісудіњ басты амалдары.

Ќ±рмет пен сыйластыќты
аќ жалау еткен ќауышу к‰ні
б±рынѓы μкпе-реніш кеші-
ріліп, араздыќ ±мытылады.
¤мірдіњ т‰рлі жаѓдайынан ту-
ындап, адамдар арасында пай-
да болатын μкпе-реніш, араз-
дыќ, μштесу сынды кμњіл-к‰й
сарындарын μткен уаќыттыњ,
ескі жылдыњ еншісіне ќалды-
руѓа ±мтылѓан адамныњ ниеті
ізгілікке баланса, ал оны кеш-
кен, сμйтіп татулыќ жібін
ќайта жалѓануына м±рындыќ
болѓан жанныњ єрекеті адам-

гершіліктіњ биік дењгейі деп
саналѓан. Тіпті, кμрісу кезењі
туѓанда жауласып ж‰рген ел
немесе ру-тайпалар араздыќ-
ты тоќтатып, жауластыќты
жоюѓа ымыраласып, бейбіт-
шілікті ќалпына келтіруге
±мтылѓан.

М±ндай ізгі ниеттер жер бе-
тіндегі ірі діни сенімдердіњ де
философиясына орныќќан.
Сондыќтан ата-бабаларымыз
ертеден дєст‰р еткен
"кμрісудіњ" басты ±станымда-
ры мен амалдарын жања заман-
ныњ т±рмыс-тіршілігіне, адам-
дар арасындаѓы ќарым-ќаты-
настыњ ‰йлесімділігін ќамта-
масыз етуге, тіпті, ќоѓамныњ
т‰рлі топтары ел-ж±рттыњ
μзіне назар аударуына сеп бо-
латын саяси технологиялары-
на да пайдалануѓа болады. Осы
єрекеттер арќылы кμне
ѓ±рыпты заманауи сипатта
жандандырып, оны жања маз-
м±нмен, тыњ μрнекпен байыту
б‰гінгі к‰нніњ міндеті деп са-
наймыз.

Єлемніњ озыќ елдеріндегі
инновациялыќ-технологиялыќ
жањалыќтар бєсекелестікті те-
рењдетіп, єлеуметтік-экономи-
калыќ мєселелердіњ жаћандыќ
сипат алуына кењ жол ашты.
¦лт пен ±лыс пердесін "ысы-
рып тастаѓан" ќым-ќуыт,
к‰йкі  тіршілік тасќыны,
ќоѓамдыќ ќатынастардыњ
к‰рделенуі адам баласыныњ
жан д‰ниесіне, ж‰йке ж‰йесі-
не ќатты єсер етіп жатќаны
сμзсіз. Б±л орайда сол ќауіп-
терге тойтарыс ќоя алатын
психологиялыќ тегеуріндерді
ќалыптастыруда кμрісу
ѓ±рпыныњ кμмекке келе алаты-
ны аныќ.

Т‰йіндей келгенде, табиѓат-
тай жањаруды ішкі жан-д‰-
ниесінен бастайтын адамзат
баласыныњ рухани т‰леуінде
кμрісу ырымыныњ мєн-мањы-
зы зор. Оны халќымыздыњ
кμне дєуірлер ќойнауынан
жеткен ѓ±рпы ретінде Наурыз
мейрамы ‰стінде атап μтуге,
айтулы мерекеніњ басты
рєсімдік сипатына ќосуѓа
єбден болады. Б±л т±ста санаѓа
мынадай ±ѓымдарды орнатќан
жμн секілді: ќайта т‰леген,
жањѓырѓан рух жањаны, жаќ-
сылыќты, табысты, достыќ-
ты, махабатты, ќуанышты
кμњілдіњ шењберіне ќабылдай
алады. Осы бір адами ќ±нды-
лыќќа негізделген ізгі єрекет-
тер арќылы ол тылсым Жара-
тылыстан μзіне баѓытталѓан
сыйѓа да, сыбаѓаѓа да, сауапќа
да, ырыздыќќа да кењ жол аша
алады деп баѓамдауѓа  болады.

Алмас Алмас Алмас Алмас Алмас ЄБСАДЫЌЄБСАДЫЌЄБСАДЫЌЄБСАДЫЌЄБСАДЫЌ,,,,,
Ќостанай мемлекеттікЌостанай мемлекеттікЌостанай мемлекеттікЌостанай мемлекеттікЌостанай мемлекеттік
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"Аќпан кетті араз боп наурызбен,
Наурыз ж‰р жоѓалѓан баѓын іздеп.
Кμктем жетті кμрісіп, жанын ‰зген,
Ќыс аттанды ќоштасып таѓы бізбен.
Кμктем жетті кμл-кμсір шуаќ ќуып,
Ќыс барады ќиылып, жылап т±рып,
Шатырында ‰йлердіњ Наурыз ж‰р,
М±з кμрпесін аќпанныњ лаќтырып", – дегендей, ќыс кетіп, міне

кμктем айы да, халыќтыњ асыѓа к‰ткен, к‰н мен т‰н тењелген Наурыз
мерекесі де келіп жетті. Сондыќтан халыќ санасында ол – Єз Наурыз
деп аталады. Наурыз к‰нініњ бір есте ќаларлыќ салтанаты б±л к‰ні
кμрісуден басталады. Ол жай амандасу емес,  адамдар бір-бірін
ќ±ттыќтап ќана ќоймай, бір-біріне деген μкпелерін де кешірген. Ќане,
бєріміз ќ±шаќтасып, амандасып "μкпемізді ±мытайыќ" деген. Халќы-
мыз наурызды "жыл басы", "¦лыстыњ ¦лы к‰ні" деп те атайды.

Б±рынѓы кезде игі тілекпен єндете келген жарапазаншыларды
ќарсы алып, оларѓа риза болѓандар ќ±рт-ірімшік ±сынып, шапан жа-
уып, белдеріне жібек орамал байлайтын болѓан..

¦лыстыњ ¦лы к‰нініњ  басты таѓамы – Наурыз кμже. Оны кем де-
генде жеті т‰рлі дємнен: су, с‰рленген ет, т±з, май, дєн, айран, ќ±рт
жєне басќа дємдерден жасайды.  Т±зды ќосќаны т±з астыњ дємін
келтіреді. Тіпті "Т±з астын дємін келтіреді, маќал сμздіњ мєнін келті-
реді" деген де сμз бар. С‰т немесе аќ ќ±йѓаны – "С‰ттей ±йып оты-
райыќ, кμњіліміз аќ, таза болсын" деген  ±ѓымды білдіреді. Ќазаќта:
"Аѓы бардыњ баѓы бар" деген т‰сінік бар. Ќ±рт ќосатын себебі – ќ±рт
аурушањ адамдарѓа ќуат беретін к‰шті ас. Ет ќосќаны – ет ќазаќтыњ
тμл асы. "Ќазан толсын, асар мол болсын" деген маќсатта саќталѓан
с‰р етті Наурыз кμжеге мол етіп салѓан. Ал, дєнді даќылдардыњ емдік
ќасиеттері бар. Б±л к‰ні барлыќ адам наурыз кμжені тойып ішулері
керек. Тойып ішкен адам жыл бойы тоќ ж‰реді, дені сау болады,
отбасында береке-бірлік орнайды деген сенім бар. Міне, осындай
рухани ќ±ндылыќтары бар Наурыз мерекесін Новоильинов орта мек-
тебі бастап та кетті. Мектеп оќушылары μз μнерлерін кμрсетуден
єсте шаршаѓан емес. Наурыз мерекесіне байланысты оќушылары-
мыз да, ата-аналарымыз да, м±ѓалімдеріміз де бар μнерлерін салып,
єн де шырќады, салт-дєст‰рлерімізді де кμрсетті, ±лттыќ таѓамдары-
мызды жасап, ќонаќтарымызды да риза ќылды.   Сондыќтан ќ±рметті
аѓайындар, Наурыз тойы ќ±тты болсын!

  Татьяна Ж¦МАБАЕВА,
 Новоильинов орта мектебі.

Таран ауданы.

¦лыќ мереке ±мыт
ќалмасын десек...

Мінекей, тμл мерекеміз де жаќындап келді.  Мектептерде  ¦лыс-
тыњ ¦лы к‰ні  Наурызды  ќалай  насихаттап  ж‰рміз?  Тμл демекші,
жаттанды сынып саѓаттары,  жыл сайын ќайталанатын таќпаќтар-
дан, кμріністерден  шєкірттеріміз де жалыќќан болар. Наурыз мей-
рамы  тойланатын кез жаќындаѓан сєтте ѓана ±лттыќ ойындарымыз
еске т‰се ќалады.  Сонымен ќатар Наурыз кμженіњ жасалу жолын да
ќайталап айтып жатќанымыз. Осы т±рѓыда бастауыш сынып оќушы-
сы  тμл мерекемізді  Наурыз кμже  ішумен ѓана байланыстыруы  єбден
м‰мкін.

Біз айтпасаќ та кμжеге жеті т‰рлі таѓам ќосылатынын отбасын-
даѓы єњгімеден біледі. Ал, жан±ядаѓы ата-ананыњ басым кμпшілігі
мектептегі ±стаздары айтып ±ѓындыруѓа міндетті деп ойлайтыны
жасырын емес. Жања жыл мерекесіне дайындыќты к‰зден бастап
естеріне салып, терезелерді безендірдік. Кμп айтпасаќ та оќушы-
лардыњ  б±л  мерекеге ынтасы μте жоѓары, тіпті μздері безендіруден
сайыс кезінде басќалардан асып т‰суге тырысты. Ал, осы екі мере-
кені жіктеп,  кμњілдерге ізгілік н±рын себетін ¦лыстыњ ¦лы к‰ні  тура-
лы єњгімелерді  сынып саѓаттарында кμбірек тоќталып, саналарына
сіњіре бергеніміз абзал.

Жањашылдыќќа бет б±рып, ±лттыќ  мерекемізді кењінен насихат-
тау  маќсатында сєлемдесуден бастап  ептілікке, тапќырлыќќа, ой
±шќырлыѓына  баѓытталѓан ±лттыќ ойындарымызды  єрбір к‰нге бμліп
дєріптемеске? "Заманыњ ќалай болса, бμркіњді солай ки" демекші,
Кењес дєуіріндегі асыќ ойнаѓан тозар деген наќыл сμз  ќазіргі уаќыт-
та μзгеріп, асыќ ойыны нан тауып жейтін кєсіпке айналды. Ендеше,
асыќ ойынына да бір к‰н кезек берейік. К‰рес  ‰йірмесіне  ќатысатын
болашаќ палуандарымыздыњ к‰шін сынап, оларды кμптіњ алдында
осы к‰ні  марапаттасаќ, жасμспірімніњ кμњілі марќайып μзіне деген
сенімі арта т‰сер еді. Тіпті ±лттыќ ±лаѓатты ќаѓидаларымыз  ырым-
тыйымѓа да бір к‰н арнасаќ  артыќ болмас еді. Сонда ѓана
шєкірттеріміз саналарына  бойт±мардай болса да ой т‰йіп, Наурыз
мерекеміз осындай екен-ау деп бойын маќтаныш кернері сμзсіз.

Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.
Рудный ќаласы.

Наурыз
келді

кμл-кμсір

шуаѓымен...

     кμрісу ѓ±рпы



дейінгі арѓы-бергі тарихын зерттеп, бірне-
ше монография, 250-ден астам ѓылыми
маќалалар жариялады. Отан тарихын
зерттеп, халыќ ќамы ‰шін μмірлерін сарп
еткен батыр бабаларымыз бен замандас-
тарыныњ асыл ќасиеттерін кμпшілікке на-
сихаттау жμніндегі ењбектерініњ μзі бір
тμбе. Оныњ Сегіз Сері (М±хаммедќана-
фия) Баћрам±лы, Ќожаберген жырау,
Т±рсынбай батыр, Шоќан Уєлиханов,
Байќадам Ќаралдин, Манаш Ќозыбаевтар
жμніндегі  кμлемді  материалдарын μз ке-
зінде оќырман ќауым жылы ќабылдады.
Таѓы бір ерекше айта кетерлігі, μз зерттеу-
лерінде профессор А.К‰зембай±лы ±лттыќ

тарихымыздыњ кешегісі мен б‰гінгісі, ке-
лешегі, шешеуі ќиын т‰йінді мєселелері
тμњірегінде: "Ќазаќ тарихын кезењге
бμлудіњ мєселесі", "Тарих ѓылымы пєнініњ
ќалыптасу белестері", "Ќазаќ тарихы пєні
ќалай оќытылуда?", "Ќазаќ тарихыныњ
т±жырымы жасалуы ќажет", т.б. туралы
жазды Ал, "Тарих теориясы мен єдісна-
масы мєселесін" ѓылыми айналысќа енгі-
зуін ѓалымныњ ќарымды ізденістерініњ
нєтижесіндегі, Отандыќ тарихќа ќосќан
с‰белі ‰лесі деп баѓалауѓа болады,.

А.К‰зембай±лы ѓылымды ±стаздыќпен
±штастыра білді. Оныњ кμп жылѓы тыным-
сыз ењбегініњ арќауы Ќазаќстан тарихы,
Ќазаќстан Республикасыныњ тарихы,
Т‰рік руханияты. Ќазаќ халќыныњ дєст‰рлі
мєдениеті, Тарих теориясы, тарихы жєне
єдіснамасы. Ќостанай облысыныњ тари-
хи топонимикасы (5 бμлімнен) атты
оќулыќтары, оќу ќ±ралдары жарыќ кμрді.

А. К‰зембай±лы жоѓарѓы ѓылыми дењ-
гейде оќыѓан дєрістері, єр студентпен
ж‰ргізетін кењестері, оныњ басшылыѓымен
ќорѓалып жатќан диплом ж±мыстары мен
диссертациялар т.б. ѓалымныњ кμп жылѓы
±стаздыќ ќажырлы ењбегініњ нєтижесі деп
білеміз.

"¤неге к‰ші – μлшеусіз" демекші, Аман-
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Профессор Аманжол К‰зембай±лы
1945 жылдыњ 24 наурызында Ќостанай
облысы Мењдіќара ауданы Майлыаѓаш
ауылында ќарапайым шаруа отбасында
д‰ниеге келген. Солт‰стік Ќазаќстанныњ
орманды дала μњірінде мекен тепкен б±л
ауылдан елімізге белгілі талай азаматтар
шыќќан. Ауылдыќ мектептіњ жеті класын
тємамдаѓан ол 1960 жылы Ќостанай ќала-
сындаѓы Ыбырай Алтынсарин ќабырѓа-
сын ќалаѓан ќазаќтыњ №1 мектеп-интер-
натына ќабылданады. Сол кездегі барлыќ
жастарѓа тєн ±мтылыс оны мектеп бітірген-
нен кейін Алматыдаѓы бірден-бір еліміз-
дегі оќу орны Ќазаќтыњ мемлекеттік уни-
верситетініњ тарих факультеті-
не єкелді. Кењ байтаќ ќазаќ
елініњ шартарабынан оќуѓа
келген жастар ѓылымѓа да, сая-
сатќа да бірден араласып кетті.
Аманжол К‰зембай±лы екеуін
де ќатар ±стады. Ќоѓамдыќ
ж±мысќа белсене араласа
ж‰ре ѓылыммен де айналысты.
Факультет,  университет кμле-
міндегі ѓылыми конференция-
ларда баяндама жасап ќана
ќоймай, республикалыќ, одаќ-
тыќ жиындарда да бой кμр-
сетті. Жазѓы каникул айларын-
да ќазаќтыњ белгілі антрополо-
гы Оразаќ Смаѓ±л±лы бастаѓан
Ќазаќ академиясыныњ экспе-
дициясына ќатысты.

Профессор А.К‰зембай±лы
μзін ќазаќтыњ белгілі тарихшы-
лары Ерм±хан Бекмаханов, Ємір Ќанапин,
Манаш Ќозыбаев жєне Оразаќ Смаѓ±лов-
тыњ шєкірті болѓанын маќтаныш етеді.

Университет бітіргеннен кейін ол жол-
дамамен Ќараѓанды университетінде та-
баны к‰ректей 24 жыл ќызмет істепті. Осы
университет  ќабырѓасында  А.К‰зембай-
±лы ѓалым-педагог болып ќалыптасты.

Оќу процесіне араласа отырып, ол ас-
пирантура бітіріп, тарих ѓылымдарыныњ
кандидат атанды. Мєскеу университетін-
де, Ќазаќ ѓылым академиясында бірнеше
рет стажировкада болып μзініњ ѓылыми
дењгейін жоѓарылатты. Сол жерде ж‰ріп
μзі де ‰йренді, шєкірттер де тєрбиеледі.
Ќазаќ тарихын пєн ретінде жоѓарѓы оќу
орындарыныњ оќу баѓдарламасына енгі-
зуге кμп енбек етті.

Отанын шын с‰йген тарихшы ѓана хал-
ќыныњ шынайы тарихын жаза алады.
Аманжол аѓайымыз 1992 жылы жарыќќа
шыѓарѓан студент-жастарѓа арналѓан
"Ќазаќстан  тарихы" б‰гінгі тањда жалѓыз
оќулыќ ретінде танылып, он рет басылып
шыќты.

А.К‰зембай±лы  Ќазаќстан  тарихын
зерттеуге, оныњ ашылмай жатќан ќырла-
рын зерделеуге μз ‰лесін ќосты. Ол Ќазаќ-
стан тарихын кμне заманнан ќазіргі заман

жол К‰зембай±лы μз шєкірттерін ѓылым
жолына салып бірнеше ѓылым кандидат-
тары мен докторларын дайындады, ал
ќазірдіњ μзінде Ќостанай мемлекеттік пе-
дагогикалыќ институтыныњ тарих жєне
μнер факультетініњ тарих мамандыѓын-
даѓы 164 студентке ѓылыми ізденістік
ж±мыстарында μзініњ μмірлік тєжірибесі-
мен де, бойындаѓы к‰ш-ќуатын да, жина-
ѓан біліктілігін де аямай ‰йретіп, тєрбие-
леп ќажетті аќыл-кењесін айтып, жоѓарѓы
белестерге жетуге жаѓдай туѓызуда.

А. К‰зембай±лыныњ ±стаздыќ ќызметі
Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ ин-
ститутыныњ μсу, толысу жылдарымен

терењ тамырлас. Ол
институт ќабырѓасын-
да ќызмет еткен 11
жыл ішінде (2004 жыл-
дан бастап) ректор ке-
њесшісі, факультет де-
каны, кафедра мењге-
рушісі лауазымдарын
халыќќа ќызмет етудіњ
μзгеше абыройлы
жолы, жемісін асыќпай
беретін аса жауапты
тапсырма деп ќабыл-
дап, ойдаѓыдай атќар-
ды.

"¤з ±лын, μз ер-
лерін ескермесе, ел
тегі ќайдан алсын ке-
мењгерді", – деп Ілияс
Жанс‰гіров жырлаѓан-
дай Аманжол аѓамыз-

дыњ ерен ењбегі ескерілді, тиісті дєреже-
де еленіп марапатталды. Ол "Ќазаќ ССР
халыќ аѓарту ісініњ озыќ ќызметкері", "ЌР
Білім беру ісініњ ‰здігі", "ЌР ѓылымын да-
мытуѓа сіњірген ењбегі ‰шін" белгілері-
мен, ЌР БЃМ маќтау грамоталарымен,
"Тєуелсіздікке 20 жыл", "Ахмет Байт±р-
сын±лы атындаѓы" алтын тμсбелгісі-
мен марапатталѓан, сонымен ќатар,
2006 жылы "ЖОО ‰здік оќытушысы" гран-
тыныњ иегері.

Аманжол К‰зембай±лы отбасылыќ
μмірде де жолы болѓан жан. ¤мірлік жары
– Тамара Ќайыржанќызы Ќостанай мем-
лекеттік педагогикалыќ институтында
±стаздыќ ќызмет атќарады, тарих ѓылым-
дарыныњ кандидаты, доцент.

Єке жолын ќуып, ѓалым болѓан ‰лкен
баласы Еркін Аманжол±лы тарих ѓылым-
дарыныњ докторы, профессор, Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ институтыныњ
проректоры.

Профессор Аманжол К‰зембай±лыныњ
алдында ‰лкен саналы, мєн-маѓыналы
μмір, алда биік армандары єлі де алар асу-
лары бар.

Эльмира НАУРЫЗБАЕВА,
тарих ѓылымдарыныњ кандидаты.

Наурыз

Наурыз б±ѓан дейін мыњдаѓан
жыл б±рын шыѓыс халыќтарында
жыл басы мерекесі ретінде той-
ланып, ерекше к‰н ретінде аталып
μтетін  болѓан.  Ќазаќ  халќы да
Наурыз мерекесін айрыќша баѓа-
лап, оны жыл сайын тойлап оты-
руды єдетке айналдырѓан. Шыѓы-
стыќ данышпандар Махм±т Ќаш-
ќари, Єбу Райхан Бируни, Є.Фер-
доуси, Є.Науаи, О.Хаямнан бас-
тап ќазаќтыњ Абай, Єлихан, Ах-
мет, Міржаќып, Сєкен сынды ѓ±ла-
малары да наурыз туралы ењбек-
тер, μлењдер, жаќсы сμздер жазып
ќалдырѓан. Наурыз шыѓыс елдері
‰шін – бірліктіњ, татулыќтыњ,
ењбектіњ, кμктемніњ, ізгіліктіњ, ба-
ќыттыњ  мерекесі ретінде тойлан-
ѓан. Сондыќтан  да  болар,  б±л
к‰ні шаттанбайтын, ќуанбайтын,
мейірленбейтін адам болмаѓан.
Б±л к‰ні жаќсы тілек тілеу, к±ттыќ-
тау, кешірім жасау, табысу сияќты
адамгершілік  ќасиеттер кμрініс
тауып, кейінгі ±рпаќтар сондай
жаќсы μнегеден ‰лгі алѓан.

Наурыздыњ айрыќша тєлім-
тєрбиелік, ‰лгі-μнегелік, сєн-сал-
танаттылыќ, мєрт-жомарттыќ,
ќадыр-ќасиеттілік нышан белгі-
лері мен таным-±ѓымдарыныњ
‰лгі-т‰рлері μте кμп. Оныњ бєрі єр
адамды жоѓары саналылыќќа,
єдептілікке, μнегелікке, бауырмал-
дылыќќа, кμргенділікке, ізеттілік
пен білімділікке баурайды. Нау-
рызды єр халыќтыњ асыѓа к‰тетіні
де осыдан болса керек.

Аѓаш отырѓызу
Дана халќымыз: "Бір тал кес-

сењ, он тал ек" деген. Осындай
айтулы к‰ндері еліміздіњ єрбір аза-
маты μзі ауласына, кμшесіне аѓаш
отырѓызса ‰лкен сауапты іс бола-
ры хаќ. Асыл дінімізде табиѓатты
аялау жєне оѓан ќамќорлыќќа алу
жайында Пайѓамбарамыз (с.а.с)
айтып μткен. Хадисте: "Ќиямет
ќайым басталѓан кезде кімніњ
ќолында бір ќ±рма аѓашыныњ
кμшеті (тал шыбыѓы) болса,
ќиямет болмастан б±рын отырѓы-
зуѓа к‰ші жетсе дереу отырѓызып
‰лгерсін".

"Бір  м±сылман  бір аѓаш отыр-
ѓызса немесе бір нєрсе ексе жєне
одан  бір  ќ±с, бір адам немесе
жануар жесе, ол адам ‰шін садаќа
болып есептеледі".

"Бір адам бір аѓаш отырѓызса,
дєптеріне отырѓызѓан аѓашыныњ
жемісіндей сауап жазылады" – де-
ген. Сондыќтан да осы к‰ндері
аѓаш отырѓызуды дєст‰рге айнал-
дырудыњ сауабы μте мол.

"Ќобыланды" жырында:
...Ќаз жайлауын саз деймін
Наурыздан соњ жаз деймін, –

деп келетін жолдар бар.
1925 жылы 22 наурыз к‰ні

"Ењбекші ќазаќ"  газеті  б±ќара
халыќты ¦лыс тойымен ќ±ттыќ-
тап, μзініњ бірінші бетіне ірі
єріптермен:

Ќыс μтіп, ќар кетіп,
Шырайлы жаз жетіп,
Шаруаныњ кенелген,
Мейрамы ежелден,
Ќ±тты болсын б±л наурыз! – деп

жазѓан екен.

Аманжол К‰зембай±лы μзініњ с‰йікті ісі, мамандыѓы, кєсібі
бойынша ѓылыми атаќ-дєрежелердіњ бєрін алып, тарих
ѓылымын дамытуѓа ±заќ жылдар бойы ‰здік атсалысып
келе жатќан ел азаматы. Осыншама мол, игілікті ењбек
ќандай адамѓа болсын зор мєртебе сыйлары аныќ. Оныњ
‰стіне ѓалымныњ жоѓары оќу орындарындаѓы ±стаздыќ,
±йымдастырушылыќ, мамандар даярлау, басќару
саласындаѓы ќызметтерін ќоссаќ, ењбегініњ сан ќырлы
екеніне кμз жеткіземіз. Ѓалымныњ шыѓармашылыќ μсу,
жетілу жолы туралы тіпті арнайы зерттеу ењбектерін жазса
да артыќ болмайды деген ойдамыз. Сондыќтан да біз б±л
маќаламызда кейіпкерімізді ±лаѓатты ±стаз-ѓалым ретінде
ќарастыра отырып, ењбек жолы мен μмір мектебі туралы
басты мєселелерді ѓана атап μтуді жμн кμріп отырмыз.

 туралы
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Наурыз айы келгенде
Көне деректерге сүйенсек, наурыз 

тоғыз күн тойланады екен. Ол той «Нау
рызнама» деп аталады. Бұл күні үлкен 
болсын, кіші болсын осы мейрамға келіп, 
көңілді ойынсауықтар жасалады. Мұн
да шарап ішу, ренжісу сияқты жағым
сыз әдеттерге қатты тыйым салынған. 
Тойға ат жарыс, палуан күрес, басқа да 
спорт бәсекесі, айтыс, түрлі ойындар мен 
көңілді жұмбақтар, ән,өлеңдер, наурыз 
жырлары айтылады. Жасы үлкендер 
жастарға бата береді. 

Наурызнама бұрын 39 күнге созыла
тын, халықтың ұлттық дәстүрлері мен 
әдетғұрыптары кеңінен қолданылатын 
ерекше үлкен жиын той. «Қазақтың» 

қазақ болғанда өзіне арналған, сыбаға
сына тиген жалғыз мейрамы – Наурыз
нама. Ол күні қожаларға оқытатұғын 
наурызға арналған кітап болады. Нау
рыз жайын ұқтыратын ол кітаптың аты 
«Салдама» дейді (Мәшһүр Жүсіп). Нау
рызнамада қызжігіттер жиналып, бас 
қосып, ұйқыашар әзірлейді. Ол ет, уыз, 
сияқты дәмді тағамдардан жасалады. 
Жігіттер қызкеліншектерге сақина, 
сырға, айна, тарақ сияқты сыйлықтар 
береді. Оны селт еткізер деп атайды. 
Бұл күні қарттар да естен шықпайды. 
Оларға арнап жылыжұмсақ тағамдар
дан бел көтерер деп аталатын дәм 
дайын далып, тартылады. 

Наурызнама

Наурыз көже – келер 
жылы молшылықтың жо
ралғысы ретінде әр шаңырақ 
міндетті түрде жасайтын ар
наулы тағам. Оған кем деген
де жеті түрлі тағам (соғымнан 
қалған сүр ет, бидай (тары, 
күріш),  сүт, су, тұз, езілген 
құрт, ұн) қосылуы керек. Тақ 
санын сақтап, тағам түрін кө
бейте беруге болады. Құрт 
пен қатықтың қайқайсысы 
да сүттің орнын толықты
рады. Наурыз көжені халық 
арасында «тілеу көже» деп 
те атай береді.  Қалыптас
қан салт бойынша қойдың 
басын ауыл ақсақалы мү
жиді. Ал басқалары «жақсы 
ас қалғанша, жаман қарын 
жарылсын» десіп, наурыз 
көжені тоя ішеді. Жиналған 
жұрт: «Ауызды ақтан айырма
сын, қызылды уақытысымен 
көрсетсін!» деп тарқасады. 
Әдетте Наурыз түнгі қасиетті 
дәмнен алыс сапарда жүрген 

адамдарға, қадір
менді ақсақалдарға 
сыбаға сақталады.

Ұлыстың ұлы 
күнінде Наурыз 
көжені тойып ішу 
керек. Сонда жыл 
бойы тоқшылық 
болады деген сенім 
бар. Бүгінде Наурыз 
көжені әркім әрқи
лы дайындайды. Ең 
басты талап аталған 
асқа жеті түрлі тағам 
қосады. Осы орайда 
қала тұрғыны Хан

шайым Құлмағанбетовадан 
Нау рыз көжені қалай әзірлеу 
керектігін сұрап білген едік. 
Ең алдымен қазан толы сүтті 
қайнатып, сүт піскеннен кей
ін оның бетіндегі қаймағын 
қалқып алып тастайсыз. Сүт 
әбден пісуге тақаған кезде, 
қыс бойы сақтаған сүріңізді 
салып жіберіп, 15 минуттай 
бетін жауып қоясыз. Аталған 
уақыт өткеннен кейін жеке 
ыдысқа пісіріп алған бидай, 
жүгері, тары, асбұршақ, 
күріш тәрізді қоректік зат
тардың жеті түрін сүт пен 
етке араластырып тағы бір 
қайнатып аласыз. Егер Нау
рыз көже қоймалжың бо
лып кетсе, оған айран қосып 
сұйыл тасыз. 

Аталған мәзір бойынша 
Наурыз көжені сіз де дайын
дап көріңіз. Ұлыстың ұлы 
күнінде дастарханыңызда 
Наурыз көже болсын!

Наурыз – тарихы те
реңде жатқан халқымыздың 
көне мейрамы. Бұл күнi күн 
мен түн теңеледi. Табиғат та, 
ЖерАна да, жанжануар да 
түлейдi, жаңарады. Адамзат
тың бойында қан жүгiрiп, 
талтеректер бүршiк жара
ды. Қазақтың сайын даласын 
Қызыр баба кезiп, адам бала
сына құтбереке, бақдәулет 
сыйлайды. Самарқанның көк 
тасы жібіп, қасиеттi қара 

жер, қара топырақ 
бусанады. Ұлы дала
ның төсiнде қызғал

дақтар құлпыра 
өсiп, белбелес

терге қы
з ы л 

дыжасылды кiлем төселедi. 
Ұланбайтақ Қазақстанның 
халқы жетi түрлi дәмнен 
нау рыз көже жасап, ұлттық 
салтдәстүр, әдетғұрыптар
ды сақтап, ай бойы Ұлыстың 
Ұлы күнiн тойлайды. 

Ежелгі танымтүсінігіміз
дегі Наурыз тойы уақыт өте 
заманға сай икемделіп, түр
ленген секілді. Мысалға 
Ұлыстың ұлы күнінде бастау 
алатын «көрісу» амалы біздің 
өңірімізде ұмыт қалған
дай. Есесіне, 22 нау рызда 
қаламыздың орталығында 
киіз үйлер тігіліп, тойду
ман өтеді. Халқымыздың 
маңдайына біткен төл мей
рамды жаңғырту мақсатында 

біздің №9 орта мектеп жыл 
сайын үлес қосады. Мереке 
қарсаңында оқушылар му
зыка пәнінен Наурыз жы
рын жаттайды. Әр сыныпта 
түрлі ісшаралар ұйымдасты
рылады. Менің тобымның 
кішкентай балғындары да 
игі іске өздерінің үлестерін 
қосады. Биыл балақайларды 
І.Омаров атындағы қазақ 
драма театрына апаруды 
жоспарлап отырмыз. Театр 
әртіс терінің Ұлыстың ұлы 
күні туралы қойылымын та
машаламақпыз. 

А.ОРАЗМАҒАНБЕТОВА,
№9 орта мектептің баста

уыш сынып мұғалімі.
Қостанай қаласы.

Наурыз көже 

ТҰСАУКЕСЕР

Тәй-тәй, бөпем...

Айсананың 
алғашқы қадамы
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Ұлыс күні – жыл басы

Бетті әзірлеген 
Қымбат 

ДОСЖАНОВА.
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Ќойылымныњ басты кейіп-
кері тентек ешкі. Табиѓатынан
жылдам, ±шќалаќ єрі шыдам-
сыз ешкі де басќа жануарлар-
мен бірге Наурыз мерекесін
асыѓа к‰тіп ж‰р. Біраќ, т‰ліктер
мейрамѓа дейін небір оќиѓала-
рѓа тап болады. ¦лыстыњ ±лы
к‰нін ерекше тойлау ‰шін кμп
ењбектенеді, ѓимарат т±рѓыза-
ды. Ертегі  тμрт  т‰лікке  арнал-
ѓан соњ сахнаѓа олардыњ бєрі
де шыѓады. Єрќайсысыныњ
μзіне тєн мінезі айќын кμріне
білген. Соныњ ішінде дєл осы
ешкі малыныњ ќазаќќа неге
жаќпай, тμрт т‰лікке енбей ќал-
ѓаны ертегіден т‰сінікті болѓан-
дай. Десе де ќойдыњ ешќашан
текесіз жол бастай алмайтын
момындыѓы, ешкі малы ќанша
ж±ѓымсыз болса да аќыр со-
њында жыл басын ќой емес
теке бастайтыны кμрініс алады.

Ќойылымныњ  режиссері
Арќат  Уєлиев  балаларѓа ар-

ТЕАТР

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Ешкі неге тμрт т‰лікке енбеді?

налѓан ертегіні сахналаудыњ
оњай болмаѓанын айтады.
Бірнеше рет сценарийлік μзгер-
тулер жасалѓан.

Театрды толтырѓан кішкентай
кμрермендер ертегініњ желісін

д±рыс т‰сініп, ќойды  да, ешкіні
де, т‰йе мен сиырды да танып,
олардыњ єрекеттеріне к‰ліп,
беріле тамашалаѓандарын ба-
ќылауѓа болады. ¦лыстыњ ±лы
к‰ніне орай т±сауы кесілген ке-

зекті ќойылым тартымды кμрі-
ністерімен, тєрбиелік мєн-маѓы-
насымен балѓындарды баурап
алды.

Ертегініњ таѓы бір ерекшелігі
театрѓа келген балѓындар тек
тамашалап ќана ќоймай т‰рлі
с±раќтарѓа жауап беріп, сахна
тμріне шыѓып, ойындарѓа атса-
лысты. Мерекелік тарту єсерлі
єрі ерекше форматта болѓан-
дыќтан кішкентай кμрермен-
дердіњ кμњілдерінен шыќты.

Осылайша, балѓындар ертегі
єлеміне еніп, ±лыстыњ ±лы к‰ні
жайлы мол маѓл±матќа ќаныќ-
ты.

Арќат УЄЛИЕВ, режиссер:
– Жалпы балалар драматур-

гиясы б‰гінде аќсап т±р деуге
негіз бар. Себебі бала психоло-
гиясына жаќын келетін д‰ниені
шыѓару оњай емес. Сондыќтан
болар жай ѓана ертегіден бала-
ларѓа ±найтын, ‰немі даму, ќоз-
ѓалыс ‰стіндегі ќызыќты д‰ние

"Ешкімніњ іші толѓан лаќ еді, саусам – с‰ті б±лаќ еді, ќап-ќап ќ±рты бар еді,
ќарын-ќарын майы бар еді, сойсам – терісі б±тыма ќап еді, м‰йізі – пышаѓыма
сап еді" деген сμз ертеден ќалсадаѓы ќазаќ дєл осы тμлді тμрт т‰ліктіњ ќатарына
ќоспаѓан. Сексек ата т±ќымыныњ адам μмірінде пайдасы шаш етектен. Десе де,
ешкіні т‰ліктіњ т‰ріне неге жатќыза ќоймаѓаны т‰сініксіз. Ешкіні жеке дара
айтпай ‰немі ќой малымен ќосарлап айтады. Міне, дєл осы кμзќарас тμњірегінде
80-ші жылдары аќын Серікбай Оспанов аѓамыз балаларѓа арнап ертегі жазѓан
еді. Ол "Ешкі неге тμрт т‰лік малѓа енбеді?" деп аталады. Аќынныњ балаларѓа
арналѓан кμп шыѓармаларыныњ ішінде дєл осы ењбегі сахналануѓа да с±ранып
т±рѓан д‰ние екенін кезінде М±зафар Єлімбаев айтќан болатын. Сол ой ж‰зеге
асып, І. Омаров атындаѓы облыстыќ ќазаќ драма театры Наурыз мейрамы
ќарсањында барша балаларѓа базарлыќ жасады. Сахнада "Ешкі туралы ертегі".

шыѓару ‰шін кμп ењбектендік.
Басты рμлдерде театрдыњ жас
актерлары ойнап шыќты. Бала-
лар жаќсы ќабыл алѓан сияќты.

Серікбай ОСПАНОВ, ертегі
авторы:

– Негізгі  ой  ешкі  сияќты же-
њілтек, ±шќалаќ болмауды
кμрсету. Ертегі заманѓа сай лай-
ыќталып μзгертілді. Балаларѓа
д‰ние жазу оњай емес. Драма
дегеніміз оќиѓа. Ал ол балаѓа
арналса тіптен ќызыќты болуы
керек. Баланы жалыќтырып ал-
мау ‰шін ойды іс-ќимыл арќы-
лы жеткізуге тырыстыќ.

Мерхат ШАЛТЕНОВ, кішкен-
тай кμрермен:

– Маѓан ертегі ±нады. К‰лкілі
сєттері кμп. Ешкі кμп б±зыќтыќ
жасады. Негізі олай жаман бо-
луѓа болмайды. Бєрінен де ма-
ѓан соњындаѓы ойындар ќатты
±нады.

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Ќазаќпын мен, ќазаќтыњ бμлшегімін,
Ќажеті не μзгеніњ μлшемініњ.
Айбарлы елдіњ ±лымын ай тањбалы,
Кейіпкері емеспін ертегініњ.

Біле-білсењ айѓаѓы б±л тегімніњ,
¦рпаѓымын кєдімгі К‰лтегінніњ.
Ата-тегім Тоныкμк,
Ж‰регімнен.

Ерліктерге ерекше елте білдім,
Ќазаќпын мен ќазаќтыњ бμлшегімін.
Тайыз емен,терењмін тамырлымын,
Иілмейді ешкімге ењсе б‰гін.

Есікте емен мен б‰гін тμріњдемін,
Ылдиыњды ќайтейін μріњдемін.
Кμкпар тартып,ќ±с салып,жамбы атќан,
Менен басќа ''ќыз ќуу''кμрген кіміњ.

Ќазаќпын мен ќазаќтыњ бμлшегімін,
Домбыраныњ бірімін ќос ішегініњ.
Ќазаќпын мен ќалайда жаны жалѓыз,
Жиегінде т±рсам да жер шегініњ.

Болмасын деп байлыѓы басќаѓа азыќ,
Кеткен бабам тарихын тасќа жазып.
Бес-аќ ѓасыр жасаѓан ќазекем деп,
Ќоймаќ біреу μзінше масќара ѓып.

Хасаг мейлі, ќайсаќ де, хасах, казах,
Не десењде ќан- жаным асыл ќазаќ.
Тобыл- Сыр, Ќобда -Жайыќ саласында,
Диалексіз сμйлеуім тіпті ѓажап.

Ќазаќпын мен, ќазаќтыњ бμлшегімін,
Ќажеті не μзгеніњ μлшемініњ.
Ќазаќ деген жалѓыз ±лт мен боламын,
Жер єлемге жетеді кμп кμкке ‰нім.

 Баќытбек БЄМИШ¦ЛЫ.

Рудный индустриялыќ ин-
ститутында Студенттік жастар
орталыѓыныњ ±йытќы болуымен

Танымдыќ саѓат –
НАУРЫЗ АЙЫ КЕЛГЕНДЕ

ЌАЗАЌПЫНЌАЗАЌПЫНЌАЗАЌПЫНЌАЗАЌПЫНЌАЗАЌПЫН

"Наурыз тарихы мен ањыздары"
атты зияткерлік сайыс μтті. Оѓан
"Айс±лу" жєне "Приз" жатаќха-
насыныњ студенттерінен ќ±рал-
ѓан ќос команда ќатысты. Жас-
тар бес айналым бойынша Нау-
рыз мерекесініњ салт-жоралары
мен тарихына ќатысты сауалда-
рѓа жауап беріп ќана ќоймай, ло-
гикалыќ ойлауды ќажет ететін

тапсырмаларды орындады. Ко-
мандалыќ ойында оныњ єрбір
м‰шесі жењіске деген μз ‰лесін
ќосып, білімі мен тапќырлыќта-
рын кμрсетті. Нєтижесінде
бірінші орын 1-2 курс студент-
тері т±ратын "Приз" жатаќхана-
сыныњ командасына б±йырды.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.

Кітапханада ¦лыстыњ ±лы
к‰ні ќарсанында   "Армысыњ, єз-
Наурыз" танымдыќ саѓат μтті.
Іс-шараныњ  маќсаты   оќушы-
ларѓа ќазаќ халќыныњ ±лы ме-
рекесі Наурыз жμнінде т‰сінік
бере отырып, халќымыздыњ салт-
дєст‰рін  бойларына  дарыту ар-
ќылы, шынайылыќќа, адамгер-
шілікке, ±лтжандылыќќа тєрби-
елеу.  Біздіњ  ќонаќтарымыз
№ 5"а" мектептіњ 4-сынып бала-
лары. Ж‰ргізуші  т±саукесер ар-
ќылы Наурыз тарихын айтып
шыќты, μзге елдерде осы мей-
рам ќалай μтетінін таныстырды.
Бізге ќазаќ халќыныњ Наурыз
мейрамын тойлау дєст‰рі мєлім,
ал μзге елдердікі ше? Олар да біз
сияќты б±л мейрамѓа аса назар
аударып, ерекше кμніл бμледі
ме? Осы с±раќтарды біз ќонаѓы-
мызѓа ќойдыќ. Балалардыњ ал-
дында тєжік - μзбек этно-мєдени
орталыѓыныњ жетекшісі Холме-

тов Эргашвой сμз сμйледі. Іс-
шара  кμњілді, ќызыќты μтті.
Ќазаќтыњ салт-дєст‰рлер тура-
лы бейне-ролик  кμрсетілді.

Р.САТБАЕВА,
"Строительный" ЌБ

кітапханашысы.
Ќостанай ќаласы.

"Наурыз тарихы мен ањыздары"

тєрбие бастауы
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Бұрынғы қазақы ауылда толғатып 
жатқан келіннің аузына тары салатын 
болған. Ащы толғақтан бебеу қағып, әл-
сіреген әйелге тары әрі нәр береді, әрі 
тарыны қышырлатып шайнау арқылы 
жақтың қарысып қалуынан сақтаған. 
Тары шайнаған келін дауысын шығарып 
айғайлай да алмаған, ал ышқынбаған 
адамның күш-қуаты да өзінде қалады. Бұл 
өзі дәтке қуат әрі сырттағы жұртта үрей 
туғызбаудың амалы. 

n
Жаңа туған  малдың уызын иесі ал-

дымен ішу керек. Уыздан иесі өзі ауыз 
тимеген жағдайда, сол маңайдағы кедей 
-кепшікке, болмаса итке беретін болған. 
Ол  сауабы,  ақ мол болса екен деп тілеуден 
шықса керек..

Сүтті үрлеп ішпейді, майлылығы азая-
ды.

n
Қойларға қошқар жіберіп жатқанда 

ұрысуға, қамшы өруге тыйым салынған. 
Сондай-ақ, он екі мүшесінің бірі кем 
адамға қойға қошқар жіберуіне рұқсат 
бермеген. Себебі, малдың төлі де кемтар 
болады деген ырымға сенген.

n
Қазақта көзге ақ түсіп, шел байлана 

бастаса, қарлығаштың кепкен тезегін ұн-
тақтап, ашқарынға «Көзімді бер, ағыңды 
ал!» деп үрлейтін болған. Мұндайда  ақ 
ұшып, көз жазылып кетеді екен. Сон-
дай-ақ  екі көзіне ақ түскен төрт түлік 
малға  да жасаған.

n
Бір ауылда жесір кемпірдің Бәкира 

деген кексе тартқан қызы болды. Жүріс- 
тұрысы арсыл-күрсіл, өзі олақ-салақ бо-
латын. Байғұстың шешесі үнемі қызына  
«Үйдің ішін жинап жүр, мұнтаздай таза 
ұста» деп айтуындай айтып отыратын. 
Бірақ қызына ол ақыл қонбай,  көбіне, 
үйінің төсек орны жиналмай жататын 
көрінеді. Ауылда әйелі өлген Несіпбай де-
ген қырықтағы жігіт Бәкираның шешесі 
жоқта үйіне барып көріп-білмек болады. 
Несіпбай қыздың үйіне барып, бес-он ми-
нуттан соң  атып шығып, кетіп қалыпты. 
Шешесі келгенде Бәкира :

–  Апа, апа, үйге Несіпбай келді.  Мен 
ол тез кеткесін үй ішін тазалап жинап қой-
дым, – дейді. Сонда шешесі:

–   Несіпбай кеткесін несіне жинадың!  
Несіпбай келерде жинамадың ба, қу қар-
ай! – десе керек шешесі. Несіпбай болса 
қайтып ол үйдің есігін ашпастан, басқа 
бір жесір келіншекке үйленіпті. Ауыл 
адамдары олақ-салақты әжуалағысы кел-
се «Несіпбай кеткесін» деп  әлі күнге дейін 
айтып жүрген көрінеді.

n
Әбдібек деген кісі екі қолтығына екі жі-

гітті қысып алып, жүгіргенде жаяу ға жет-
кізбейді екен.  Төбелескенде он бес-жиыр-
ма шақты жігітке бой бермей, «жиырма 
шақты болмаса, төбелестің не сәні бар» 
деп бірлі-жарым жұдырықтас қандарды 
көзге ілмесе керек. Сол Әбдібек бір қыста 
ағасы Есебайдың әйелінен сыбаға сұраса  
жеңгесі бере қоймапты. Содан  көңілі қа-
лып, ерегіскен Әбекең бір түнде  ағасының 
қорасындағы ту биесін із қалмасын деп 
көтеріп үйіне әкеліп, ым-жымын білдірмей 
сойып алыпты.

n
– Осы  заманда құдай қосқан жалғыз 

әйелін «мен   осы бәйбішем екеуміз»  неме-
се  «бәйбішем тұрғанда» деп  небір әңгіме 
айтып, аузы әбден  қалып алып кеткен  
ер-азаматтар көп. Солар  сөйлегенде логи-
калық  қате жіберіп  отырғанын сезбейді.  
Қазақта  тоқалы бар,  екі қатын алған  ер-
кек қана бірінші әйелін  «бәйбіше» деген- 
дейді  академик Нәбидолла Кикебаев.  

n
 Бұрын белдеуден ат, төрден қонақ 

үзілсе – қазақ еңсесі түсіп, тұнжырап  өзін 
қоярға жер таппай жүреді  екен.  Ондай-
да  аяқ астынан құдайы қонақ келе қалса,  
ардақтап жүрген атын сойып тастап, сол 
құдайы қонақты әбден разы ғып шыға-
рып салғаннан кейін ғана «уһ» деп жады-
рап сала береді екен. «Егер жер бетінде 
адамдардың барлығы қазақ болса, қонақ 
үй, асхана, сауда, ақша дегендерің ке-
рексіз болып қалар еді. Бұл халық дархан 
ғой. Дүниенің барлық жерінде қазақтар 
болса, соқыр тиынсыз-ақ кезе берер едім» 
деп жазыпты қытайлық ұйғыр жазушысы  
Т.Самсақ «Қияметқаймнан қайтқандар» 
деген романында.

n
Ертеректе жылқы қылынан есілген, 

жылқы терінің иісі сіңген арқанды жолау-
шылар өздерімен бірге алып жүрген. Өй-
ткені, ұзақ жолда бір жерге жатып, айда-
лада түнеуге тура келгенде, қыл арқанды 
шеңбер сияқты етіп тастап, адам соның 
ортасына жатып алаңсыз ұйықтай берген. 
Өйткені мұндай арқан жатқан жерге жы-
лан, жәндіктер жоламайды екен.

n
Қазақы ұғымда  «желкесінің шұқыры 

бар бала – жалқау,  сәбидің құлағы мен 
аузының арасы жақын келсе – өтірікші, 
жастықтың үстінде ұйықтайтын нәресте 
– ел билеуші көсем болады» дегеннің көп 
жағдайда  тура келетіні сан ойға жетелейді.

n
Халқымызда мүшел жас-

ты жіктегенде: «он үш жас – 
ер жете бастау, жиырма бес 
жас – жігіттік шақтың нақ 
өзі,  отыз жеті жас – ақырын 
басып, анық жүріп, ақыл 
тоқтатқан кезең,  қырық 
тоғыз жас – орта жас, алпыс 
бір жас – өз балаңнан тәтті 
болатын немере сүю, жетпіс 
үш – қарттықтың басы бо-
лар, сексен бес жас – кәрілік-
тің келгені, тоқсан жеті жас 
– қауқарсыз қалжырағаның,   
жүз тоғыз жас – шөпшек 
сүю, жүз жиырма бірге жет-
сең – онда неменең қасыңда 
дей бер»  деген.

НАУРЫЗКӘДЕ                          

Қазақы,
қазақылық

Қасқыр, ешкі және қырықбуын
Шаруа өзеннен қасқыр, ешкі және шөпті алып өту керек. Қайыққа 

шаруаның өзі мінеді. Одан соң не қасқырды, не ешкіні, не шөпті 
алуына болады. Егер шаруа жағаға ешкі мен қасқарды қалдырып, 
шөпті алып кетсе, онда қасқыр ешкіні жеп қояды. Ал егер қасқырды 
алып, ешкі мен шөпті қалдырса, онда  ешкі шөпті  жеп қояды.  Шаруа 
өз жүгін қалай өзеннен аман-сау алып өтеді?

Ерте, ерте, ертеде
Ерте, ерте, ертеде, 
Ешкі құйрығы келтеде.
Қырғауыл деген қызыл екен, 
Құйрық жүні ұзын екен.
Бір шал мен оның кемпірінің үш баласы болыпты. Ағайындылар 

жұмыртқа теріп ну қамысты Жыңғылдыой көліне барыпты. Жұмырт-
қа қызығына түсіп, оны тере беріпті, тере беріпті. Ақыры олар ада-
сып кетіпті. Үлкені басқаларын күте-күте қарны ашып, шәйнекке 
су толтырып, жұмыртқаны толтыра салып, астына от жағып, бойы 
жылыған соң қисайып ұйықтап кетіпті. Әлден уақыттан соң ортан-
шысы келіп, жұмыртқаның үштен бірін жеп, ұйықтап қалады. Мұны 
білмеген кенже інісі де қалған жұмыртқаның үштен бірін жеп, қисая 
кетті. Бір кезде үлкен ағасы оянып, қалған жұмыртқаның үштен бірін 
жейді. Сонда қалған сегіз жұмыртқа кімнің сыбағасы?

Түлкі мен ешкі
Жорытып келе жатқан түлкі байқамай терең апанға түсіп кетіпті.

апаннан шыға алмай тұрғанда, су іздеген ешкі түлкіні көріп: – Әй, 
түлкі, неғып тұрсың? – депті. Түлкі:

– Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап едім. Апанның іші әрі салқын, 
әрі түбінде тұнық суы бар. Соны ішіп, жаным Райс тауып тұр, – деді. 
Жан рахатына түскісі келген ешкі апанға секіріп түскенде, қу түлкі 
секіріп ешкінің үстіне мініп, онан екі қарыс мүйізіне шығып, мүйізі-
нен сондай жердегі далаға шығып, жөніне кетті. Апан тереңдігін 
анықта. Ешкі нешеде?

Жиренше шешен және піскен қаз
Қарашаш сұлу жұртқа белгілі данышпан болған соң, заманын-

дағы хан күндеп, Жиреншемен қас болады. Бір күні ханның көңілі 
шапқан соң аспазшылар алдына бір қаз пісіріп алып келіп қойысты. 
Жиренше қасында отыр екен. Хан оған бұйырды: 

– Бұл қазды өзіме, ханымға, екі балама және өзіңе, біріңе ар-
тық, бірімізге кем жібермей бөліп бер. Егер біреуімізге бір мысқал 
артық-кем болса, өзіңді қатты жазалаймын, – дейді. Хан қаһарынан 
сақтағай, бір алла өзің жәрдемші! Білекті бірді жығады, білімді мың-
ды жығады.

Ісек қойдың басы үлкен 
112 қой сатып алдым. Барлығына 49 сом және 20 алтын төледім. 

Әрбір ісек қойға 15 алтын және 4 төрткіл, ал әрбір тұсаққа 10 ал-
тыннан төледім. Мен неше бас ісек, неше бас тұсақ сатып алдым?

Ауп! 
Әкесі:
– Балам, қыс көзі қыраулы. Қыс әлі алда. Шөпті сығымдап малға 

бермесек, құшақтай салуға жарамайды. Ол сәл ойланып:
Үш түйе шөп қалды. Он төрт сиыр бір ай жесе, 7 ешкі екі ай жей-

ді, алты қой 3 ай жейді. Осы шөп бүкіл малға қаншаға жетеді? – деді. 
Әкесінің сұрағына баласы шапшаң жауап қайтарды, өйткені бұл 
үйреншікті іс еді. Қой асығы демегін, қолыңа жақса, сақа қыл. Ауп!

                           
Есегімнің керіне қарама

Үлен мен Түлен асықтарын бояп болған соң мына бір оқиғаға тап 
болды. Қызыл, сары, жасыл және көк асықтарын қосқанда бәрі 180 
асық екен. Егер қызыл асыққа екі асық қоссақ, сарыдан екі асықты 
шегерсек, жасылды үш есе артсақ, көкті екі есе кемітсек, онда бүкіл 
асық бірдей болып төртке бөлінеді.

– Әр түстен неше асық боядық? – деді Үлен Түленге.
– Есегімнің керіне қарама, Әшекейлі еріне қара, – десейші деді 

Түлен.

Жауабы газеттің келесі санында жарияланады.

Байырғы  
қара есеп, 
амал-қисаптар



Біраќ сол анасына деген саѓынышыныњ
басылмаѓанын  жасырмады.  Анасыныњ
не μлі, не тірі екенінен бейхабар Жанна
(достары осылай атайтын) еріксіз кμзіне
жас алды. Айбекті б±л жаѓдай толќытты.
Єрі ќазір μзі де бала емес. Ержетті.
Ќ±рбысына ќалай да кμмектеспек болды.
Іздеу салып кμргісі келіп, одан μзініњ
тμлќ±жатыныњ кμшірмесін єкеліп беруін
с±рады.

Айбек Тањатбаев, Аманкелді ауда-
ныныњ т±рѓыны:

– Мен Жаннамен бірге Науырзымда
бірге оќыдым. Ол аспаздыќ мамандыѓын
игерді. Ол кезде Жаннаныњ басты арма-
ны ата-анасын табу болатын. Бір к‰ні ор-
талыќта кμргенімде, амандыќ с±расып,
оныњ т±рмыс ќ±рѓанын естіп, ќуандым.
Екі баласы бар екен. Барѓан жері μз ќыз-
дарындай  ќабылдап, ќазаќы тєрбиені
бойына  сіњіруде екен. Енесінен ±лттыќ
таѓамдарды єзірлеуді ‰йренгенін айтып,
мєз-мейрам болды. Баѓы ашылып, баќыт-
ты болып кеткеніне шын ж‰ректен ќуан-
дым. Єњгіме барысында анасын іздеу
нєтижесі ќалай болды деп с±радым. Ол
еш  нєтиже  жоќ  екенін  айтты.  Оњым
мен солымды танимын. Кμмек ќолын со-
зайын, м‰мкін кμмегім тиіп ќалар деген
оймен  тμлќ±жатын  с±ратып  едім,  ол
отаѓасымен  аќылдаса  келе  барлыќ
ќ±жаттарды алып келді. Сол кезде
єзілдеп: "Анањды ‰ш к‰н ішінде іздеп
тауып беремін" деген едім. Ќ±дай аузы-
ма салѓан шыѓар.

Б±л  Жањаг‰лге  кμмек  берген Ай-
бектіњ сμзі. Айбек ќолдаѓы туу туралы
куєліктегі анасыныњ аты жμнін толыќ
жазып  алып,  анасыныњ  т±рѓылыќты
мекен жайын іздеуге кіріседі. Осы кез-
ден ол тіптен к‰тпеген жаѓдайлар баста-
лады.

Жањаг‰л  Науырзым  ауданындаѓы
орталыќ ауруханада д‰ниеге келген екен.
Осы жерде анасы баласынан μз еркімен
бас  тартќан.  Тастанды  бала аудандыќ
соттыњ шешімімен Рудный ќалалыќ
жетім балалар ‰йіне жіберілген. №2 т‰зе-
ту мектебінде де тєрбие алѓан. М±нда он
алты жасына дейін тєрбиеленген Жањаг‰л
ќайтадан  Науырзымдаѓы кєсіптік лицей-
ге  білім алуѓа жіберілген. М‰мкін б±л
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¤мірде небір жаѓдайлар бола
беретіні рас екен. Біраќ мына
оќиѓа кім-кімге де ой салары
сμзсіз. Оќыњыз. Ой т‰йіњіз.
Ойланыњыз.

Жањаг‰л  –  тастанды  бала.  Кішкен-
тайынан балалар ‰йінде μсті. Ешќашан
єкесін де,  ќиялындаѓы анасын да кμрген
емес. Біраќ бала ќиял ќайда апармады.
Талай т‰нді ±йќысыз, кμз жасына ерік
берумен μткізген-ді.

Біраќ μмір жалѓасады. Тастандылар да
μседі. Ес білгенше ‰кіметтіњ ќамќорын-
да болды. Балалар ‰йінен тєрбиеленіп
шыќќан  соњ  2007  жылы  Науырзым
ауданына жіберілді. М±ндаѓы кєсіптік
техникалыќ  лицейге  Ќостанай  жєне
Рудный ќалаларынан жетімдер ‰йінен
кємілеттік жасќа толѓан балалар оќула-
рын  аяќтаѓан  соњ облыс μњірлеріндегі
оќу орындарѓа μздері ќалаѓан мамандыќ
бойынша жіберіледі. Солардыњ арасында
т±ла бойы тірі жетім ќалѓан балалар кμп
еді. Сол кμптіњ арасында Жањаг‰л де бар.
Басќа орта.  Жања  достар. Лицей ќабыр-
ѓасындаѓы оќу Жањаг‰лдіњ μміріне
μзгеріс єкелді. Елгезек ќыз талапшыл,
спортќа да, биге де, μнерге де жаќын.
Адамды сыртынан танып болмайды ѓой.
Бір ќараѓанда еш уайым ќайѓысы жоќ
жанѓа ±ќсайтын. Біраќ бойжеткен ќызды
болашаѓы алањдататын. ¤згелер сияќты
тіреуі де, сенер ата-анасы, туыс-туѓаны
да жоќ.

Осы ойдыњ жетегімен ж‰ріп, анасын
іздеп тапќысы келген кездері де аз бол-
мады. Айналасындаѓыларѓа кμмек беруін
μтінетін. Біраќ ісі алѓа баспайтын. Кμбісі
"сені керек етпеген кμкек ананы ќайтесіњ"
деп шын кμњілмен кμмек бермейтін.
Осындай сμздерден кейін μзініњ де ынта-
сы басылып ќалатын. Анасына деген ашу-
ызасы бой кμтеріп, жан д‰ниесі алай-
д‰лей болатын.

Уаќыт деген жылдам. Кμзді ашып-
ж±мѓанша Науырзым жеріндегі ќызыќ-
ты к‰ндер де аяќталды. Жањаг‰л лицейді
‰здік аяќтап шыќты. Мамандыќ алды.
Біраќ сол баяѓы беймаза ой тыныш бер-
меді. Ешкімніњ кμмегінсіз-аќ μзім таба-
мын деп бел буды. Анасын іздеді. Іздеу
салудыњ жолдарын д±рыс білмеді ме, кім
білсін б±рынѓыдай жолы таѓы болмады.
Тауы шаѓылып, ‰міті μшкендей болды.

Балалар ‰йіндегі μмір де, студенттік
шаќ та аяќталды. Енді μз бетінше
к‰нкμрістіњ ќамын ойлаѓаны д±рыс.
¤мірге араласып, μмір с‰ру керек. Б±л
айтуѓа оњай. Дєл ќазір жапанда жалѓыз
ќалѓандай. Ќайда барады? Кімге барады?
Кім  к‰тіп  т±р м±ны? Сан сауал. Мыњ
сауалѓа бір жауап таба алмай тыѓырыќќа
тірелді.

Жаќын ќ±рбысы Настя Аманкелді
ауданынан болатын. Ќ±рбысына ілесіп,
Аманкелдіге  келді. Сол ‰йде жатып,
т‰рлі жалдамалы  ж±мыстар  істеді. Біраќ
біреудіњ ‰йінде ќашанѓы жата бермек.
Осылай ж‰ргенде бір ќазаќ азаматымен
танысып, не де болса соныњ етегінен
±стап, отбасылы болу керек деп шешті.
Жолдасы ол кезде 51 жаста, ал б±л бар
болѓаны 21-де болатын. Солай Жањаг‰л
бір шањыраќќа келін болып, аќ босаѓаны
аттады.

Жолдасыныњ жасы μзінен єлдеќайда
‰лкен болѓанымен μзара тіл табысып
кетті. Отбасылы болу, ‰й тірлігін дμњге-
лентіп єкету балалар ‰йінде μскен жанѓа
оњай емес екені белгілі. Оныњ сыртында
ќазаќ тіліне де шорќаќ еді.  Ес білгелі
орыс балалары арасында μскендіктен бе
ќазаќшасы онша жарасып т±рмады.
Біраќ бойдаѓы талпыныс, нєтижеге ќол
жеткіземін  деген  табандылыѓыныњ   ар-
ќасында сол отбасына судай сіњіп, тастай
батты. Уаќыт μте келе ќазаќ тілін де
‰йреніп алды. Ана атанды. Д‰ниеге ±л
мен ќызды єкелді. Біраќ кμњілдегі сол бір
жара жанын тыныштандырар емес. Анам
ќайда? Кім  меніњ  анам, неліктен мені
тастап кетті деген с±раќтар ‰немі жадын-
да жатталып т±ратын.

Бірде аудан орталыѓынан бірге оќыѓан
Айбекті кμрді. Жастар ш‰йіркелесе кетті.
Жањаг‰л жаќсы адамѓа жолыѓып, баќыт-
ты отбасы ќ±рѓанын ќуанышпен жеткізді.

ТАЃДЫР

таѓдыр  шыѓар. Осы жерден оны ќ±дай
айдап, Аманкелді ауданына келіп, ж±мыс
істеп, т±рмыс ќ±рѓанын білесіздер.

– Кμмек берем деген соњ д±рыстап
кірістім. Шањ басќан м±раѓаттардаѓы
ќ±жаттарѓа зер салып, іздеуді одан єрі
жалѓастырдым. Сμйтіп ж‰ріп соњѓы
ќ±жаттарда кμрсетілген т±рѓылыќты ме-
кен жайы аныќталды. Іздеген адамым
Аманкелді ауданы, Степняк елді ме-
кенініњ т±рѓыны  екені аныќталды. Міне,
ќызыќты  ќарањыз, Жаннаныњ наѓашы
ж±рты осы ауылдыњ т±рѓылыќты адам-
дары. ¤зім кμріп ж‰рген жандар болып
шыќты, – дейді Айбек.

Жањаг‰лдіњ анасыныњ єпкесі
сіњілісініњ  ж‰кті болып, оны балалар
‰йіне тастап кеткенінен хабардар екен.
Олар т±ратын мекенге Айбек телефон
шалып,  ±мыт  болѓан осы жаѓдайды айт-
ќанда ол тμбесінен жай т‰скендей болды.

Осы  кісіден Жањаг‰лдіњ анасы тірі.
Отбасылы. Біраќ к‰йеуі ќайтыс болып,
Астана жаќќа кеткені белгілі болды.

26 жылдан соњ анасыныњ, наѓашы
ж±ртыныњ бар екенін естігенде Жањаг‰л
есінен тана жаздады. Ќалай ќуанѓаны,
ќандай сезімде болѓаны тек μзіне ѓана аян.

– Сіз бен біз іздеп ж‰рген баќыт деген
осы шыѓар.  Жањаг‰л анасын кμргенше
асыќ болды, – деп еске алады Айбек Та-
њатбаев. – Осыдан 26 жыл б±рын ќызын
тастап кеткен ана аман-есен. Енді Жа-
њаг‰лдіњ екі інісі бар.

Жањаг‰л анасын тапса да μзін кμре ал-
мады. Кейіпкеріміз б‰гінде Аманкелді
ауданына ќарасты Ќарашатμбе ауылын-
да т±рады. Телефон арќылы Жањаг‰лмен
біз де тілдестік.

– Иє, ќуанышты жаѓдайѓа тап болып,
26 жыл кμрмеген анамды таптым. Анам-
мен телефон арќылы сμйлестім. Алѓаш
ќойѓан с±раѓым "сен мені неге тастап
кеттіњ?" болды.  Б±л анама ауыр тиді ѓой
деймін. Анамныњ жылаѓан дауысын
естіп, ж‰регім езілді. Ќанша жыл мен
осы сєтті к‰ттім. Ол еш жауап ќата алма-
ды. Тек жылап, ‰нсіз т±рды.  Єрине,
μткен ісіне μкінді. Ќателеспейтін пенде
жоќ б±л μмірде. Ќазір μзім де анамын.
Біраќ, Біраќ... Баласын тастап кетуге бола
ма? Меніњ ќандай к‰йде болѓанымды ол

Айтолќын
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ойлады ма екен? Мен анамды ќонаќќа ша-
ќырдым. Анамды, бауырларымды асыѓа
к‰тудеміз. Єзірге Астанадан келе алмай
жатыр. Есесіне наѓашы атам осы жаѓдай-
ды естіген соњ келді. Мені бауырына ба-
сып, мањдайымнан иіскеді. Ќызыныњ
м±ндай ќадамѓа барѓанынан бейхабар
екен. Ќазір отбасымызбен анамызды к‰ту-
деміз. Бауырларым да келіп ќалар, –
дейді Жањаг‰л.

– Бір к‰ні бір ќария мені іздестіріп
келді. Б±л Жањаг‰лдіњ наѓашы атасы еді.
Осы оќиѓаѓа кμмекші болѓаныма алѓысын
айтты. Мен де жиен немересініњ отбасы-
лы, екі жиеншары бар екенін айттым. Ол
кісі μмір кμрген ѓой. Батасын берді.
М±ндай жаѓдайѓа куєгер боламын деп
ойладым ба. Жаннаныњ анасын іздеу ба-
рысында ќол±шын созѓан Аманкелді,
Науырзым аудандары мен  Ќостанай,
Рудный ќалаларындаѓы бір топ жолдас-
тарыма алѓысымды айтќым келеді. Жан-
наныњ Арќалыќ ќаласындаѓы наѓашы
апасы Лєззатќа шын ж‰ректен алѓысым-
ды білдіремін, – дейді Айбек.

Бір оќыѓан жанѓа б±л ойлап
тапќан д‰ниедей болуы м‰мкін. Не
десек те б±л μмірдіњ μзінен алынѓан
оќиѓа. 26 жылдан соњ анасын
тапќан Жањаг‰лдіњ ендігі арманы
анасымен, бауырларымен тезірек
ќауышу. Ана мен ќыз болып
сырласу, бір-бірініњ кμзіне тіке
ќарау. Арада ќаншама жыл μтті.
Айтар єњгіме кμп, айќасар ќ±шаќ
ыстыќ болмаќ деген ниеттеміз.

Єрине, м±ндайда біреуді кінєлап,
сμгу оњай болар. Біраќ бір-бірімізге
кμмек ќолын созып жатсаќ
таѓдырлар μзгереді екен. Ана мен
баланыњ арасы ажырамасын,
жастыќќа салынып албыртыќќа бой
алдырмай, ќателікке жол бермесек
екен деп тілейік.

Алдаѓы уаќыттта журналист
ретінде Аманкелді ауданы,
Ќарашатμбе ауылына барып,
Жањаг‰лмен, оныњ анасымен (есімін
жазбадым) кездескім келеді.
Сондыќтан б±л оќиѓаныњ жалѓасын
к‰тіњіздер.

Аманкелді ауданы.
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– Ақылбек Қожаұлы, биыл қой 
жылы. Бірақ, кейбір бұқаралық ақпа-
рат құралдарында ешкі жылы деп 
жазылып жүр. Бұған не дейсіз?

– Қазақша жыл атауындағы әр мүшел-
де бір оралып келетін жыл аттарын әр 
халық өздерінше өзгертіп алғанға ұқсай-
ды. Мәселен, күллі Еуропа сиыр жылын 
бұқа, тауық жылын қораз, доңыз жылын 
қабан деп атайды. Ұрғашы жануарларды 
еркекке айналдырғанда не ұтатынын біл-
меймін. Қазақтың ұғымында сиыр жылы 
құтты, сүтті болса, бұқа туралы олай айту 
қиын ғой. Қораздың да құр қоқиланғаны 
болмаса, жұмыртқа табатын тауық емес 
пе? Сондай-ақ қой жылын ешкі жылы 
дегенді де қазаққа түсіну қиын. Әрине, 
ешкінің де балдай сүті, тамаша түбіті бар. 
Бірақ, қой жәннаттың малы. Ұлу жылын 
қытайлар айдаҺар жылы деп санайды. 
Олардың ұғымында айдаһар қасиетті. 
Қоян жылын мысыққа, тышқан жылын 
егеуқұйрыққа айналдырып алған ұлттар 
да бар. Қоян  жылын үй қояны дейтін-
дер де кездеседі. Барыс жылы көп жерде 
жолбарыс жылы деп айтылады. Мешін 
жылын маймыл жылы деп атайтындар да 
бар. Тек ит пен жылқының және жылан-
ның  атауы өзгеріске ұшырамаған. Қалай 
болған күнде де қазақтың жыл санауы  
ата-баба дәстүрінен тамыр тартады. 

Биылғы жыл Қой жылы. Қазақ «қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалайтын  за-
ман» деп көп үміт күтетін жыл.

– Қазақтың төл жаңа жылының 
артықшылығы қандай? 

– Басқалар ағаштың жанын қинап, 
жас өскінді кесіп, қиып, үйіне шырша ор-
натып жатса, ата-бабамыз Наурыз айын-
да көшеттер отырғызған. Қыста су қатып 
жатса, бітеліп қалған бұлақ көздері жазда 
ашылған. Қысқы қалың киім сыпырылып, 
жаңа киім-кешек киілген. 

Көне орыс жерінің өзінде  христиан 
дінін қабылдағанға дейін Жаңа жылды 
наурыз айының бірінен бастап тойлаған. 
Ағылшындар наурыздың жиырма бесін 
жаңа жылдың алғашқы күні деп есепте-
ген.

Жердің беті  жасарып, мал көкке 
шығып, тіршілік жайнап, қан қайнап, 
төлдер тойынып, қыз-бозбала әзілдес-
кен кез, күн менен түн теңескен, жасы 

үлкендер кеңескен, балалардың айда-
рынан жел ескен кез – қасиетті  Наурыз, 
міне, нағыз жыл басы.Біз болсақ, кешегі 
Совет империясының идеологиясынан, 
тіпті оған дейінгі ақ патшаның отарлау-
шылық идеологиясынан әлі арыла алмай 
келеміз. Ата заңымызда зайырлы мемле-
кет деп жазылғандықтан ешқандай діни 
артықшылықтарға жол берілмеуі керек 
десек те, осы уақытқа дейін тойлап кел-
ген жаңа жылымыз діні басқалардың 
кәдімгі Рождество мейрамы. Санта  Клаус  
немесе Дед Мороз дегеніміз, турасын 
айт сақ, мейірімді Аяз ата емес, қаҺарлы 
қыстың қатал бейнесі.

Өздеріңіз ақылға салып көріңіздерші, 
жаңа жыл дегенде күнтізбедегі қаңтар-
дың алғашқы күнінен басқа жаңа зат бар 
ма?! Қар да жаңа жаумаған, желтоқсан-
нан қалған. «Қараша, желтоқсан мен сол 
бір екі ай. Қыстың басы бірі ерте, біреуі 
жай» дегендей, қыстың да нақты бел-
гіленген шекарасы жоқ. Наурызға келсек, 
барлығы жаңа. Ақ уыз, жас төл, көк шөп, 
жас арман, жаңа тілек.

– «Анасына баласы опа бермей,
Сәби өсті бір жөнді ата көрмей,
Аяз ата жүргенде тост көтеріп,
Қыдыр бабам кетті ме бата бер-

мей», –  деп басталатын өлеңіңіз 
бар. Яғни, балалар Қыдыр атадан 
бұрын Аяз атаны біледі дейсіз ғой.  

– Аяз ата қазақ баласына ата болуға 
жарамайды. Ата болып та жарытпайды. 
Қазақта Қаңбақ шал деген  кейiпкер бар. 
Сондықтан Аязды  атымен атап, Аяз шал 
деген орынды. Қазақ баласының атасы 
Қыдыр ата болуы керек. 

Тост дегеннен шығады, шампан ұрт-
тамасақ, тілегіміз орындалмай қалатын-
дай, стақан түйістірмесек, жолымыз бол-
майтындай, жаттан жұққан жаман әдет 
дәстүрге айналып кетті. Қазақ сөздерінің 
төркініне зер салсақ, тост деген сөздің 
түбірі тосу. Ақ дәмімді алдыңа тостым де-
генді білдіреді. Тіпті тостаған деген атау-
дың өзі осы сөзден шыққан. Кейін барып 
стақан деп өзгеріске ұшырап, өзге тіл-
дерге енген. Келген қонақты қарсы алып, 
тостағанмен қымыз ұсыну ежелгі түркі 
елінен, көшпелілерден қалған дәстүр.

Ыбырай Алтынсарин: «Жөн бiлмеген 
адамға Қыдыр ата дарымас», – деп тегiн 

айтпаған. Қазақ «Қырықтың бірі – Қыдыр» 
дейді.  Қыдыр атаның етегіне түскен ұзын 
шапаны, салбыраған сақалы, иығында 
қоржыны бар деп ойлауға болмайды. 
Кейбір үйлерге сол кейіпте келуі де мүм-
кін. Енді бір үйлерге Қожанасыр болып 
келе ме, Алдаркөсе болып келе ме, әлде 
басқа кейіпке кіре ме, ол жағын үйдегілер 
байқамай қалуы да мүмкін. Сондықтан да 
ақсақалдар бата бергенде ең алдымен 
ауызға оралатын сөз саптауларда: «Бақ 
қонсын, Қыдыр дарысын!» – деген тілек 
айтылады.    

Қыдырдың түп-төркіні  қадір немесе 
қыдыр деген сөзден шыққан болуы керек 
деп топшылаймын. Қадір болса, қадірлі, 
құрметті деген сөз. Қыдыр болса – қы-
дырып жүреді дегені. Қыдырғанда да 
Қыдыр кез келген, көрінген үйге бас сұға 
бермейді. Дастарханы баталы, шаңы-
рағы аталы, негізді де некелі, жеті атасы 
жетелі, үй иесі орнықты, келіншегі ұқып-
ты, бала-шағасы құйма құлақ отауларға 
кіреді. Төріне шығып, малдасын құрып 

отырып, дәмін татады, батасын береді.
Қыдыр баба  кейбір үйлердің иелерін 
сынау мақсатында мүсәпір болып келуі 
де мүмкін. «Мүсәпірді жәбірлеме!» – деп 
жатады. Қазақта «Үйден қырық адым ат-
тап шықсаң – мүсәпірсің» – деген сөз де 
бар. Бізбен түбі бір түріктер қонақты, яғни 
мейманды мүсәпір дейді екен. Ыстамбұл 
қаласында «Мүсәпір» деп аталатын қо-
нақ үйі де бар.

Шық бермес Шығайбайды алдап 
соққан Алдаркөсе бейнесі осы заманғы 
ертегілердің жанында солғын тартып қал-
ды. Өйткені, қазіргі уақытта ертегі тура-
лы бала ұғымы өзгеріп кетті. Балаларды 
көшеде де, мектепте де кішкентайынан 
өтірікке үйретіп жатырмыз. Қазаққа бай-
ды алдап үйренген Алдаркөседен көрі 
кімді көрсе де мақтайтын және сый-
сия пат үлестіретін Аяз шал әлдеқайда 
жақын болып шықты.

Мәселен, жаңа жылдық ертегілерді 
алайық. Әр үйге Аяз ата келеді. Жай кел-
мейді, балалар жазған хатта айтылған, 
олар қалаған сыйлықтарды алып ке-
леді. Оны тапсырушылар баланы «бұл 
сыйлықты саған Аяз ата беріп жіберді», 
– деп алдайды. Немесе шыршаның 
жанына тығып қойған қораптарды Аяз 
атаның сыйлығы деп үлестіреді. «Айна-
лайын баладан тауып алған даладан» 
немесе «түсіп қалған шанадан» деген 
өтірік өлеңдер секілді оған да сенбеске 
лажымыз жоқ. Аяз шал көбінесе жалғыз 
да келмейді. Қаршақыз деп аталатын 
(Снегурочка) немересін ерте келеді. 
Біздің қазақтар Снегурочканы теледидар 
хабарларында көбіне Ақшақар деп атап 
жүр. Ақша қар снежок деген ұғымды біл-
діреді ғой. Бұл жетім қыздың да қайдан 
келгенін, қайда туғанын ешкім білмейді. 
Өйткені, оның әкесі де, шешесі де жоқ. 
Ертегінің ең шырқау шегі де осы. Аяз 
ата бойдақ шал ма, әлде үйлі-баранды 
ма, немерені қайдан тауып алған, жетім 

балалар үйінен асырап алған ба, ол тура-
лы да ештеңе айтылмайды. Аяз шал мен 
ақша қардай әппақ болып жүретін қыздың 
ұлтының кім екені де белгісіз.  Аяз шал-
дың мұрыны да қып-қызыл. Ащы суды 
көбірек сілтегеннен немесе сақылдаған 
сары аязда қатты тоңғаннан қызарып кет-
кен болуы керек.

Қазақ баласына мейірімді ата бо-
латын Қыдыр баба бейнесін сомдау – 
әдебиетшілердің де, суретшілердің де, 
киногерлердің де парызы. Қыдыр тура-
лы мультфильмдер шығарылып, ойын-
шықтар жасалып, оның образы мектеп 
оқулықтарына енгізілуі керек деп есеп-
теймін. 2001 жылы Астанадағы  «Елор-
да» баспасынан «Аяз және Қыдыр» деп 
аталған балаларға арналған жыр жи-
нағым жарық көрген болатын. Кітаптың 
басты кейіпкерлерінің бірі Қыдыр баба 
Аязды айтыста жеңіп шығады. Түбінде 
Наурыздың да Қаңтарды жеңетіні ақиқат.     

– Қыдыр атаны бір жерде Қызыр 
баба енді бір жерде Қадір ата деп 
жүрміз. Қайсысы дұрыс?

– Қазақ арасында Қыдыр мен Қы-
зыр сөзі кейде бірін бірі алмастырып 
айтылады. Айырмашылығы бір-ақ әріп 
болғандықтан ба, кейде Қыдыр баба, 
кейде Қызыр баба, көбінесе Қызыр әу-
лие деп жатады. Бірақ, Қыдырға әулие 
дегенді қосарламайды.«Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
жарық көрген «Бабалар сөзі» көп том-

дығында берілген түсініктердің бірінде: 
«Қызыр – Алла мәңгілік өмір берген киелі 
тұлға, қазақ мифтерінде, фольклор мен 
діни аңыздарда кездесетін архаикалық 
бейне, оның есімі Ілияс Пайғамбармен 
қоса айтылады» деген анықтама беріл-
ген. (27 том, 335 бет).

Наурыз туралы және оның басты 
қаҺармандарының бірі Қыдыр баба ту-
ралы түсінік қазақ даласында Ислам діні 
тарамай  тұрып та болғанына шәк келтіре 
алмаймыз. 

Қызырдың жанында ғайып ерен қы-
рық шілтендер еріп жүреді деген түсінік 
бар. Қырық шілтен – қырық көмекші, пай-
ғамбардың серіктері. Ілияс пайғамбар-
ды қазақтар Қызыр-Ілияс деп қосарлап 
атайды. Қазақтың ертегілері мен батыр-
лар жырының бір кейіпкері де осы Қы-
зыр-Ілияс. Кейінгі уақытта жарық көрген 
кейбір кітаптарда Қыдыр-Ілияс деген сөз 
де кездеседі, алайда, ол жаңсақтықтан 
кеткен жаңылу деп қабылдауымыз керек. 
Қыдыр баба туралы ондай сөз айтылмай-
ды. Қырықтың бірі Қыдыр дегені – оның 
басқа кейіпте адамды сынау мақсатын-
да келуі мүмкін дегенді аңғартса керек. 
Қадір түні періштелер келеді. Қыдыр ке-
леді дегені кейін қосылған жапсырма. Ел 
аралап жүретін, ақ қиімді, ақ сақалды әу-
лие Қызыр-Ілиясқа байланысты айтылса, 
Қыдыр баба бейнесі де оған ұқсас, бірақ, 
ол міндетті түрде ақ киім киеді, жасы 
ұлғайған жасамыс кісі немесе ақ сақалды 
қария деген ұғым қазақта жоқтың қасы. 
Бұл екі кейіпкерді шатыстыру екеуінің де 
адамға ырыс-несібе әкелуші, дәулет бе-
руші, қамқоршы болушы деген ұғымдарға 
сай келгенінен болса керек. 

– Әңгімеңізге рахмет!

СУРЕТТЕРДЕ: 
1. Ақын үйіндегі Наурыз тойы
2. Прагада жазушы Мұхтар Мағау-

инның үйіндегі Наурыз дастарханы.
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НАУРЫЗ АЙЫ КЕЛГЕНДЕ

Аяз ата төрге озды,  
Қыдыр баба қайда жүр?

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Қазақтың жыл санауында күн мен түннің теңелер тұсы,  22 наурыз жыл 
басы болып есептеледі. Ұзынның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілген шағын, 
жер-ана қалың қардан бусанып, мал төлдеп, дала төсі түрленіп, жаңарған 
мезгілді Жаңа жыл деуіміз дұрыс та. Алайда, төл жаңа жылымызды 
Григориян күнтізбесіндегі желтоқсанның 31-і алмастырып алғандай. 
Оған дәлел, қыс ортасында «жаңа жыл келді» деп бөркімізді аспанға 
атып тойлаймыз. Осы орайда тамыры тереңде жатқан әз-Наурызды 
қазақтың жаңа жылы деп ерекше мерекелейтін отбасы бар. Ол белгілі 
ақын Ақылбек Шаяхметтің отбасы. Ақын ағамыз төл мейрамды бала-
шағасымен бір дастархан басына жиналып мерекелейді. Осы орайда 
ақын ағамыздың Наурыз туралы ой-пікірін білген едік.   
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Қыркүйек айының ортасы. Марат-
тың білім қуып қалаға келгеніне 

аз бола қойған жоқ. Өзі қалаған «журна-

лист» мамандығына түсіп, қаладағы ең 

таңдаулы жоғарғы оқу орнының сту-

денті атанды. Аз ғана уақыт болса да, 

өзімен бірге оқитын группаластарымен 

тез тіл табысып, қатарластарының 

алды бола білді. Кішкене күнінен анасы 

мен әкесі өлең жаттатып, топ алдында 

ән айтқызып өнерге жақын етіп тәрбие

леген. Атаана берген осы тәрбие Ма-

ратты кез келген ортада сыйлы ететін. 

Өзіне жарасымды қоңыр даусы оны өзге-

лерден ерекшелендіріп тұратын. Міне, 

бүгінде Марат оқу орнында осы өнерімен 

көпшілікке танылып жүр. Оның өнерден 

бөлек спортта да өзіндік орны бар. Аяқ 

допқа деген қызығушылығы өте зор. 

Оқудан тыс уақытта өзі қалаған спорт 

түріне бүйрегі бұрып үнемі жаттығып 

жүретін әдеті бар.
Оқудың басталғанына көп уақыт 

бола қойған жоқ. Мараттың маман-

дыққа деген қызығушылығы артып, 

өзімен бірге оқитын достарына, оқу ор-

нына жеткенше  асығатын.  Жаңа дос

тар, қызыққа толы студенттік шақ 

бәрібәрі керемет. Марат бұл қалада 

нағашысының үйінде тұрады. Нағашы 

ағасын тілі шыққалы бері «көке», – 

дейтін. Ауылдағы атаанасына жиі 

хабарласып амандығын білдіріп қояды. 

Қоңырау шалғанында үйіші аратұра 

баласына ақылдарын айтып отырады.  

Мараттың оқуы ақылы болғандықтан, 

атаанасы тапқан табысын баласына 

жаратады. Мұндағысы ұлдарына алдағы 

уақытта үлкен сенім артуында.   
Марат күндегіше оқуына барып келе 

жатыр. Көптен үйіммен сөйлеспедім 

деген ойымен қолына ұялы телефонын 

алып анасына хабарласты. Бұл жолы 

тұтқаны ешкім көтере қоймады. Үй 

тірлігімен жүріп қоңырауды естімеген 

болар деген оймен ұялысын қалтасына 

сүңгіте салды да жүре берді. Осылайша 

бірнеше сағаттардан соң мазасы бол-

май үйіне қайта қоңырау шалды. Тұтқа-

ны әкесі алып, хал сұрасқан ол даусынан 

сәл салқындық байқады.  Әкесі Маратқа 

анасының сырқаттанып қалғанын айт-

ты . Марат көңілсіз, анасына уайымдап 

осы бір түнді кірпік қақпай атырды. Бар 

ойы – Анасы. Еркі бір өзінде болса қазір

ақ   анасының қасында болар еді. Оқудың 

жаңа басталғаны есіне түсіп бұл ойынан 

айныды.  
Бір күні Маратқа соғылған асығыс 

қоңырау оның үйге тез жетуін талап 

етті. Тосын қоңыраудан асыға шыққан 

дірілді дауыс оны алаңдатпай қойма-

ды.  Жан ұшыра жүгіріп үйге бет алды. 

Алдынан өңі қашқан көкесі шығып тез 

жиналуын айтып, өздерін көліктің күтіп 

тұрғанын ескертті. Ешнәрсенің байыбы-

на барып үлгермеген ол көкесінің айт

қандарын орындап, бірге көлікке мінді. 

Жүйткіп келе жатқан көлікте Марат 

түсініксіз күйде. Жол үсті жүрегі әлде 

нені сезгендей алайдүлей. Біршама 

уақыттың көлікте өткені байқалмай-

ды. Мараттың ауылына кіреберістегі 

бұрылыстан өте бергенде көкесінің оған: 

«жігіт болдың, мықты бол», –  дегені тө-

бесінен жәй түсіргендей әсер қалдырды. 

Үй жанына жетержетпеске тоқтаған 

көлік есігін аша берісімен құлаққа жағым-

сыз естілген  үн оның бойына бірден үрей 

туғызды. Сүріне басып үйге жүгірді. Үй 

іші күңіреніп, әлгіндегі  жағымсыз үн осы 

жерден анық естілді. Мараттың кеу-

десіне әлдекім қанжар сұққандай өзөзі-

не келер емес, өң мен түстің арасында 

қалғандай. Төр жақтан ақсаңдай басып, 

екі көзін жаулығының ұшына кезеккезек 

сүртіп, кемсеңкемсең етіп бір әже Ма-

ратты бауырына қысып «құлыншағым, 

құлыншағымау», – деп емірене екі көзін 

жасқа малды.  Бопбоз болып қуарып 

кеткен ол ендігісін түсініп, қарт әженің 

құшағында тұрып «анашым» дегеннен 

әріге тілі күрмеліп көзін жас шайды. 
Қаншама күн өтті. Мараттың өзі 

емес құр сүлдесі қалғандай. Үнемі бетін 

жуған ащы жас пен бірге көздері де ағып 

кеткендей, тек шұқшиып орны тұрған-

дай. Ауыр мұң арқалаған күйде көкірегі 

қарс айырылып өзөзіне әлі де келе қой-

мады. 
Бүгін ол қалаға келді. Ешнәр-

сеге зауқы жоқ. Алайда көптен 
бері оқуына бармаған соң, от-
басылық «анықтамасын» алып 
баруға мәжбүр болды. Оқудағы-
лар Мараттың жағдайынан 
хабардар. Бәрі де ортаға алып 
оны жалғызсыратпауға тыры-
суда. Кіруге соғылған қоңырау үні 
естілді. Оқытушы келіп сабағын 
жәймен бастады. Күнделікті әр 
түрлі тапсырмалар бойынша 
бүгін «хат» жазамыз деді. Осылайша 

«хат» деген сөзге аудитория аңтарыла 

қарап қалды. «Иә, хат», – деген оқы-

тушы сөзі бұл жолы анық естілді. «Хат 

жазбағалы қашан?», – деп әзілге айнал-

дырмақ болғандары да болды. Алайда 

тапсырма орындау міндетті болған соң, 

көбісі қолдарына қаламды алып, қағазға 

үңіле бастады.
Уақыт аяқталды. Жазған хаттар 

легі оқыла бастады. «Ауылға хат», 

«Атаанама хат», «Әскердегі ағама 

хат», «Қарындасқа хат», – деген мәтін-

дегі хаттар оқылып, талданып өз баға-

сын алып жатты.
Кезек Маратқа да жеткен сыңайлы. 

Ол үнсіз орнынан тұрып, кең тыныстап 

алды да дірілді даусымен «Анашым..., 

асыл анам сізге жазған бұл хатым қо-

лыңызға тимесе де, сырымды ақ қағазға 

ақтармасқа амалым жоқ...  Көз алдым-

нан кеткеніңізге көп болмаса да...» , – деп 

жалғасқан хат аудиторияны үнсіздікке 

ұластырып, көзге еріксіз жас алғызды.
Мараттың жазған хаты аудитория 

ішінде ғана оқылып, хат иесіне «Оқыл-

маған хат» күйінде қала берді...

Ақбота ҒАЗЕЗ,
ҚМУ-дың 1 курс студенті.

Қостанай қаласы.

Оқылмаған ХАТ

1. 10 тиыннан жоғарыға 
бағытталған үшбұрыш 
құрас тырылған. Тек үш 
тиынды қозғау арқылы 

бағыттауышты қалай төмен 
қаратуға болады?

2. Автобус 
қай жаққа 

бара жатыр?

3. Бұл еш өзгертусіз түсірілген фотосурет. 
Байқасаңыз түйелер жүріп бара жатқан төменгі 

бөлікте ақ жолақтар бар. Бұл не?

Ойлан, тап!
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Оқу жылының соңғы күндері. Соңғы қорытынды емти-
хан да  ойдағыдай аяқталды. 2-курсты жақсы тәмәмдаған 
Майра үйіне кетуге жиналды.  Туған жеріне, ата-анасына, 
бауырларына деген сағынышы кеудесін кернеп барады. 
Билетті де күні бұрын алып қойған. Енді тезірек ертеңгі 
күн тууын күтеді.  Кейде жүйткіп өте шығатын уақыт шіркін 
де асығар емес. Ал Майраның әлі көзі ілінбеді...

Сәске түс кезі.  Терезеден сыртқа көз тастаған ол 
үлкен-үлкен сөмкелерін арқалап, теміржол вокзалына 
жол тартқан студенттерді көрді. Оларға қызыға қарап 
тұрған Майра ішінен: «Біздің поездың кешігіп жүретінін 
қарашы!»-деп өкпелеп те қояды. «Бірақ, кештетіп жүруі де 
жөн шығар, студенттік өмірдің алғашқы 2 жылын өткізген 
қалаға, оқу орнына, жатақханаға  осындай қызықты күндер  
үшін алғысын жаудырсын дегені шығар» – деді тағы бір 
ішкі ойы мазалап. Иә, астықты өлке  Майра үшін  барлық 
қалалардан биік тұратын. Оны алғаш оқуға тапсыруға кел-
генде аңғарған. Қанша қаланы аралап, саяхаттағанымен 
дәл осы Қостанайдай ешбірі құшақ жая қарсы алмаған-
ды. Бірақ, нағыз қазақы ортада тәрбиеленіп өскен Майра 
мұндағы тұрғынның басым көпшілігі орыс ұлтынан екеніне 
алғашында үйренісе алмады. Қалаға алғаш келуі болған-
нан соң талай рет баратын жерін таба алмай адасып та 
қалатын. Осындайда көшедегі кез-келген адамды тоқтата 
қап қазақша сұрай бастағанында,  орысша сайрай жөне-
летін қазақ балаларына таңдана қарайтын-ды. Тіптен, 
ауылдағы ата-анасына хабарласып: «Мұндағы адамдар 
мүлде қызық, өз тілдерін білмейді» – деп, ашынып жылап 
та алатын. Кейде достарының арасынан да біреу орысша 
сөйлей қалса: «Сенің намысың жоқ па? Онсызда қаншама 
қазақ орыс тілдің жетегінде жүр!» – деп тәрбилеп алатын-
ды шығарды. Бұған еті үйренген достары да Майраның 
алдында  абайлап сөйлеуді үйреніп алды. 

Майра үлкен ойлардың жетегіне еріп, терезеге тел-
міріп қалған екен. Желдің әсерінен қатты жабылған есіктің 
тарсылынан есін жиды. Тақтасының үстінде жатқан ұялы 
телефонының сағатына қарағаннан соң, киімін киіп, ке-
туге жиналды.

Міне, теміржол вокзалына да жетті.  «Құрметті жолау-
шылар, Қостанай-Арқалық  пойызына отырғызу баста-
лады» – деген дауысты естісімен, өзі мінетін вагонның 
маңайына жақындап билеттерін көрсетті. Іште адам 
лық толы екен.  Мұндай көпшілікке ортақ вагонда орын 
табу қиынның-қиыны. Дегенмен, қыз баласын құрмет-
тейтін ер-азаматтардың бірі Майраға орынын ұсынды. 
Жақсылап жайғасқан ол жан-жағындағы адамдарға көз 
тастады.  Кілең өзі сияқты студент қыз-жігіттер. Кейбірі 
бірлесе отырып әңгіме-дүкен құрып отыр.  Үлкендер жағы 
ұйықтайтын орындарына жайғасу үстінде. Қазақшасынан 
орысшасы  басым қазақтың қара көзі ана жерде ұялы 
телефон арқылы анасымен тілдесіп отыр. Майра ол қызға 
тесіле ұзақ қарады да, бірдеңе есіне түскен болуы керек, 
және оған өзі риза адамдай сәл жымиып қояды. Мұндай 
жымисына себепкер ауылындағы Володя ағай еді. Өзінің 
орыс ұлтынан екеніне қарамастан қазақшаны қазақтан 

артық біледі. Тіптен, біздің туған тілге  деген құмарлығы 
бала кезінен басталған екен. Әлі күнге дейін өзі күзет-
ші боп қызмет ететін кітапхананың кітаптарын тауыса 
оқиды. «Қазақстанда өмір сүріп жатқан соң, қазақ тілін 
білмеу деген, «Өзің су ішкен құдығыңа,өзің түкіру» – деп 
есептеймін» – дегені қуантты Майраны. Ол көзше Володя 
ағай мен ана отырған қазақ қызын салыстырумен болды. 
Содан соң бар ниетімен Аллаға жалбарынып, қазақ тілінің 
өркендеуін тіледі.

Осындай ойлардан көзі жарты сағатқа жұмылған Май-
ра таныс әуеннен оянды. Өзінің қасында отырған жас 
келіншек «Әлди, әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем» 
– деп әуендете кішкене бөбегін ұйықтатып отыр. Ал өзі 
сынай қараған манағы қарагөз ару жанына жиналып 
қалған үлкенді-кішілі көрермендеріне гитара әуенімен 
Абай әндерін шырқап отыр. Майра таң-тамаша қалды.  
Бейне бір түс көріп отырғанындай күй кешті.  Бөбегіне түн 
ұйқысын төрт бөліп еміреніп  отырған анаға бір көз тастап, 
керемет ән шырқалып жатқан топтың қатарына қосылды.  
Мана орысша сөйлеген қаракөз қыздың есімі Қарлығаш 
екен. Анасы орыс, әкесі қазақ. Одан неге орысша тілдес-
кенін сұрағанда: «Біз үйде тек қазақ тілінде сөйлесеміз. 
Анам да қазақшаны жақсы біледі. Ал әкем жоқта, анаммен 
барынша орысша сөйлесуге тырысамын. Себебі, әр ұлт  
үшін өзінің қанға сіңген ана тілінен артық тіл жоқ. Апам 
Отанымызды, тілімізді, дінімізді қадір тұтады. Дегенмен, 
ол өтініп сұрамаса да мен солай істеймін. Ол менің оның 
ұлтына, тіліне деген құрметім» – деп  Қарлығаш сөзін  
аяқтады. Майра оның сөзіне өкпелеген жоқ. Керісінше, 
өзінің ол туралы қате пікірде болғанына налыды. Ал 
ішіндегі тылсым күш оның жүзіне қуаныш нұрын сыйла-
ды.  Майра қатты қуанды. Ол ойлағандай қазақ тілінің 
қадірі әлі жойыла қоймағанына қуанды. Тұғырлы тілімізді 
қадір тұтар өз ұлтының және өзге ұлттың барына қуанды. 
Қуа нышы қойнына сыймай айқайлап жіберуге әзір. Қар-
лығашқа қосыла «Қазақстаным» әнін әуендете жөнелді...

Ақбота САҚҰЛОВА, 
ҚМУ-дың 3 курс студенті.

Нөл саны
Нөл саны... Қарасаң, жай шеңбер еді,
Бірақ, бұл сан – есепте ең керегі.
Өмірдің жақсы менен жаманындай,
Теріс және оң сандарды тең бөледі.

Қасиетін айтуға сөз келмейді,
Түсінбейсің, көрсең де көзбен мейлі.
Мен НӨЛ болсам, сүйікті жан жарым да,
Маған қосылғанда дым өзгермейді.

Көптеген сыр нөл санында қалды-ау, демек,
Өмірде өз жолыңды таңдау бөлек.
Барлығы да осы НӨЛДЕН басталғанмен,
Бастысы сол – НӨЛ болып қалмау керек!

h
Анашым

Кетсе де мынау жалғанның бәрі мұң болып,
Бойымда жаққан алаудың жалынын көріп.
Қапаста қалсам нұрыңа бөле де мені,
Жанымда жүрші, анашым, жарығым болып.

Айналам толған өтірік, сынақ, қарашы,
Шыдамдылықтың биік қой бірақ бағасы.
Қиындықтарды қиналмай жеңіп өтейін,
Жанымда жүрші, анашым, жырақтамашы.

Асқақтау болып асуды асқанымменен,
Теңіз суындай толқындап тасқанымменен.
Жанымда жүрші, анашым, мұңдасым болып,
Сырымды айтып барамын басқа кімге мен?!

Өзің деп білем көгімде күлімдесе күн,
Қорғаным сенсің жүректі тілімдесе мұң.
Жанымда жүрші, анашым, сонда ғана мен,
Жанарым жасқа толмастан ғұмыр кешемін.

Туған жерге
Әжемнің тәрбиесін көріп өскен,
Қиындықтың талайын жеңіп өскен.
Қасиетті шаңырақ ауылдағы,
Шығарыппын кешірші сені де естен.
Сағыныштан көңілге түсірер мұң,
Дей алман құдіретіңді түсінер мың.
Оралмас күндерімді салып еске,
Сен менің бүгін тағы түсіме ендің.
Қайтем деп ем өткенге басты сұғып,
Түсіме ендің жанарға жас түсіріп.
ТҮСІМДЕ...
Әкем отыр көлеңкеде кәсіп қылып,
Анам жүр қонақ күтіп, ас пісіріп.
Ештеңе бұзылмаған дұрыс бәрі,
Сол күйбең, сол ауылдың жұмыстары.
Сол күйінде жатыр екен тартылмастан,
Менің қара домбырам бұрыштағы.
Өткен күн есігімді қақты менің,
Бір белгі бар екенін нақ білемін.
Сол сандық та апырай орнында тұр,
Анам тығып қоятын тәттілерін.
Бәрі солай... Бақтарым, алаңдарым,
Әр жерге жасырынған әр арманым.
Саудагер апам бар ед, ол да жүр ғой,
Қарызға беремін деп тауарларын)
Деп жатыр әкем «ертең қой бағасың»,
Ойын тұрды бірақ та ойда басым.
Басталғалы тұрғанда отырыс кең,
Амалсыз көзімді аштым, өкінішпен,
Телефоным шырылдап қоймағасын.
Ашылар деп жас баланың жаңа демі,
Басқа жаққа кету болды бар әлегі.
Ауылдан ерте кеттім... Сондықтан ба
Ерте оятып жіберді қала мені.
Сағынам бірге ойнаған балаларды,
Сағынам ағаларды, аналарды...
Бала күннің белгісі болған үйім,
Сағым болып, түсімде ғана қалды.

Бақытжан ӘЛКЕБАЕВ.

ЖОЛДА

Сен үшін не қымбат?
Жанерке, 20 жаста, ҚМПИ: Әрине, әр адам баласы үшін меніңше 

ең қымбаты ол – ата-анасының амандығы деп білем. Мен үшін де 
солай. Себебі, мені мына жарық дүниеге әкеліп, барын менің аузыма 
тосып, мәпелеп өсірген жандардан артық не қымбат болуым мүмкін?!

Арай, 18 жаста, ҚМУ: Мен үшін ең қымбаты не десе, өмір  мен 
ата-анам дер едім. Себебі, өмір  адам баласына бір-ақ рет берілетін 
құндылык, бақыт. Сол баға жетпес байлықты сыйлаған, мен үшін ең 
қымбат жандар – ата-анам! Олардың алдында өмір бойы қарыздар 
болып өтемін. Түн ұйқысын төрт бөліп, қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқтырмай өсірген осындай  аяулы жандардың алдында 
мәңгілік басымды иiп өтемін.

Дінмұханбет, 21 жаста, КИнЭУ:  Өмірде мен үшін ең  қымбат екі 
нәрсе бар. Біріншісі, ата-анам мен ата-әжемнің амандығы. Ал, екін-
шісі – денсаулық.  Егер денсаулығың  болмаса, сенің ешкімге де қажетің 
болмайды. Қаншама байлығың болса да денсаулықтың орнын баса 
алмайды. Сондықтан маған осы екі нәрседен қымбаты жоқ әлемде.

Серік, 20 жаста, ҚМУ: Қымбат деген сөзді әркім әрқалай түсінуі 
мүмкін. Біреуі, байлық дер, ал біреуі өмір дер. Бірақ, меніңше отбасы-
дан қымбаты жоқ. Олар менің баға жетпес байлықтарым. Әлемде 
қаншама бала бар ата-анасынан жетім қалған. Үнемі көздері жәу-
діреп, ата-ананың ыстық махаббатын, қамқорлығын іздеп жүреді.  
Ондайды көргенде Аллаға шүкіршілік етемін.  Жақындарымның бәрі 
жанымда. Осындай қымбат жандары бар меннен асқан бай адам жоқ 
шығар!

Айнұр, 20 жаста,ҚМУ: Маған қымбат нәрсе көп өмірде.  Мен ой-
лаймын, әрбір қазақ үшін қазақ тілінен қымбат нәрсе болмауы керек. 
«Тіл – ұлттың жаны» деген сөз бар.  Әрбір патриот, тілге титтей де 
болса жаны ашитын жастар  ана тілін қадір тұтады, құрметтейді. 
Содан-ақ оның қаншалықты қымбат екенін білуге болады.

Арман, 21 жаста, ҚМУ: Көктем нағыз махаббаттың бүршік 
атып, гүлдейтін кезі.  Көптен бері қол ұстасып, болашаққа бірге 

жоспар құрып жүрген сүйгенім бар. Мен 
үшін махаббатымнан қымбаты жоқ.   Біз 
бір-бірімізді қатты жақсы көреміз, сый-
лаймыз. Болашақта отбасылы болсақ деген 
жоспарымыз бар. Сол үшін де маған махаб-
батым қымбат.

САУАЛНАМА

Беттерді дайындаған
Ақбота САҚҰЛОВА
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• Қазақ күресінен ҚР спорт шебері
• Дзюдо және самбо күрестерінен ҚР спорт 

шеберіне үміткер
• Қазақ күресінен Қазақстан кубогінің қола 

жүлдегері, Қостанай қ., 2012 ж.
• Жастар арасындағы Қазақстан чемпиона-

тының күміс жүлдегері, Қызылорда қ., 2013 ж.
• ҚМУ ректорының жүлдесіне арналған Ре-

спубликалық турнирдің жеңімпазы, Қостанай 
қ., 2013 ж.

• Б.Жаңбырбаев атындағы Халықаралық 
турнирдің күміс жүлдегері, Шымкент қ., 2013 
ж.

• М.Қозыбаев жүлдесіне арналған Респу-
бликалық турнирдің жеңімпазы, Петропавл қ., 
2014ж.

• ҚР Студенттер арасындағы Жазғы универ-
сиадасында қазақ күресінен жеңімпаз, Қоста-

най қ, 2014 ж.

• ҚР Президенті Н.Назарбаев жүлдесіне ар-
налған V халық спорты ойындарының күміс 
жүлдегері, Өскемен қ. 2014 ж.

• Қостанай облысы чемпионатының жеңім-
пазы, 2015 жыл.

• Бірнеше мәрте облыс жеңімпазы.

ТОБЫЛ ТАРЛАНДАРЫ

«Қостанай таңы» газеті 
ұйымдастырған «Тобыл тар-
ландары» атты спортшылар 
бәйгесі өз мәресіне жетті. 
Бұқара халық басылым сайты 
арқылы жеңімпазды таңда-
ды. Бір ай бойы жүргізілген 
сауалнамаға қатысқан спорт-
шылардың барлығы дерлік 
сыннан сүрінбей өткен, талай 
додалардан дарабоз атанған 
шын мықтылар. Оларды об-
лыстағы белді, белгілі бапкер-
лер мен БАҚ өкілдері ұсынды. 

Сонымен, байқауға жол-
дама алған спортшылардың 
арасында олқысы жоқ. Грек-
рим, қазақ күресі, жұдырықта-
су, көпсайыс, шаңғы тәрізді 
бірнеше спорт түрлері бой-
ынша облыс, қала берді ре-
спубликаға есімдері мәшһүр 
саңлақтарымыздың атын 
атап, түрін түстесек те артық 
емес. Сержан Теміржанов, 
Мирас Баршылықов және 
ағайынды Тоқтар мен Талғат 
Жиентаевтар күрес түрлері-
нен бақ сынаса, Дастан Бе-
ков жұдырықтасу спортынан 
сынға түсті. Ал Айбек Бай-

ділдинов жазғы және қысқы 
көпсайыс түрлерінен болса, 
Евгений Бондаренко шаңғы 
спортының шебері.

Газет жанынан құрылған 
әлеуметтік эмпирикалық 
зерттеу орталығы сайт 
арқылы таңдалған дауыс са-
нын есептеп, арнайы бағдар-
ламаның көмегімен қорытын-
дылады.  

Көріп отырғанымыздай, 
халық таңдауы Сержан 
Теміржановқа түскен екен. 

Аманкелділік жас сайыпқы-
ранның жетістіктері облыс 
тұрғындарына жақсы та-
ныс. Қазақ күресінен ба-
тыр атындағы ауданның 
мерейін үстем етіп жүрген 
де осы Сержан. Ол бүгінде 
талай тарланды түлеткен 
«Сұңқар» спорт клубында 
дайындалады. 

– «Қостанай таңы» га-
зетінің осындай бастама 
көтеріп, бұқаралық спортты 

Сауалнама нәтижелері

Бетті дайындаған 
Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ. 

(k_kaskyrbai@mail.ru)

Тарландарға
Жарыстарда жүйріктің жанған бағы,
Биік қойған қашан да армандарын –
Додаларда дес бермей дара шапқан
Қарсы алыңыз, Тобылдың тарландарын!

Палуанның парқын жұртым жатқа білер,
Көпсайысшы көзірі бақ та жігер.
Күші мығым шаңғышы арамызда
Жас Толағай алдыңғы сапта жүрер. 

Қарт Қостанай тарланды түлеткен ел,
Жауырыны тимеген, білек шебер.
Шыдамдылар, дәлділер, қайсар тұлға
Еліміздің үміті – тілек кемел!

Сержан Теміржановтың жеткен 
жетістіктері:

Оң жақта Дастан Беков

Үздіктер анықталды

дамытуға үлес қосып жатқаны-
на қуаныштымын. Сауалнамада 
шәкіртімнің жеңіске жеткені мен 
үшін үлкен мәртебе. Сержан бізде 
төрт жыл бойы жаттығып келеді. 
Осы жылдар ішінде өз салмағы 
бойынша облыстағы нөмірі бірін-
ші спортшы атанып үлгерді. Мен 
онымен мақтанамын. Тіл-көзден 
сақтап, бұйырса Сержанымыз 
әлем чемпионатын бағындырады 
деп сенеміз. Ең бастысы – ерінбей 
еңбек ету, – дейді бапкері Жұмақан 
Қасымқанов.

Жеңімпаз Сержан Теміржанов Талғат Жиентаев

Айбек Байділдинов

Евгений Бондаренко

Мирас Баршылықов

Тоқтар Жиентаев



15

7.00 С.Жанпейісованыњ концерті.
8.00 "¤нер ќырандары". 10.00 Апта.
11.10 Ќазаќ халыќ ертегілер. 11.40
Концерт. 12.55 Аќсауыт. 13.30 Ай-
тыс. 17.30 Жањалыќтар. 18.00 К.ф.
"Жауж‰рек мыњ бала". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай. 21.50 С.
Майѓазиевтіњ шыѓармашылыќ кеші.
23.30 Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Єсем єуен. 8.00 Ду-думан.
9.10 Аймаќтар аламаны. 10.00 Жеті
к‰н. 11.00 М.ф. 11.30 Магия кухни.
12.00 Х.ф. "По семейным обстоя-
тельствам". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 Наурыз - кμктем. 15.00 Ново-
сти. 15.15 Б±йымтай. 16.00 Мыњ к‰й.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Мыњ к‰й.
17.45 Ќызыќ times. 18.00 Новости.
18.15 Ќызыќ times. 19.00 ТВ Бинго.
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 наурыздыњ
23-нен 29-на дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

20.00 Жањалыќтар. 20.30 Наурыз-
даѓы хикая. 21.00 Новости. 21.30
Концерт. 23.30 Х.ф. "Принцесса
Монако". 1.15 К.ф. "М±стафа Шо-
ќай".

8.00 Д.ф. "Апани к±т". 8.25, 8.55,
9.55, 11.55, 13.55, 14.00, 16.25,
18.25, 19.25, 21.25 Телемаркет. 8.30
М.ф. 9.00 Арќа-аќпарат. 9.30 Вол-
шебный фонарь. 10.35 Х.ф. "Театр
Шатле-Леаль". 12.00 М.с. "Финес пен
Ферб". 12.30 Д.ф. "Кμктеммен
ќауышу". 12.55 Мєњгілік рух. 13.00
Наурыз н±ры. 13.15 Д.ф. "¤мір нєрі
- ќымыз". 13.45 Пока жива память.
14.00 Армысыњ, єз-Наурыз! 16.30
Мєлім де беймєлім Ќазаќстан. 17.00
Т.с. "Клятва отца". 18.00 Д.ф. "Аќ
босаѓа". 18.30 Т.с. "Атлантида". 19.20
Мєњгілік рух. 19.30 А.Ќоразбаевтыњ
шыѓармашылыќ кеші. 21.30 Наурыз
н±ры. 21.45 Х.ф. "За тех, кого мы
любим".

8.00 Тањѓаларлыќ видео. 9.00
М.х. 10.00 Х.ф. "Пираты Карибского
моря: сундук мертвеца". 13.00 М.ф.
"В поисках Немо". 15.00 М.х. 15.10
Салем ВОХ. 16.10 К.ф. "Біз неткен
мыќты едік". 18.45 М.х. 19.00 Х.ф.
"Пираты Карибского моря: на краю
света". 22.30 Ењ к‰лкілі єртістер.
23.30 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Мужчина нарасхват".

7.30 Концерт. 9.00 Смеяться раз-
решается. 10.30 Измайловский парк.
12.00 Х.ф. "Невероятный Халк". 14.15
Айна online. 15.00 Петросян. 60 лет
в обед. 16.00 Х.ф. "Любовь-мор-
ковь". 18.00 Концерт. 19.30 К.ф. "Боз-
бала мен бойжеткен". 21.00 Х.ф.
"Особо опасен". 23.10 Х.ф. "Любовь-
морковь".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Айтуѓа
оњай... 10.55 Айгμлек. 12.25 Ќазаќ
халыќ ертегілер. 12.45 Спорт. 13.10
¦лы Жењіске - 70 жыл. 13.20 ¤.
Айниязовтыњ концерті. 14.20 Бала-
мен бетпе-бет. 14.40 Ќазаќ халыќ
ертегілер. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
Наурыз-думан. 17.00 Заман
б±лб±лдары. 17.30 Жањалыќтар.
17.55 Ќазаќстан би єлемі. 18.10
А.‡лкенбаеваныњ концерті. 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. 7.50 Єсем єуен.
8.20 Ас арќау. 8.40 Арнайы хабар.
9.10 Х.ф. "Берегись автомобиля".
10.00 Жањалыќтар. 10.15 Х.ф. "Бе-
регись автомобиля". 11.00 Новости.
11.15 М.с. 11.45 Магия кухни. 12.15
Аймаќтар аламањы. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 Ќазаќ аруы-2015. 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.45
Концерт. 17.00 Жањалыќтар. 17.15
"Т±ран" ансамблініњ концерті. 17.30
Декоративно-прикладное искусство
казахов. 18.00 Новости. 18.15 Х.ф.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.50 Поэзия єлемі. 13.15 Наурыз-
думан. 14.35 Ќазаќ халыќ ертегілер.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "¦лт маќтанышы". 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Єзіл єлемі. 19.10 Журналистік зерт-
теу. 19.35 "Жедел жєрдем". 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 "Сырѓалым". 22.45 "Келін".
23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 7.50 Концерт.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.ф. 11.00
Новости. 11.10 М.с. 11.45 Магия кух-
ни. 12.15 Арнайы хабар. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 Єн фестивалі. 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.45 М.ф.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Декоратив-
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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. 13.15 Журналистік
зерттеу. 14.10 Жан жылуы. 14.35
Ќазаќ халыќ ертегілер. 15.05 Єйел
баќыты. 16.10 "Келін". 17.00 ¦лт маќ-
танышы. 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан. 19.10 Индустрияланды-
ру: ±лттыќ μндіріс. 19.35 "Жедел
жєрдем". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Сырѓалым".

7.00 Суперпапа. 7.40 Х.ф. "Кок-
тейль". 10.30 Т.с. "Фериха". 11.30
Т.х. "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Ќ.Н±ртас-
тыњ єндері. 14.45 Т.с. "Вангелия".
15.50 Т.х. "М±рагер". 17.15 М.ф.
17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Тамаша. 21.00 "Ван-
гелия". 22.00 "Фериха". 23.00 К.ф.
"Шал". 1.00 "Сезім шарабы".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 Концерт.
10.05 Байтерек. 11.15 Киноконцерт.
12.40 Атакєсіп. 13.05 Онлайн Аста-
на. 14.05 Т.х. "Алдар Кμсе". 16.00
"XXI ѓасыр кμшбасшысы". 17.00 "Наз"
мемлекеттік би театры. 18.35 Кітап-
хана. 19.10 Н±рлы Отау. 19.30 К.ф.
"Балалыќ шаѓымныњ аспаны". 21.35
Наше кино. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 М. Маќатаев шыѓармашылы-
ѓына арналѓан єн-жыр кеші. 0.40 ¦лы
дала мєдениеті.

"Осторожно, корова!". 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Азия" тобыныњ шыѓар-
машылыќ кеші. 23.30 Х.ф. "Шаг впе-
ред 3". 1.20 К.ф. "Кешіккен махаб-
бат".

8.00 Д.с. "Ќазаќ даласыныњ ќ±пия-
лары". 8.30 М.ф. 9.15, 11.15, 12.35,
13.55, 16.25, 16.55, 18.25, 19.25,
21.35 Телемаркет. 9.20 Х.ф. "Дед".
11.10 Пока жива память. 11.35 Т.
Асардыњ концерті. 12.40 "Финес пен
Ферб". 13.10 Мєњгілік рух. 13.15 Д.ф.
"Сердце тюльпана - сердце Роди-
ны". 14.00 Концерт. 16.30 Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан. 17.00 Т.с.
"Клятва отца". 18.00 Д.ф. "¦рын
бару". 18.30 "Атлантида". 19.30 Кон-
церт. 20.30 Ажар. 20.55 Пока жива
память. 21.00 Д.ф. "Шєкен Айма-
нов". 22.10 Х.ф. "Поздняя весна Ас-
таны".

7.00 К.ф. "Шал". 9.00 "М±рагер".
10.20 М.ф. 10.30 "Фериха". 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Концерт. 14.15
"Вангелия". 15.20 "М±рагер". 16.40
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Те-
рісќаќпай. 21.00 "Вангелия". 22.00

22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

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 М.с.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Страх в
твоем доме". 14.00 "Долгий путь до-
мой". 15.00 Новости. 15.15 Б±йым-
тай. 16.00 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
16.30 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 история войны. 20.45 Жер±йыќ.

21.00 Новости. 21.30 "Дворец Аб-
дин". 22.15 "След". 23.00 Біздіњ ‰й.
23.45 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 М.ф. 9.25,
10.25, 11.25, 13.45, 15.55, 16.55,
19.25, 21.30, 22.30 Телемаркет. 9.30
Д.ф. "Ѓ. Бибатырова". 10.30 "Смерть
шпионам. Ударная волна". 11.30
Первая студия. 12.00 "Финес пен
Ферб". 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 13.55
Пока жива память. 14.00 К.ф. "Жењіс
семсері". 16.00 "Мушкетеры". 17.00

Магия природы. 17.30 М.ф. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.15 Третий тайм. 18.30 Новости.
18.50 Пока жива память. 18.55 "Тре-
нер". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Бойт±мар. 21.00
Новости. 21.25 Пока жива память.
21.35 "Смерть шпионам. Ударная
волна". 22.35 "Флеминг". 0.20 Жања-
лыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.20 "20:30". 7.40
Жањалыќтар. 8.00 "Кто в доме хозя-
ин?". 8.30 Такси. 9.00 "М±рагер".
10.00 Жањалыќтар. 10.30 "Фериха".

11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.10 Біз біргеміз. 13.35 Той
жыры. 14.00 Новости. 14.10 "Лист
ожидания". 15.15 "М±рагер". 16.35
Ел аузында. 17.00 Такси. 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Лист ожидания". 22.00 "Фериха".
23.00 Sky-studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Немно-
го об искусстве". 9.40 TED: Идеи,
достойные распространения. 10.05
Саѓыныш сазы. 10.35 Школа кочев-

ников. 11.00 "Эврика". 11.30 "Кемел
кењістік". 12.05 "М. Фриман: уаќыт
пен кењістікке саяхат". 13.05 Онлайн
Астана. 14.50 К.ф. "Дабылдат, там-
там!". 16.00 "Лидер XXI века". 17.30
"‡кілі домбыра". 18.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 19.50
Ќылќалам. 20.40 Семь муз. 21.00
Казахстан в письмах. 21.20 "Танцу-
ющий мир". 22.00 Онлайн Астана.
22.50 "Шабыт". 0.05 Т.х. "Кішкентай
Доррит".

8.00 Жасырын камера. 8.25 М.х.
10.00 Х.ф. "Новый человек-паук".

23 наурыз23 наурыз23 наурыз23 наурыз23 наурыз,,,,,
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но-прикладное искусство казахов.
18.00 Новости. 18.15 А.Жорабаева-
ныњ концерті. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Мен кμрген соѓыс. 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Дворец Абдин". 22.15 Х.ф.
"Риддик". 0.00 К.ф. "Семетри ќала-
шыѓы".

8.00 Д.с. "Ќазаќ даласыныњ
ќ±пиялары". 8.30 Ертегі єлеміне
саяхат. 9.15, 11.55, 12.25, 12.55,
16.25, 16.55, 18.25, 19.25, 21.35
Телемаркет. 9.20 Х.ф. "Король
джунглей". 12.00 "Финес пен Ферб".
12.30 Данышпан ќарѓа. 12.50
Мєњгілік рух. 13.00 Д.ф. "Шерхан
М±ртаза". 14.00 Е. Хасанѓалиевтыњ
концерті. 16.30 Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан. 17.00 Т.с. "Клятва
отца". 18.00 Д.ф. "¦рын бару". 18.30
"Атлантида". 19.30 А. Бекс±лтан-
ныњ концерті. 20.30 1001 история
успеха. 20.40 Д.ф. "С±лтан Ораза-
лин". 21.25 Пока жива память.
21.30 К.ф. "Шал".

7.00 Єн шашу. 7.20 К.ф. "Кек".
9.00 "М±рагер". 10.30 "Фериха". 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 12.55 Д.ф. "Сырты
б‰тін...". 13.20 "Жігіттер" квартеті –
10 жыл. 14.35 "Вангелия". 15.40
"М±рагер". 17.00 Такси. 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50 Т.с.
"Лист ожидания". 22.00 "Фериха".
23.00 Жањалыќтар. 23.20 "20:30".
23.40 "Сезім шарабы".

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. 14.35 "Алдар Кμсе". 16.30 Таѓ-
дырлы хаттар. 17.00 Идеи, достой-
ные распространения. 17.30 "Эйн-

штейн ізімен". 18.05 "М.Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 19.00
TED: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
19.50 Картина маслом. 21.30 Музей
звуков. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 23.35 К.ф. ‡міт ж±лдызы".

8.00 Тањѓаларлыќ видео. 9.00
М.с. 12.00 Х.ф. "Пираты Карибского
моря: на странных берегах". 15.00
М.х. 15.10 Салем ВОХ. 16.10 К.ф.
"Сезім білдіру". 18.45 М.х. 19.00 М.ф.
19.50 Х.ф. "Новый человек-паук".
22.30 Ењ к‰лкілі єртістер. 23.30 Жа-
сырын камера. 0.00 Х.ф. "Клик".

7.30 Концерт. 9.00 Смеяться раз-
решается. 10.30 Измайловский парк.
12.00 Х.ф. "Мумия: гробница импе-
ратора драконов". 14.15 Айна online.
15.00 Петросян. 60 лет в обед. 16.00
Х.ф. "Любовь-морковь 3". 18.00 Х.ф.
"Мамма миа!". 20.10 Новый год в
КZландии. 21.00 Х.ф. "Келинка".
23.10 Х.ф. "Любовь-морковь 3".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 10.00 М.ф. "Кара-
пузы встречаются с Торнберри".
12.00 Мультсериалы. 15.00 М.ф.
"Шрэк навсегда". 17.00 М.ф. "Мада-
гаскар". 19.00 М.ф. "Мадагаскар 2".
21.00 ¤нер кырандары к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Любовь с уведомлени-
ем". 2.00 Х.ф. "Алладин". 4.00 Кон-
церт.

7.00 И. Ильин: наука побеж-
дать. 7.30 Дни культуры Казахста-
на в России. 9.00 М.с. 10.00 Жа-
њалыќтар. 11.00 Пай-пай, ќыздар-
ай. 13.00 "Госпожа горничная".
14.00 Винтаж. 14.30 Baby ГИД.
15.00 "Цезарь". 16.00 М.ф. 17.00
К.ф. "Байланыс аясынан тыс жер-
де". 19.30 Тіл жєне ќоѓам. 20.00
Музыка в сердце столицы. 20.30
Джиперы. 21.00 "Госпожа горнич-
ная". 22.00 Астана. Умный город.
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"Фериха". 23.00 Єн кеш. 0.00 "Сезім
шарабы".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Миссия
Х". 10.05 Саѓыныш сазы. 10.35 Ќыл-
ќалам. 11.00 Легенды и мифы Опер-
ного. 11.30 "Кемел кењістік". 12.05
"М. Фриман: уаќыт пен кењістікке са-
яхат". 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Н±рлы Отау. 14.35 "Алдар Кμсе".
16.00 Научная нефантастика. 16.25
¦лы дала мєдениеті. 17.30 "‡кілі
домбыра". 18.05 "М. Фриман: уаќыт
пен кењістікке саяхат". 19.30 Б‰гінгі

ѓылым. 21.40 Археология. Бабалар
м±расы. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 Балет. 23.40 "‡міт ж±лдызы".

8.00 Тањѓаларлыќ видео. 9.20
М.с. 9.30 М.ф. "В поисках Немо".
11.30 Х.ф. "Пираты Карибского
моря: на краю света". 15.00 М.х.
15.10 Салем ВОХ. 16.10 К.ф. "Жас-
тыќ шаќтыњ махаббат хикаясы".
18.45 М.х. 19.00 М.ф. 19.30 Х.ф.
"Пираты Карибского моря: на стран-
ных берегах". 22.30 Ењ к‰лкілі
єртістер. 23.30 Жасырын камера.
0.00 Х.ф. "Супермакгрубер".

7.30 Концерт. 9.00 Смеяться
разрешается. 10.30 Измайловский
парк. 12.00 Х.ф. "Особо опасен".
14.15 Айна online. 15.00 Петросян.
60 лет в обед. 16.00 Х.ф. "Любовь-
морковь 2". 18.00 Концерт. 19.30
К.ф. "Бір к‰ні багажниктіњ ішінде".
21.00 Х.ф. "Мумия: гробница импе-
ратора драконов". 23.10 Х.ф. "Лю-
бовь-морковь 2".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 10.00 М.ф. "Подвод-
ная братва". 12.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
М.ф. "Шрэк 3". 17.00 М.ф. "Шрэк
навсегда". 19.00 М.ф. "Мадагаскар".
21.00 Фильм-концерт. 00.00 Х.ф.
"Большая кража". 2.00 Х.ф. "Пятни-
ца 13". 4.00 Концерт.

7.00 50 хитов Е. Шакеева. 9.00
М.с. 10.00 М.ф. 11.00 О. Досбосы-
нов пен А.Т‰зелбекќызын еске
алуѓа арналѓан кеш. 13.00 Т.с. "Гос-
пожа горничная". 14.00 Солнечная
кухня. 14.40 Стиль жизни. 15.00 Т.с.
"Цезарь". 16.00 М.ф. 17.00 К.ф.

"Сєттілік". 19.30 Ќоѓам жєне єйел.
20.00 Выборы. 20.05 Тараз в пото-
ке истории. 20.30 Винтаж. 21.10
"Госпожа горничная". 22.00 И. Иль-
ин: наука побеждать. 22.30 Группа
здоровья. 23.00 В поисках истины.
0.00 Дни культуры Казахстана в
Америке.

6.00 "С‰йген жар". 7.00 "Джен-
тльмен". 8.35 П@утina. 9.00 Х.ф.
"Не покидай меня, любовь". 11.05
Угадай мелодию. 11.45 Лучший
город.KZ. 12.00 Ашыѓын айтќанда.
12.50 101 кењес. 13.20 Караоке
такси. 13.50 П@утina+. 14.45 "Все
начинается с любви". Концерт.
16.50 Т.с. "Недотрога". 21.00
"С‰йген жар". 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 "Орлова и Александров".

7.25 "Жанќияр патшайым". 8.15
Х.ф. "Ѓашыќ ж‰рек, или Коктейль
для звезды". 10.00 М.с. 10.15 Х.ф.
"Дорога, ведущая к счастью". 12.10
Т.с. "Позвони в мою дверь". 16.00
Шаншар. 18.00 Є. Кєрімовтыњ кон-
церті. 21.00 Х.ф. "Кавказская плен-
ница, или Новые приключения Шу-
рика". 22.45 "Легальный допинг".
0.35 Х.ф. "Я - счастливая".

22.30 В ладу с природой. 23.00 В
поисках истины. 0.00 Х.ф. "Маг-
жан".

6.00 "С‰йген жар". 7.00 "Джен-
тльмен". 8.35 П@утina. 9.00 Х.ф.
"Если любишь, то прости". 11.10
Угадай мелодию. 11.50 Лучший
город.KZ. 12.00 Ашыѓын айтќанда.
12.50 101 кењес. 13.20 Караоке так-
си. 13.50 П@утina+. 14.45 Старые
песни о главном. 16.50 Т.с. "Замок
на песке". 21.00 "С‰йген жар". 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.45 Лучший
город.KZ. 23.55 "Орлова и Алексан-
дров".

7.45 Концерт. 10.20 М.с. 10.30
Х.ф. "Я - счастливая". 12.30 Х.ф.
"Школа для толстушек". 16.30 Т.х.
"Ќ±далар". 21.00 Х.ф. "Иван Васи-
льевич меняет профессию". 22.45
Т.с. "Минус один". 0.35 Х.ф. "Полынь
- трава окаянная".

сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Х.ф. "Доброе утро". 10.00 М.ф. "Зам-
безия". 12.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 15.00 М.ф. "Шрэк
2". 17.00 М.ф. "Шрэк 3". 19.00 М.ф.
"Подводная братва". 21.00 Фильм-
концерт. 00.00 Х.ф. "Симона". 2.00
Х.ф. "Забирая жизни". 4.00 Концерт.

7.00 Тараз в потоке истории. 7.30
Астана. Умный город. 8.00 Концерт
Е. Жагалтаева. 9.00 М.с. 10.00 Моя
правда. 11.00 Б. Байкенжеевтіњ 65
жасќа толуына орай еске алу кеші.
13.00 Неизведанный Казахстан.
13.30 Территория происшествий.
14.00 В поисках истины. 15.00 Фес-
тиваль современной этнической му-
зыки. 16.00 М.ф. 17.00 Пай-пай, ќыз-
дар-ай. 19.30 По диким местам. 20.00
50 хитов Е.Шакеева. 20.50 Торговый
дом. 21.10 В ладу с природой. 21.30
По следам музейных невидимок.
22.00 Казахстан: сохраняя тради-
ции... 22.30 Baby ГИД. 23.00 В поис-
ках истины. 0.00 Х.ф. "Потерянный
рай".

6.00 Т.х. "С‰йген жар". 6.45 К.ф.
"Джентльмен". 8.15 101 кењес. 8.35
П@утina. 9.00 Х.ф. "Звезды светят
всем". 11.05 Угадай мелодию. 11.45
Лучший город.KZ. 12.00 Ашыѓын айт-
ќанда. 12.50 101 кењес. 13.20 Карао-
ке такси. 13.50 П@утina+. 14.45 Ле-
генды Ретро FM. 16.50 Т.с. "Если ты
не со мной". 21.00 "С‰йген жар". 22.20
Т.х. "Джодха жєне Акбар". 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 Т.с. "Орлова и
Александров".

7.05 Н. Байќозовтыњ шыѓармашы-
лыќ кеші. 9.20 Базар жоќ алањы. 10.20
Дорога домой. 10.30 М.с. 11.30 Х.ф.
"Кукушечка". 15.15 Х.ф. "Ѓашыќ
ж‰рек, или Коктейль для звезды".
17.10 Шаншар. 21.00 Х.ф. "Опера-
ция "Ы" и другие приключения Шури-
ка". 22.45 Т.с. "Легальный допинг".
0.40 Х.ф. "Дорога, ведущая к счас-
тью".

НТК

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТАСТАНА
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Єзіл єлемі. 13.00
Поэзия єлемі. 13.40 Т.х. "¦стаз".
15.35 Мєнерлеп сырѓанау. 20.20
Жањалыќтар. 20.40 Футбол. Казах-
стан - Исландия. 22.55 Жайдарман.
0.30 Жањалыќтар. 1.00 К.ф. "Шер-
лок".

7.00 Концерт. 8.30 М.ф. 10.00
Продвопрос. 10.20 М.ф. 11.55 Х.ф.
"Приключения Бейли: потерянный
щенок". 13.25 Орталыќ хабар. 14.25
Жеті єн. 15.55 З. Кμпбосын±лыныњ
концерті. 17.45 Тур де Хабар. 18.15
Х.ф. "Препод". 20.00 Бенефис-шоу.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Авиа-
тор". 0.50 К.ф. "Ќашпаќ болсањ -
зымыра!".
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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. 13.20 Кμкпар. 14.05 Жарќын
бейне. 14.35 Ќазаќ халыќ ертегілер.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 Жан жылуы. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Меніњ
Ќазаќстаным. 18.40 Д.ф. "Ѓасырлар
‰ні". 19.10 Иман айнасы. 19.35 "Же-
дел 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 Жања-
лыќтар. 0.55 К.ф. "Сардар".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 "Єр ‰йдіњ сыры бас-
ќа". 11.45 Магия кухни. 12.15 "Дво-
рец Абдин". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Долгий путь домой". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 15.45 "Єр ‰йдіњ

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Мєњгілік
рух. 8.40 М.с. 9.00 Новости. 9.30
Пока жива память. 9.40 К.ф. "Біржан
сал". 11.35, 11.55, 13.55, 16.30 17.55
18.25, 19.55 Телемаркет. 12.00 Те-
летриптих "00.00". 13.00 Третий
тайм. 13.25 Д.с. "Ќазаќ даласыныњ
ќ±пиялары". 14.00 Меніњ Ќазаќста-
ным. 16.25 М.с. 17.00 Т.х. "Нильс
Холгерсенніњ жабайы ќаздармен
ќызыќты сапары". 18.00 Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан. 18.30 Т.с. "Ат-
лантида". 19.30 "Культурное насле-
дие". 20.00 Алдаспан. 20.30 Дама-
фон. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Т.с.
"Трава под снегом".

8.00 Єн шашу. 8.55 Такси. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 11.05 Д‰ние
жарыќ. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Х.ф. "Обмани, если любишь". 15.05
Х.ф. "Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон". 16.35 Сделка. 17.00 Єн мен
єзіл. 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.05 Ел
аузында. 20.30 "20:30". 20.55 Sky-
studio. 21.45 Концерт. 23.00 Х.ф.
"Четыре комнаты".

8.05 К.ф. "Кμњілді Жабокричтер".
10.55 "Єњгіменіњ ашыѓы. 12.00 Кітап-
хана. 13.05 "Арабияныњ т±мса таби-
ѓаты". 14.05 Рено и Г. Капусон ис-
полняют Брамса. 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.30 Арнайы жоба.
19.00 Х.ф. "Подарок Сталину". 21.05
Концерт. 23.00 К.ф. "Сиќырлы аѓаш".

8.20 М.х. 9.00 Большая разни-
ца. 10.00 М.ф. "Барби: тайна феи".
11.30 М.ф. 12.30 Ќыз ќылыѓы. 13.00
К‰лкі базар. 13.25 Тематик-шоу.
14.30 М.х. 15.50 Х.ф. "Запретное
царство". 18.00 К‰лкі базар. 18.25
Ењ к‰лкілі єртістер. 19.25 Караоке-
киллер. 20.30 Х.ф. "Я, Франкен-

штейн". 22.20 Х.ф. "Чужие".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел
и решка. 10.00 Моя история. 10.30
Я шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 Страсти у плиты. 12.00 К.ф.
"Махаббатым - с±луым". 15.00 Х.ф.
"Арифметика подлости". 17.00 Экс-
трасенсы против ученых. 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00 Айна
online. 19.50 Х.ф. "Козырные тузы".
22.00 Другими словами. 22.40 Бокс.
0.00 К.ф. "Амфибиус Нидерланды".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.30 М.ф. "Оз: воз-
вращение в Изумрудный город".
11.30 "Дом рецептов". 12.00 "Налег-
ке". 12.30 "Ж±лдызды шањыраќ". 13.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 13.30 "Кухня". 15.30 Х.ф.
"Гарри Поттер и Философский ка-
мень". 19.00 М.ф. "Кунг-фу панда".
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ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА
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31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

29 наурыз29 наурыз29 наурыз29 наурыз29 наурыз,,,,,
жексенбіжексенбіжексенбіжексенбіжексенбі

7.00 Концерт. 8.30 Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан. 9.00 Б‰гін жек-
сенбі. 10.30 М.ф. 11.20 Аќсауыт.
11.50 Шарайна. 12.20 ¦лттыќ шоу.
13.45 Келбет. 14.15 "¦стаз". 16.10
Баламен бетпе-бет. 16.30 М.ф. 16.50
А. Ќосанованыњ концерті. 18.30 Єзіл
єлемі. 20.00 Апта. 21.00 Єн кеші.
23.20 Алањ. 0.10 К.ф. "Шерлок".

7.00 Концерт. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт
єлемі. 10.50 М.ф. 12.20 Х.ф. "При-
ключения Бейли: ночь в Коутаун".
13.50 Бенефис-шоу. 14.50 К.ф. "¤з
балам". 17.20 Ду-думан. 18.00
Ќызыќ times. 19.10 Концерт. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Пассажиры".

23.40 Бокс. "Астана Арланс"- "Нока-
утеры США".

8.00 Концерт. 9.25 Мєњгілік рух.
9.30 К.ф. "С±лтан Бейбарыс". 11.55
Пока жива память. 12.00 1001 исто-
рия успеха. 12.15 Данышпан ќарѓа.
12.30 Высота воли. 13.00 Д.ф.
"Шємші Ќалдаяќов". 14.00 Концерт.
16.00 М.с. 16.25, 19.25 Телемаркет.
16.30 Мєлім де беймєлім Ќазаќстан.
17.00 "Нильс Холгерсенніњ жабайы
ќаздармен ќызыќты сапары". 18.00
Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары. 18.30
"Паудер Парк". 19.30 Волшебный
фонарь. 20.00 Культурное наследие.
20.25 Пока жива память. 20.30 Вы-
зов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 "Тра-
ва под снегом".

8.00 Єн шашу. 8.15 Х.ф. "Шер-

лок Холмс и доктор Ватсон". 9.45
Такси. 10.15 Концерт. 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 12.45 Х.ф. "Обмани, если
любишь". 14.45 Х.ф. "Фатима и Зух-
ра". 16.55 "Сырты б‰тін...". 17.20
Сырласу. 18.10 Бай бол. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 20.55 Репортер представля-
ет. 21.15 Х.ф. "Эквилибриум". 23.15
"¦мытылмас".

8.05 Х.ф. "Мой дом на зеленых
холмах". 10.05 Саѓыныш сазы. 11.00
‡кілі домбыра. 11.30 Атакєсіп. 12.00
Джаз рандеву. 13.05 "Ежелгі Рим ќазы-
налары". 15.00 К.ф. "Ануар Молда-
беков". 16.00 Лидер XXI века. 17.00
"Тіл табысќандар" комедиясы. 19.30
Х.ф. "Артист". 21.15 Концерт А. Жо-
рабаевой. 23.00 К.ф. "Саманишви-
лидіњ μгей шешесі".

8.35 М.ф. 9.00 Рыжие. 9.30 Х.ф.
"Бетховен 5". 11.25 М.ф. 13.00 Х.ф.
"Запретное царство". 15.00 М.х. 15.35
К‰лкі базар. 16.00 Тематик-шоу. 16.45
Ењ к‰лкілі єртістер. 17.45 Комик adze.
18.10 Х.ф. "Я, Франкенштейн". 20.00
Битва экстрасенсов. 21.20 Караоке-
киллер. 22.20 Алтын таспа. 23.15
К‰лкі базар. 23.40 Жасырын камера.
0.00 Х.ф. "Море страха".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Из-
майловский парк. 11.00 Х.ф. "Вы-
жить любой ценой". 12.00 К.ф. "Соњѓы
сурет". 15.00 Х.ф. "Коснуться неба".
17.00 ВООМ! 18.00 Жанкештілер
жарысы. 19.00 Айна online. 20.00
Нысана. 20.30 Кім білген. 21.00 Один
в один-2. 0.00 Х.ф. "Агент Джонни
Инглиш".

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 ша-
њыраќ". 13.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 14.00 Х.ф. "Гарри
Поттер и Тайная комната". 17.00
М.ф. "Кунг-фу панда". 19.00 М.ф.
"Кунг-фу панда 2". 21.00 Фильм-кон-
церт. 00.00 Х.ф. "Танго и Кэш". 2.00
Х.ф. "Другие 48 часов". 4.00 Кон-
церт.

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 М. Маќатаев шыѓарма-
шылыѓына арналѓан єн-жыр. 17.00
"Цезарь". 20.30 Тет-а-тет. 21.00 В
поисках истины. 22.00 По диким ме-
стам. 23.00 Моя правда. 0.00 Кон-
церт Е. Жагалтаева.
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сыры басќа". 16.15 ¦лт саулыѓы.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бармысыњ,
бауырым? 17.40 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. 22.40 Х.ф. "Пляж". 0.40 Жа-
њалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 М.с. 9.55, 11.25, 12.55,
13.45, 15.55, 16.55, 19.25, 21.35
Телемаркет. 10.00 Новости. 10.30
"Смерть шпионам. Ударная волна".
11.30 Первая студия. 12.00 "Финес
пен Ферб". 12.30 Данышпан ќарѓа.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
13.45 Пока жива память. 14.00 Х.ф.
"Лютый". 16.00 "Мушкетеры". 17.00
Магия природы. 17.30 М.с. 17.35
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.15 Алдаспан. 18.25 Новости.
18.50 Пока жива память. 18.55 "Тре-
нер". 19.30 Бірінші студия. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Ќазаќстан-2050.
21.00 Новости. 21.30 Пока жива па-
мять. 21.35 "Смерть шпионам. Удар-
ная волна". 23.00 Телетриптих

"00.00". 0.20 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 Так-
си. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Лист ожидания". 22.00
"Фериха". 23.00 Ел аузында. 23.25
Жањалыќтар. 0.25 "Сезім шарабы".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Немного
об искусстве". 9.35 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05
Ѓасырлар пернесі. 10.35 "Эйнштейн
ізімен". 11.30 "Кемел кењістік". 12.00
"М. Фриман: уаќыт пен кењістікке са-
яхат". 13.05 Онлайн Астана. 15.00
"Кішкентай Доррит". 16.20 Таѓдырла-
стар. 17.30 Бір сєт. 18.05 "М. Фри-
ман: уаќыт пен кењістікке саяхат".

19.50 Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат.
21.40 Литературный клуб. 22.00 Он-
лайн Астана. 22.50 "Тањѓы жањѓырыќ"
трагедиясы. 0.00 "Кішкентай Доррит".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 "З±лым ќыз". 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. 0.00 Х.ф.
"Интернэшнл".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 "Гадалка". 16.00
Икона стиля. 17.00 Измайловский
парк. 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.30 KZландия. 20.00 7

NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 23.00 Ќорќыныш факторы.
0.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Счастливы вместе".
12.00 Мультсериалы. 15.00 М.ф. "Оз:
возвращение в Изумрудный город".
17.00 "Счастливы вместе". 19.00
"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. "Джейсон
Х". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45 Ки-
ноклуб. 15.00 "Цезарь". 16.00 Жа-
њалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Меніњ аѓам
бойдаќ". 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Вы-

НТК

21.00 Фильм-концерт с участием Кай-
рата Нуртаса. 00.00 Х.ф. "Паранор-
мальное явление". 2.00 Х.ф. "48 ча-
сов". 4.00 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. "Неизве-
стная версия". 14.00 ¤. Айниязов-
тыњ шыѓармашылыќ кеші. 16.00 Про-
Агро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел. 17.00
Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30
Ќазаќстан байтаќ μлке. 19.30 Baby
ГИД. 20.00 РТН Подробности. 20.50
Винтаж. 21.30 Солнечная кухня.
22.00 По следам музейных невиди-
мок. 22.30 Е. Єбдіхалыќованыњ шы-
ѓармашылыќ кеші. 0.00 Панорама
недели.

6.00 К.ф. "Джентльмен". 7.30
Ќылмыстыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта.
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боры. 20.35 Группа здоровья. 21.00
"Госпожа горничная". 22.00 РТН.
22.30 Солнечная кухня. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Короле-
ва бандитов". 12.00 "Ду ќол шоко-
лад". 12.55 Ж±ма уаѓызы. 13.10 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50
112. 15.00 "Доктор Смерть". 16.40 Жди
меня. 17.45 "Время собирать". 18.50
Поле чудес. 20.00 Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Танцуй!

7.00 Жањалыќтар. 7.25 "Ќайран
заман. Жалѓасы". 8.30 КТК ќоржыны-
нан. 10.10 "Хуторянин". 12.00 Ново-
сти. 12.40 Наша правда. 13.40 "Лес-
ник". 15.30 Не ври мне. 16.30 "Ма-
хаббат м±њы". 17.15 "Карадайы".
19.45 Ж±лдызды аќиќат. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.40 Х.ф. "Ожерелье". 0.45
Смотреть всем!

8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Новости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. "Лю-
бит не любит". 11.35 Фабрика грез.
12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00 101
кењес. 13.25 Караоке такси. 14.00
П@утina+. 14.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 15.50 Х.ф. "Ты заплатишь
за все". 20.00 Новости. 20.30 Луч-
ший город.KZ. 21.30 Кешкi кездесу.
22.50 Жањалыќтар. 23.10 Тiлшi т‰йiнi.
23.35 Жањалыќтар. 23.55 Т.с. "След-
ственный комитет. "Надоело боять-
ся".

8.20 Ж‰рекжарды. 9.00 Шаншар.
9.45 Юрмала-2013. 11.30 Бюджет-
ный ремонт. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.40 Звездная жизнь.
14.40 Выходной со звездой. 15.15
Табыс кілті. 15.45 К.ф. "Ѓашыќ ж‰рек,
или Коктейль для звезды 2". 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.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 "Джен-
тльмен". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Вос-
кресные беседы. 9.00 Новости. 9.10
Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.45 Луч-
ший город.KZ. 11.55 "Ду ќол шоко-
лад". 12.45 101 кењес. 13.10 Караоке
такси. 13.45 Кешкi кездесу. 14.55 Уга-
дай мелодию. 15.30 Добрый вечер,
Казхахстан! 16.40 Х.ф. "Иллюзия
счастья". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.05 Точь-в-точь.

7.35 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.00 Табыс кілті. 9.35 Бюджетный
ремонт. 10.10 Звездная жизнь. 11.10
Х.ф. "Куклы". 15.00 Дорога домой.
15.15 КТК ќоржынынан. 17.00 Той
BestStar. 18.00 Удиви меня. 19.00
Унеси, что сможешь. 19.35 "Кара-
дайы". 21.00 Портрет недели. 22.00
Слуги народа. 22.50 ¤нерлі отбасы.
0.00 Х.ф. "Только вернись".

12.40 М.с. 15.30 Салем 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. 0.00 Х.ф.
"S.W.A.T.: Спецназ города ангелов".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00

Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 "Гадалка". 16.00
ВООМ! 17.00 СвиДЕТИли. 17.30 Стра-
сти у плиты. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 Айна online. 19.30
Моя история. 20.00 7 NEWS. 21.00
Человек-невидимка. 22.00 Экстрасен-
сы против ученых. 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "Сен

келерсіњ 2". 8.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
9.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.30 М.ф. "Горбун из Нотр
Дама 2". 12.00 Мультсериалы. 15.00
М.ф. "Мадагаскар 2". 17.00 Т.с. "Сча-
стливы вместе". 19.00 Т.с. "Кухня".
20.00 Информбюро. 21.00 "‡мітіњді
‰збе". 22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Дом восковых
фигур". 2.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 М.с.

10.00 Тіл жєне ќоѓам. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Госпожа
горничная". 14.00 Группа здоровья.
14.25 Музыка в сердце столицы.
15.00 "Цезарь". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 К.ф. "‡йлену". 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќазаќстан байтаќ
μлке. 20.00 РТН. 20.30 Выборы.
20.35 ПроАгро. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 Тет-а-
тет. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Терри-
тория происшествий. 0.10 Панора-
ма дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Ко-
ролева бандитов". 12.00 "Ду ќол шо-
колад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00 Луч-
ший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќан-
да. 14.00 П@утina+. 14.50 112. 15.00
Т.с. "Доктор Смерть". 16.40 Давай
поженимся. 17.45 Х.ф. "Время соби-
рать". 18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "Орлова и Алек-

сандров".

7.30 "Ќайран заман. Жалѓасы".
8.35 КТК ќоржынынан. 10.10 Т.с.
"Хуторянин". 12.05 Х.ф. "Полынь
- трава окаянная". 14.10 Семей-
ные драмы. 15.10 Не ври мне.
16.15 "Махаббат м±њы". 17.45
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.40
КТК ќоржынынан. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.40 "Минус один". 0.35
"Лесник".

31 АРНА АЛАУ

КТК
ЕВРАЗИЯ

7 АРНА

Ќосымша
пойыздар

жолѓа
шыѓады

Елімізде Наурыз мереке-
сінде ќосымша пойыздар
жолѓа шыѓады деп хабар-
лайды "Жолаушылар тасы-
малы" акционерлік ќоѓамы-
ныњ баспасμз ќызметі. Ме-
реке ќарсањындаѓы жєне

мереке к‰ндеріндегі жолау-
шылар тасымалына деген
с±ранысты ќанаѓаттандыру
маќсатында "Жолаушылар
тасымалы" АЌ тμмендегі
баѓыттар бойынша ќосым-
ша пойыздардыњ сапарѓа
шыѓатынын хабарлайды:
№153/154 Астана-Ќоста-
най, Астанадан 2015 жыл-
дыњ 20 наурызында, Ќоста-
найдан 2015 жылдыњ 21
наурызында жолѓа шыѓады.
2015 жылдыњ 19 наурызын-
да Алматыдан №61/62
Алматы-Арыс баѓытына,

Арыстан 2015 жылдыњ 20
наурыз аралыѓында ќызмет
кμрсетеді.

Флешмоб
сайлауѓа
ќатысуѓа

шаќырады

Алдаѓы Ќазаќстан Рес-
публикасы Президентініњ
сайлауына єзірлік бастал-
ды. Сєрсенбі к‰ні З.Алдам-
жар атындаѓы Ќостанай

єлеуметтік-техникалыќ уни-
верситеті алдындаѓы алањ-
да Ќазаќстан Республикасы
Президенті сайлауына
т±рѓындардыњ назарын
аудару маќсатында флеш-
моб жастар акциясын ±йым-
дастырды. Акцияѓа осы оќу
орныныњ 100-ден астам
студенті ќатысты. Жєне
олар алдаѓы μтетін шешуші
кезењге μздерініњ азаматтыќ
позицияларын білдірді. Он
минутќа созылѓан шарада
жастар барлыќ т±рѓындар-
ды алдаѓы науќанѓа бір

кісідей ќатысып, μз ќалаѓан
‰міткерлеріне дауыс беру-
ге шаќырды.

Автошеру
μтеді

¦лы Жењістіњ 70 жыл-
дыѓы ќарсањында Лисаков
ќаласында автошеру μтеді.
Б±л шара 7 мамырда μтеді
деп жоспарлануда. Ал
μткен жылы осындай авто-
шеруге 34 кμлік ќатысып,
ќаланы бір айналып шыќ-

ќан еді. Енді б±л бастама
биылда жалѓасын табады.
Ќазір Лисаков ќаласында
23 соѓыс ардагері т±рады.
Акция соњында ж‰ргізуші-
лер барлыќ ардагерлерді
жеке-жеке ќ±ттыќтайды.
Олар жай ѓана ќ±ттыќтап
ќоймай, аќшалай сыйлыќ-
пен марапаттамаќ. Сондыќ-
тан ќала т±рѓындары б±л
бастамаѓа ќаржылай кμмек
кμрсетуде. ¦йымдастыру-
шылардыњ айтуынша, б±л
шеруге кез келген адам
ќатыса алады.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ ветерина-

рия басќармасы" мемлекеттік мекемесі
(110000, Ќостанай ќаласы, Гоголь кμшесі, 75,
аныќтама ‰шін телефондары 8(7142) 54-30-
45, факсы 8(7142) 502-788, электрондыќ ме-
кенжайы  vetupr.ok@mail.ru) "Б" корпусы-
ныњ бос єкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына орналасуѓа конкурс жариялайды:

 1."Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
басшысыныњ орынбасары (Д-О-2 санаты),
лауазымдыќ жалаќысы – ењбек μтіліне бай-
ланысты 125564 тењгеден 169767 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыстыњ ауыл шаруашылыѓында ветери-

нария мєселелері жμніндегі ж±мыстарѓа бас-
шылыќты ж‰зеге асырады, ветеринарияны да-
мытуѓа баѓытталѓан мемлекеттік баѓдарлама-
лардыњ бюджеттік ќаражаттарын маќсатына
пайдалану мєселелерін ‰йлестіреді. Облыстыњ
ауыл шаруашылыѓын дамуытуѓа баѓытталѓан
ќысќа жєне ±заќ мерзімді жоспарлары мен баѓ-
дарламаларын єзірлеуді жєне іске асыруды
‰йлестіреді.

 Мал шаруашылыѓы саласын ветеринария-
лыќ ќамтамасыз етуді саќтау жєне дамыту
жμніндегі іс- шараларды ‰йлестіреді. Айналы-
сатын мєселелері: адам мен жануарларѓа ортаќ
аурулардан халыќ денсаулыѓын ќорѓауды
±йымдастырады; карантиндік режимді немесе
шектеу іс-шараларын  енгізе отырып, каран-
тиндік аймаќтыњ ветеринариялыќ режимін бел-
гілейді; карантинді немесе шектеу іс-шарала-
рын алыптастайды;

жануарлардыњ ж±ќпалы аурулары бойынша
эпизоотиялыќ  жаѓдайды сипаттайтын аумаќ-
ты аймаќтарѓа бμледі;  облыс аумаѓында вете-
ринариялыќ-санитариялыќ ќауіпсіздікті ќамта-
масыз ету жμніндегі ветеринариялыќ іс-шара-
лар μткізуді ±йымдастырады; профилактикасы
жєне диагностикасы бюджеттік ќаражат есебі-
нен ж‰зеге  асырылатын  жануарлардыњ энзо-
отиялыќ ауруларыныњ тізімін єзірлейді; вете-
ринариялыќ есеп жєне есептілікті ж‰ргізуді, жи-
наќтауды,  талдауды жєне оларды μкілетті
органѓа табыс етуді ±йымдастырады;

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойылатын
талаптар:  Жоѓары білім: ветеринариялыќ (ве-
теринариялыќ медицина, ветеринариялыќ са-
нитария).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) Мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем
емес;

2) не жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президентініњ жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында Ше-
телде кадрлар даярлау жμніндегі республика-
лыќ комиссия бекітетін  басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе ѓылы-
ми дєрежесініњ болуы;

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

4) не осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес салалар-
да ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ
ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы" Консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария басќармасы" мемлекеттік мекемесі
ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету бμлімініњ басшы-
сы (Д-О-3 санаты) – лауазымдыќ жалаќысы
ењбек μтіліне байланысты 84563 тењгеден
114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ж±мысын ±йымдастырады, бμлім

ж±мысын жоспарлауды, бμлім туралы ережені
жасайды. Ќ±ќыќтыќ ж±мысты ‰йлестіреді. Сот-
та немесе басќа да органдарда ќ±ќыќтыќ мєсе-
лелерді  ќарау  кезінде белгіленген тєртіппен
басќарма м‰ддесін ќорѓайды. Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерімен ж‰ргізілетін
ж±мысты ±йымдастырады. Басшылыќќа ќол
ќоюѓа ±сынылатын б±йрыќтар, н±сќаулар, шар-
ттар жєне ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы басќа да жоба-
лардыњ ќолданыстаѓы зањнамалыќ талаптары-
на сєйкестігін тексереді. Басќарма ќызметінде
зањдылыќтыњ саќталуын жєне оныњ ќ±ќыќтыќ
м‰ддесін ќорѓауды ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары білім: ќ±ќыќ  (зањгерлік).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем
емес; не мемлекеттік органдарда басшылыќ не-
месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес;

2) не осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес салалар-
да ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес;

3) не жоѓары оќу орынынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касы Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде неме-

се шетелдіњ жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін  басым мамандыќтар бойын-
ша оќуды аяќтауы;

4) не  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы" Консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан  Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

3. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария басќармасы" мемлекеттік мекемесі
тамаќ μнімдері жєне орны ауыстырылатын
объектілердіњ ќауіпсіздігі бμлімініњ басшы-
сы (Д-О-3 санаты) – лауазымдыќ жалаќысы
ењбек μтіліне байланысты 84563 тењгеден
114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ж±мысын ±йымдастырады, бμлім

ж±мысын жоспарлауды, бμлім туралы ережені
жасайды. Айналысатын мєселелері: адам мен
жануарларѓа ортаќ аурулардан халыќ денсау-
лыѓын ќорѓауды ±йымдастырады;  ветерина-
рия саласында мемлекеттік саясатты ж‰зеге
асырады; ветеринария мєселелері бойынша
халыќ арасында аѓарту ж±мыстарын ±йымдас-
тырады  жєне  ж‰ргізеді;  жануарлар μсіруді,
жануарларды, жануарлардан алынатын μнімдер
мен шикізатты дайындауды (союды), саќтау-
ды, ќайта μњдеуді жєне μткізуді ж‰зеге асыра-
тын μндіріс объектілеріне, сондай-аќ ветерина-
риялыќ препараттарды, жемшμп пен жемшμп
ќоспаларын μндіру, саќтау жєне μткізу жμніндегі
±йымдарѓа есептік нμмірлер береді; тиісті
єкімшілік-аумаќтыќ бірлік шегінде жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ветеринария саласындаѓы зањнамасын
саќтауына мемлекеттік ветеринариялыќ-сани-
тариялыќ баќылау мен ќадаѓалауды ±йымдас-
тырады жєне ж‰зеге асырады;

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары білім: ветеринариялыќ (ве-
теринариялыќ медицина, ветеринариялыќ са-
нитария).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем
емес; не мемлекеттік органдарда басшылыќ не-
месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес;

2) не осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес салалар-
да ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес;

3) не жоѓары оќу орынынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан  Республи-
касы Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде неме-
се шетелдіњ жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін  басым мамандыќтар бойын-
ша оќуды аяќтауы;

3) не  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы" Консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

4. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария басќармасы" мемлекеттік мекемесі
тамаќ μнімдері жєне орны ауыстырылатын
объектілердіњ ќауіпсіздігі бμлімініњ бас ма-
маны (Д-О-4 санаты) – лауазымдыќ  жала-
ќысы  ењбек μтіліне байланысты 64063 тењ-
геден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Айналысатын мєселелері: адам мен жану-

арларѓа ортаќ аурулардан халыќ денсаулыѓын
ќорѓауды ±йымдастырады;  ветеринария сала-
сында мемлекеттік саясатты ж‰зеге асырады;
ветеринария мєселелері бойынша халыќ ара-
сында аѓарту ж±мыстарын ±йымдастырады
жєне ж‰ргізеді; Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасына сєйкес ветеринария саласындаѓы
ќызметті лицензиялайды; тиісті єкімшілік-аумаќ-
тыќ бірлік шегінде жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ Ќазаќстан Республикасыныњ ветеринария
саласындаѓы зањнамасын саќтауына мемле-
кеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ баќылау
мен ќадаѓалауды ±йымдастырады жєне ж‰зе-
ге асырады.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары: ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия). Ортадан кейінгі ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия) білімі барларѓа р±ќсат етіледі

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-

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

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

5. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария басќармасы" мемлекеттік мекемесі
тамаќ μнімдері жєне орны ауыстырылатын
объектілердіњ ќауіпсіздігі бμлімініњ бас ма-
маны (Д-О-4 санаты) – лауазымдыќ  жала-
ќысы  ењбек μтіліне байланысты 64063 тењ-
геден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Айналысатын мєселелері: адам мен жану-

арларѓа ортаќ аурулардан халыќ денсаулыѓын
ќорѓауды ±йымдастырады;  ветеринария сала-
сында мемлекеттік саясатты ж‰зеге асырады;
ветеринария мєселелері бойынша халыќ ара-
сында аѓарту ж±мыстарын ±йымдастырады
жєне ж‰ргізеді; жануарлар μсіруді, жануарлар-
ды, жануарлардан алынатын μнімдер мен шикі-
затты дайындауды (союды), саќтауды, ќайта
μњдеуді жєне μткізуді ж‰зеге асыратын μндіріс
объектілеріне, сондай-аќ ветеринариялыќ пре-
параттарды, жемшμп пен жемшμп ќоспаларын
μндіру, саќтау жєне μткізу жμніндегі ±йымдарѓа
есептік нμмірлер береді; тиісті єкімшілік-аумаќ-
тыќ бірлік шегінде жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ Ќазаќстан Республикасыныњ ветеринария
саласындаѓы зањнамасын саќтауына мемле-
кеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ баќылау
мен ќадаѓалауды ±йымдастырады жєне ж‰зе-
ге асырады;

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары: ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия). Ортадан кейінгі ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия) білімі барларѓа р±ќсат етіледі

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

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

6. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария басќармасы" мемлекеттік мекемесі
тамаќ μнімдері жєне орны ауыстырылатын
объектілердіњ  ќауіпсіздігі  бμлімініњ же-
текші маманы (Д-О-5 санаты) – лауазымдыќ
жалаќысы  ењбек μтіліне байланысты 57657
тењгеден 78157 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Айналысатын мєселелері: адам мен жану-

арларѓа ортаќ аурулардан халыќ денсаулыѓын
ќорѓауды ±йымдастырады;  ветеринария сала-
сында мемлекеттік саясатты ж‰зеге асырады;
ветеринария мєселелері бойынша халыќ ара-
сында аѓарту ж±мыстарын ±йымдастырады
жєне ж‰ргізеді; тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірлік
шегінде жеке жєне зањды т±лѓалардыњ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ветеринария саласын-
даѓы зањнамасын саќтауына мемлекеттік ве-
теринариялыќ-санитариялыќ баќылау мен ќада-
ѓалауды ±йымдастырады жєне ж‰зеге асыра-
ды.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары: ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия). Ортадан кейінгі ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия) білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

7. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария басќармасы" мемлекеттік мекемесі

тамаќ μнімдері жєне орны ауыстырылатын
объектілердіњ ќауіпсіздігі бμлімініњ жетекші
маманы (Д-О-5 санаты) – лауазымдыќ  жа-
лаќысы  ењбек μтіліне байланысты 57657
тењгеден 78157 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Айналысатын мєселелері: адам мен жану-

арларѓа ортаќ аурулардан халыќ денсаулыѓын
ќорѓауды ±йымдастырады;  ветеринария сала-
сында мемлекеттік саясатты ж‰зеге асырады;
ветеринария мєселелері бойынша халыќ ара-
сында аѓарту ж±мыстарын ±йымдастырады
жєне ж‰ргізеді; тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірлік
шегінде жеке жєне зањды т±лѓалардыњ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ветеринария саласын-
даѓы зањнамасын саќтауына мемлекеттік ве-
теринариялыќ-санитариялыќ баќылау мен ќада-
ѓалауды ±йымдастырады жєне ж‰зеге асыра-
ды.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары: ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия). Ортадан кейінгі ветеринариялыќ (ветери-
нариялыќ медицина, ветеринариялыќ санита-
рия) білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

 Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік  лауы-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекі-
ту туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ Мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы
негізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ќаѓидалар)

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

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

3-ќосымшаѓа  сєйкес нысанда толтырылѓан са-
уалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан  кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республиќасы Денсаулыќ саќ-
тау Министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген нысандаѓы ден-
саулыѓы туралы аныќтама (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерді
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркелген);

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде  шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе  сертификаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмесін).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде мына ме-
кенжай бойынша ±сынылуѓа тиіс: 110000, Ќос-
танай ќаласы, Гоголь кμшесі, 75, 112-кабинет.

Азаматтар  ќ±жат  тігілетін м±ќабада орна-
ластырылѓан жоѓарыда аталѓан ќ±жаттарды
ќолма-кол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќ±жаттарды хабар-
ландыруда кμрсетілген  электрондыќ пошта ар-
ќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлерді ха-
барландыру к‰нінен бастап  5 к‰н ішінде
‰міткерлер єнгімелесуді  "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ветеринария басќармасы"  мемле-
кеттік мекемесінде,  112-кабинетте  μтеді.

Конкурстыќ комиссиясыныњ айќындылыѓы
мен єділдігін  ќамтамасыз ету ‰шін оныњ оты-
рысына баќылаушылардыњ ќатысуына бола-
ды. Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушылары
ретінде  Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихаттар-
дыњ депутаттары, Ќазаќстан Республиќасыныњ
зањнамасымен  белгіленген  аккредитация  ал-
ѓан  б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері,
басќада  мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдар мен саяси партиялар-
дыњ, μкілетті органдардыњ μкілдері ќатыса ала-
ды.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына  ба-
ќылаушы ретінде ќатысу ‰шін  єнгімелесу
μткізудіњ басталуына  бір ж±мыс к‰ннен кешік-
тірмей  Ќостанай облысы єкімдігініњ ветерина-
рия  басќармасында   ±йымдастыру-кадрлыќ
бμлімінінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќоста-
най облысы єкімдігініњ ветеринария басќарма-
сыныњ ±йымдастыру-кадрлыќ  бμлімініне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жататынын рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа  ќатысу бойынша шыѓындар
(єнгімелесу  μтетін жерге жєне кері ќарай жол
ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, барлыќ
т‰рдегі байланыс ќызметтерін пайдалану)  аза-
маттардыњ μз ќаражаттары есебінен ж‰ргізіледі.
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АЌПАРАТТЫЌ ХАБАРЛАМА

Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы облыстыќ ком-
муналдыќ меншік объектілерін сату
жμнінен аукцион μткізеді.

Сауда 2015 жылѓы  7 сєуірде,
саѓат 10.00-де мемлекеттік м‰лік
тізімініњ www.gosreestr.kz веб-
порталында μткізіледі.

Облыстыќ коммуналдыќ меншік
объектілерін сату Ќазаќстан Рес-
публикасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 9
тамыздаѓы №920 ќаулысымен
(б±дан єрі – Ережелер) бекітілген же-
кешелендіру объектілерін сату Ере-
желеріне сєйкес ж‰зеге асырыла-
ды.

Аукцион
Аѓылшын єдісі

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламаларды ‰йлестіру
басќармасы"ММ

1. "Ваз 21093" автомашинасы,
м/н Р 792 CR, Аркалыќ ќ., Мєуле-
нов кμш., 35 (техникалыќ б±зыл-
ѓан).

Шыѓарылѓан жылы –  2004.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

454 236 тењге.
Кепілдік жарна  – 68 136 тењге.
2. "Ваз 21122" автомашинасы,

м/н  Р 511   BD,  Рудный ќ.,  Парко-
вая кμш., 45 (техникалыќ б±зыл-
ѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2003
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

112 557 тењге.
Кепілдік жарна  – 16 884 тењге.
3. "Ваз 21099" автомашинасы,

м/н Р 959 ВА, Рудный ќ., Ленин кμш.,
68 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2002
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

107 043 тењге.
Кепілдік жарна  – 16 057 тењге.
4. "Волга Газ-3110" автомашина-

сы, м/н Р 829 АО, Ќарабалыќ ауд.,
Ќарабалыќ п., Мир кμш., 7 (техни-
калыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы –2001
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

104 025 тењге.
Кепілдік жарна  – 15 604 тењге.
5. "Газ 2705-24" автомашинасы,

м/н Р 152 AU, Ќарабалыќ ауд.,
Ќарабалыќ п., Мир кμш., 7 (техни-
калыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2000
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

180 485 тењге.
Кепілдік жарна  – 27 073 тењге.
6. "Subaru Legacy Outback" ав-

томашинасы, м/н Р 969 CD, Федо-
ров ауд., Пешков с., Ленин кμш.,5,
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1999
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

1 350 152 тењге.
Кепілдік жарна  – 202 523 тенге.
7. "Ваз 2121" автомашинасы,

м/н 041AD10, Ќостанай ќ., Гоголь
кμш., 11 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1993.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

199 000 тењге.
Кепілдік жарна  –  29 850 тењге.
8. "Кавз 3270" автомашинасы,

м/н 546AF10, Ќостанай ќ., Гоголь
кμш., 11 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1992.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

694 000 тењге.
Кепілдік жарна – 104 100 тењге.
9. "Газ 33073" автомашинасы,

м/н 693АВ10, Ќостанай ќ., Гоголь
кμш., 11 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1993.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

646 000 тењге.
Кепілдік жарна – 96 900 тењге.
«Ќостанай облысы єкімдігініњ

мєдениет басќармасы» ММ
10. "Ваз 21100" автомашинасы,

м/н Р 955 СО, Арќалыќ ќ., Байт±р-
сынов кμш., 10 (техникалыќ б±зыл-
ѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2000
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

364 487 тењге.
Кепілдік жарна – 54 674 тењге.
«Ќостанай облысы єкімдігініњ

денсаулыќ саќтау басќармасы»
ММ

11. "Газ 31105-411", м/н Р 311 СА,
Арќалыќ ќ., Байт±рсынов кμш., 40
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2004
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

479 711 тењге.
Кепілдік жарна – 71 957 тењге.
12. "Ваз  21063" автомашинасы,

м/н   Р   166   MD,  Мењдіќара ауд.,
Боровское с.,  Алтынсарин кμш., 45
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1993
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

34 929 тењге.
Кепілдік жарна – 5 240 тењге.
13. "Ваз 2121" автомашинасы,

м/н   461AF10,   Мењдіќара ауд., Бо-
ровское с.,  Алтынсарин кμш., 45
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1991
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

57 041 тењге.
Кепілдік жарна –  8 557 тењге.
14. "Уаз 31512" автомашинасы,

м/н Р 321  AT,   Мењдіќара ауд., Бо-
ровское с.,  Алтынсарин кμш., 45
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1994
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

64 466 тењге.
Кепілдік жарна –  9 670 тењге.
15. "Ваз 21061" автомашинасы,

м/н 493AD10, ¦зынкμл ауд.,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1996
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

31 632 тењге.
Кепілдік жарна – 4 745 тењге.
16. "Ваз 21074" автомашинасы,

м/н 689АЕ10, ¦зынкμл ауд.,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2004
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

33 843 тењге.
Кепілдік жарна – 5 077 тењге.
17. "Уаз 3962 01" автомашина-

сы, м/н 691AE10, ¦зынкμл ауд.,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1990
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

41 497 тењге.
Кепілдік жарна – 6 225 тењге.
18. "Ваз 21070" автомашинасы,

м/н 491AD10, ¦зынкμл ауд.,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2001
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

36 623 тењге.
Кепілдік жарна – 5 494 тењге.
19. "Ваз 21070" автомашинасы,

м/н Р 209 СВ, Рудный ќ., Пионер-
ская кμш., 22 (техникалыќ б±зыл-
ѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2005
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

209 234 тењге.
Кепілдік жарна –  31 386 тењге.
20. "Ваз 21099" автомашинасы,

м/н Р 304 ВА, Рудный ќ., Пионер-
ская кμш., 22 (техникалыќ б±зыл-
ѓан).

Шыѓарылѓан жылы –2002
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

143 006 тењге.
Кепілдік жарна – 21 451 тењге.
Голланд єдісі
«Ќостанай облысы єкімдігініњ

денсаулыќ саќтау басќармасы»
ММ

21. "Уаз 396200" автомашинасы,
м/н 040 AF10, Ќостанай ќ., Быков-
ский кμш., 4А (техникалыќ б±зыл-
ѓан).

Шыѓарылѓан жылы –  1997.
Бастапќы баѓасы – 3 734 970 тењ-

ге.
Ењ тμменгі баѓа – 195 469 тењге.
Кепілдік жарна –  56 025 тењге.
22. "Иж 2715" автомашинасы,

м/н 615 АЕ10, Ќостанай ќ., Быковс-
кий кμш., 4А (техникалыќ б±зыл-
ѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1995.
Бастапќы баѓасы – 3 038 620 тењ-

ге.
Ењ тμменгі баѓа – 159 026
Кепілдік жарна –  45 580 тењге.
Назар аударыњыз! Тізілім веб-

порталыныњ μтінімді ќабылдаудан
бас тартуына ќатысушыныњ хабар-
ландыруда кμрсетілген талаптарды
саќтамауы, сондай-аќ сауданыњ
μткізілетіні туралы хабарламада
кμрсетілген кепілдік жарнаныњ сату-
шыныњ шотына аукционныњ баста-
луына жетпіс екі саѓат ќалѓанѓа дейін
т‰спеуі негіз болып табылады.

Аукционѓа ќатысу ‰шін тізілім
веб-порталында мыналарды
кμрсете отырып алдын ала тірке-
лу ќажет:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: жеке

сєйкестендіру нμмірі(б±дан єрі
ЖСН), тегі, аты, єкесініњ аты (бол-
са);

2) зањды т±лѓалар ‰шін: бизнес-
сєйкестендіру нμмірі (б±дан єрі-
БСН), толыќ атауы, бірінші басшы-
ныњ тегі, аты, єкесініњ аты(болса);

3) кепілдік жарнаны ќайтару ‰шін
екінші дењгейдегі банктіњ есеп шо-
тыныњ деректемелері;

4) байланыс мєліметтері (пошта
мекенжайы, телефон, факс, e- mail);

Жоѓарыда кμрсетілген мєлімет-
тер μзгерген жаѓдайда ќатысушы бір
ж±мыс к‰ні ішінде тізілім веб-пор-
талына енгізілген мєліметтерді
μзгертеді.

Аукционѓа ќатысушылар аук-
ционныњ басталуына бір саѓат ќал-
ѓанда ЭСЌ мен аукциондыќ нμмірді
пайдаланып аукцион залына кіреді.

Аукционды сауданыњ аѓыл-
шын єдісімен μткізу Ережелері
(бастапќы баѓаныњ жоѓары-
лауы).

Жекешелендіру объектісі бойын-
ша аѓылшын єдісімен аукцион ќаты-
сушылардыњ біреуі ±сынѓан ењ жо-
ѓары баѓаѓа дейін μткізіледі.

Жекешелендіру объектісі бойын-
ша аѓылшын єдісімен аукцион егер
жекешелендіру нысаныныњ бас-
тапќы баѓасы баѓаны ±лѓайтудыњ
кемінде екі ќадамына μсірілсе, сон-
дай-аќ бастапќы баѓаны екі ќадамѓа
±лѓайтуды кемінде екі ќатысушы
ж‰зеге асырса аукцион μтті деп та-
нылады.

Аукционды голланд єдісімен
μткізу Ережелері (бастапќы баѓа-
ныњ тμмендеуі).

Сауданыњ голланд єдісімен
μтетін аукционда жарияланѓан баѓа
бойынша жекешелендіру объектісін
сатып алуѓа бірінші болып тілек
білдірген ќатысушы жењімпаз болып
табылады, ал осы жекешелендіру
объектісі бойынша аукцион μтті деп
танылады (www.gosreestr.kz толы-
ѓыраќ).

Єрбір жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион ќорытындылары
аукцион ќорытындылары туралы
электрондыќ хаттамамен ресімде-
леді, оѓан тізілім веб-порталында са-
тушы мен жењімпаз  ЭСЌ ќолдана
отырып сауда μткізілген к‰ні ќол
ќояды.

 Аукцион ќорытындылары тура-
лы хаттама аукцион ќорытындыла-
рын жєне жењімпаз бен сатушыныњ
сату баѓасы бойынша жекешелен-
діру объектісін сату-сатып алу
келісім-шартына ќол ќою міндетте-
мелерін тіркейтін ќ±жат болып та-
былады.

Жењімпазбен сату-сатып алу
келісім-шартына аукцион μткізілген
к‰ннен бастап он к‰нтізбелік к‰ннен
аспайтын мерзімде мына мекен-
жайда ќол ќойылады: Ќостанай ќ.,
Єл-Фараби д-лы, 66, 207 каб.

Аукцион жењімпазы сатушыѓа
сату-сатып алу келісім-шартына ќол
ќоярда  т‰пн±сќаларын салыстыру
‰шін ±сына отырып келесі ќ±жат-
тардыњ кμшірмелерін не болмаса
келесі ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелерін ±сы-
нады:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: тμлќ±жат
немесе жеке  басын куєландыра-
тын   μзге де  ќ±жаттыњ  кμшірмесі;

2) зањды т±лѓалар ‰шін: зањды
т±лѓаны  мемлекеттік  тіркеу (ќайта
тіркеу)  туралы  куєлік не болмаса
аныќтама;

зањды т±лѓа μкілініњ  μкілеттігін
растайтын ќ±жаттыњ, сондай-аќ
тμлќ±жат пен  зањды т±лѓа  μкілініњ
жеке  басын  куєландыратын  ќ±жат-
тыњ  кμшірмесі.

  Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары са-
лыстырѓаннан кейін бір ж±мыс са-
ѓатыныњ ішінде  ќайтарылады.

Кепілдік жарнаны алушы – "Ин-
формационно-учетный центр" АЌ;
БИН 050540004455, ИИК
KZ529261501102032004; БИК
KZKOKZKX;  банктіњ атауы – "Каз-
коммерцбанк" АЌ, ИПН 171; Кбе 16.

Сауда ќатысушыларын тіркеу ха-
барлама жарияланѓан к‰ннен бас-
талады жєне аукционныњ басталу-
ына екі саѓат ќалѓанда аяќталады.

 Ќосымша аќпаратты мына те-
лефон бойынша алуѓа болады: 575-
610 жєне сайт бойынша:
www.oblfin.kostanay.gov.kz

Техникалыќ ќолдау телефоны
501-887.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Аманкелді селосыныњ т±рѓыны 40-жылдай уаќыт Аман-

келді аудандыќ μндірістік телекоммуникация торабында
ќызмет еткен, μмірлік серігіне адал жар, балаларына ар-
даќты ана бола білген б‰гінде ќызын ќияѓа ќондырып, неме-
релерініњ с‰йікті єжесі болып отырѓан асыл анамыз
АТЫМТАЕВА Баќыт Жаѓыпарќызын зейнеткерлікке шы-
ѓуымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтай отырып, мына μлењ жол-
дарын арнаймыз:

Біз сізді єрќашанда ќ±рметтейміз,
Ќалайша бар жастарѓа ‰лгі етпейміз?!
Кенелткен сізді баќыт, мєртебеге,
¤зіњді жасай білген ењбек дейміз.

Ќалѓанымен ќаншама жыл артыњда,
Зейнеткермін деп, ењбектен тартынба.
Ќас т±лпардай ќ±йѓытумен ж‰зге жет,
К‰ш-ќуатыњ толѓан осы ќалпыњда.

Ізгі тілекпен: ж±байыњ Берік, ќыздарыњ-к‰йеу балаларыњ:
Н±рг‰л-Жомарт, Бибіг‰л-Дулат, жиендеріњ: Ермахан, Айг‰л,

Алуа, Даяна, Н±рдєулет, Н±ржан, Н±рбол, Айзере.

Кепіл ±стаушыныњ сенімді т±лѓасы кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
бойынша сауда μткізілетіні туралы хабарлайды: Таран ауданы, Юбилей-
ное с. аумаѓында орналасќан алањы 94,0 га, кадастрлік нμмірі 12-189-032-
028, маќсаттыќ нысаны шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан жер учас-
кесін 47 жыл мерзімге уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓы.
Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі.
Сауда 05.04.2015 жылы саѓат 15-те мына мекенжайда болады: Таран ауда-
ны, Юбилейное селосы, Юбилейная кμшесі, 1 ‰й. Сенімді т±лѓа Мурзаѓа-
зин Айдос Баризжанович, Таран с., Тернополь кμшесі, 4 ‰й, 2 п., тел:
8 775 4119070.

Доверенное лицо залогодержателя объявляет о проведении торгов по
внесудебной реализации залогового имущества: право временного воз-
мездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на
47 лет, площадью 94,0 га, расположенный на территории с. Юбилейного,
Тарановского района, кадастровый номер 12-189-032-028, целевым на-
значением для ведения крестьянского хозяйства. Покупная цена вносит-
ся наличными деньгами в день проведения торгов. Торги состоятся
05.04.2015 года в 15 часов по адресу: Тарановский район, с. Юбилейное,
ул. Юбилейная, д. 1. Доверенное лицо Мурзагазин Айдос Баризжанович, с.
Тарановское, ул. Тернопольская, д.4, кв. 2. тел. 8 7754119070.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Ќасиетті Торѓайдыњ бір саласы Байѓабыл μзенініњ жаѓасындаѓы
Ќамысќора ауылында 1955 жылдыњ 22 наурызында туѓан ќ±рдасым
М¦ЌАШОВ Хамит М±ќаш±лы асќаралы 60 жасќа толады. Ќ±рдасыма
осындай мерейлі к‰ні шын кμњілден мыќты денсаулыќ, ќажымас ќайрат,
отбасына баянды баќыт тілеп, мына μлењ шумаќтарын жолдаймын:

Єппаќ арын ешќашан кірлетпеген,
Кμркемдігі тењ келген суретпенен.
Байѓабылда бір μскен жан ќ±рдасым,
Ардаќтайды μзіњді ел ќ±рметпенен.

Алпысты тал т‰сім деп аялайсыњ,
Жан жаќќа б±рынѓыдай ќарамайсыњ.
Тілеймін амандыѓын отбасыњныњ,
Жєкењдей ж‰зге жетіп тойлаѓайсыњ.

Игі тілекпен ќ±рдастарыњ Берік-Н±ржамал.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
С‰йікті жиеніміз Аймереке Н±рболат-

ќызын 1 жасќа толѓан туѓан к‰німен ќ±ттыќ-
таймыз.

Деніње саулыќ, баќытты
балалыќ шаќ, ата-єжесініњ
с‰йіктісі болып ж‰ре беруіне
тілектеспіз.

Ізгі тілекпен:
наѓашы єжењ Баќыт,

наѓашыларыњ
Еркеб±лан, Дархан,

Г‰лден, Толќын-
Манарбек.

Владимир Вениаминович Рудюктіњ сенімді т±лѓасы кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Сорочин селолыќ
округі аумаѓында орналасќан кадастрлік нμмірі 12-190-025-133, алањы 265,3
га, кадастрлік нμмірі 12-190-025-131, алањы 100,0 га, кадастрлік нμмірі 12-
190-023-029, алањы 822,7 га,  кадастрлік нμмірі 12-190-025-132, алањы 676,9
га, кадастрлік нμмірі 12-190-025-130, алањы 137,2 га, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізу-
ге арналѓан бμлінетін жер телімдеріне жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап ќолма-ќол аќшамен 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 30 наурызда саѓат 10.00-
де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Сорочин
селосы, Сорочин селолыќ округі єкімдігініњ ѓимараты. ¤тінімдер 2015 жылѓы
29 наурыз саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерін-
де ќабылданады: Сарыкμл к., Октябрь кμш., 23, 2 пєтер, аныќтама ‰шін тел.:
8(71451) 22-2-41.

Доверенное лицо Рудюк Владимира Вениаминовича в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов по
продаже права землепользования делимого земельного участка располо-
женного на территории Сарыкольского района, Сорочинского сельского ок-
руга, Костанайской области предназначенного для ведения крестьянского
хозяйства с кадастровым номером: 12-190-025-133, площадью 265,3 га, 12-
190-025-131, площадью-100,0 га, 12-190-023-029, площадью 822,7 га,12-190-
025-132, площадью-676,9 га, 12-190-025-130, площадью-137,2 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течений 5-ти календарных
дней с момента проведения торгов. Торги состоятся 30 марта 2015 года в
10.00 часов по адресу: с.Сорочинка, здание акимата Сорочинского с/о, Сары-
кольского района, Костанайской области. Заявки принимаются в срок до 18.00
часов, 29 марта 2015 года по месту нахождения доверенного лица: п.Сары-
коль, ул.Октябрьская, 23, кв. 2, тел.для справок – (71451) 22-2-41.

Жарнама:

54-33-22,

54-99-69 (факс)
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"Ќостанай ауданы єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемесі бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1. "Ќостанай ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ ќаржы-шаруашы-
лыќ бμлімініњ бас маманы, Е-4 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне бай-
ланысты - 59 579 тењгеден 80 720 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
"Мемлекеттік сатып алу туралы" зањѓа

сєйкес мемлекеттік сатып алудыњ мєліметтер
базасына мемлекеттік сатып алу жоспарына
μзгерістер мен толыќтыруларды уаќытылы ен-
гізеді жєне дайындайды. Жоспарланѓан мем-
лекеттік сатып алуды, мемлекеттік сатып алу
шартыныњ жобасын web порталда хабарлан-
дырулар дайындау жєне орналастыру, мемле-
кеттік сатып алуѓа ќатысушылардыњ конверт-
терін ашу, жєне конкурс μткізудіњ ќорытынды-
ларын жариялайды. Мемлекеттік сатып алу
жоспарын белгіленген мерзімдерде уєкілетті
органѓа ±сыну. "Мемлекеттік сатып алу тура-
лы" Ќазаќстан Республикасы зањына жєне
"Мемлекеттік сатып алуды ж‰зеге асыру ќаѓида-
ларына" сєйкес мемлекеттік сатып алу бойын-
ша есептілікті жасайды жєне ±сынады. Мемле-
кеттік мекеменіњ жоспарларына μзгерістер мен
толыќтырулар енгізу. Мемлекеттік мекеменіњ
тμлемдері мен міндеттемелері бойынша ќар-
жыландыру жоспарын μзгертуге μтінімдер мен
аныќтамалар дайындау жєне оларды ќазына-
шылыќ органдарына жєне экономика жєне
ќаржы бμлімдеріне ±сыну. Статистика орган-
дарына белгіленген нысандар бойынша есеп-
тер ќ±ру жєне ±сыну. Белгіленген мерзімдерде
кредиторлыќ жєне дебиторлыќ берешек тура-
лы есепті дайындау жєне тапсыру. Белгіленген
мерзімдерде бюджеттік баѓдарламалар жасау.
Белгіленген мерзімдерде мемлекеттік меке-
меніњ негізгі ќ±ралдар тізілімін дайындау жєне
тапсыру. "Мемлекеттік мекемелердіњ бухгал-
терлік есеп ж‰ргізу ережесіне сєйкес" бухгал-
терлік есептер ќ±ру. Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштері мен с±раныстарына жазба-
ша т‰рде жауаптар дайындау. Мемлекеттік
мекеме ќызметкерлеріне аныќтамалар беру.
Ќаржы-шаруашылыќ бμлімініњ ж±мысы шењбе-
рінде б±йрыќтар мен ќаулылар жобаларын дай-
ындау. Тауарлыќ-материалдыќ ќорларды алуѓа
сенімхаттар беру. Жеткізушілермен жєне мер-
дігерлермен азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ келісімдер
шарттарын дайындау жєне жасау. Зањды т±лѓа-
лармен μзара есеп-ќисаптарды тексеру актісін
ж‰ргізу. Тауарларѓа, ж±мыстарѓа, ќызметтерге
тμлем ж‰ргізу алдындаѓы ќажетті растайтын
ќ±жаттардыњ болуын ќамтамасыз етеді.
Ќаржы-шаруашылыќ бμлімініњ номенклатура-
сы негізінде ќ±жаттарды дайындауды жєне тігуді
ж‰ргізеді. Аудан єкімі аппараты ќызметкер-
лерініњ  ‰зілмей ж±мыс істеуін ќамтамасыз ету
‰шін материалдардыњ беру жєне істен шыѓару
есебін ж‰зеге асырады. Бμлім басшысыныњ
тапсырмасын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:  Жоѓары -  єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (экономика, менедж-
мент, есеп жєне аудит, ќаржы, єлеуметтік эко-
номика). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
болатын ортадан кейінгі білімі - єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес (экономи-
ка, менеджмент, есеп жєне аудит, ќаржы, єлеу-
меттік экономика) р±ќсат етіледі Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. Ќостанай ауданы єкімдігініњ "Ж±мыс-
пен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ ќаржылан-
дыру, бухгалтерлік есеп жєне шаруашылыќ
ќызмет секторыныњ бас маманы, Е-R-4 са-
наты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне бай-
ланысты - 56 376 тењгеден 76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттер:
Мекеменіњ бюджеттік баѓдарламаларыныњ

ќаржыландыру жоспарларын жєне ќаржылан-
дыру жоспарларын μзгертуге есептер дайын-
дауѓа ќатысады. Жоспарлау жєне болжамдыќ
кезењге бюджеттік μтінімдер жасауѓа ќатысады.
Мекеменіњ аѓымдаѓы тμлемдерін аумаќтыќ
ќазынашылыќ бμлімдер арќылы, немесе "Ќазы-
нашылыќ-Клиент" ж‰йесі арќылы ж‰ргізеді.
Єлеуметтік жєрдемаќы тμлемдерін, осы тμлем-
дерді таѓайындауѓа жауапты мамандардыњ
±сынуымен, тμлем тізімдеріне сєйкес ж‰ргізеді.
Ж±мыспен ќамту баѓдарламасы бойынша
тμлемдерді ж±мыспен ќамту секторы ±сынѓан
бекітілген нысандаѓы мєліметтер бойынша жєне
орындалѓан ж±мыстар актілеріне сєйкес
ж‰ргізеді. Жеке кμмекшілер тμлемдері м‰гедек-
термен ж±мыс ж‰ргізу жμніндегі жауапты ма-
манныњ ±сынѓан орындалѓан ж±мыстар актіле-
ріне сєйкес ж‰ргізеді. ¤зініњ электронды-цифр-
лыќ ќол ќоюды саќтауѓа жєне пайдалануѓа дер-
бес т‰рде жауапкершілікте болады. Мемле-
кеттік органдардыњ штат саныныњ лимиттерін
белгілеу туралы ќаулысына сєйкес штат кес-

тесін, μтілін аныќтау жμнінде комиссия отыры-
старыныњ хаттамаларын жасайды. Мекемедегі
барлыќ ќызметкерлердіњ жалаќысыныњ есебін
ж‰ргізеді, есептеуді жєне аударуды, єлеуметтік
саќтандыру мемлекеттік ќорына аудармалар-
ды, зейнетаќы жарналарды, бюджетке салыќ-
тардыњ жинауын, сондай-аќ кєсіпорынныњ ќыз-
меткерлерін материалдыќ ынталандыруѓа ќара-
жат аударуды ж‰ргізеді.  Ќызметкерлердіњ ењбек
аќылары туралы аныќтамалар береді. Жолда-
ма параќтарын беруді ж‰зеге асырады. Кєсіп-
орынныњ, сондай-аќ ќаржылыќ, есптік жєне не-
сиелік операциялар ќорытындылары, олардыњ
ќозѓалыстарын байланысты бухгалтерлік есеп
беру  операциясы  шотында  μз уаќытында ай-
ќындалѓан тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндар мен
аќшалай ќаржылар, келіп т‰скен негізгі ќара-
жаттар, м‰лік, міндеттеме жєне шаруашылыќ
операциялар есебін ±йымдастырады. Жетпеу-
шілік, аќшалай ќаражатты зањсыз шыѓындау,
тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќ, шаруашы-
лыќ-ќаржылыќ зањнамасын б±зушылыќ жμнінде
шаралар ќолданады. Жетпеушілік жєне аќша-
лай ќаражаттарды ±рлау жєне тауарлыќ-мате-
риалдыќ ќ±ндылыќтар бойынша материалдар
ресімдеуге ќатысады, ќажетті жаѓдайда осы
материалдарды тексеріс жєне сот органдарѓа
берілуін баќылайды. Ќаржылыќ жєне кассалыќ
тєртіптіњ, єкімшілік-шаруашылыќ сметаныњ
жєне басќа да шыѓыстардыњ ќатањ саќталуын,
бухгалтерлік есептен жетпеушілікті жою зањды-
лыѓы, дебиторлыќ ќарыз жєне басќа да жоѓал-
ту, бухгалтерлік ќ±жаттарды саќтау, белгілен-
ген тєртіпте оларды м±раѓатќа тапсыру жєне
ресімдеу  жμніндегі  ж±мысты ж‰ргізеді. Мем-
лекеттік  коммуналдыќ м‰лік бойынша жиын-
тыќ есепті ќ±растырады, № 1,5,7,8,10,13 ме-
мориалды ордер бойынша жєне басќа да бух-
галтерлік жєне статистикалыќ есептерді ќалып-
тастырады жєне оларды тиісті органдарѓа ±сы-
нады.  Сектор  мењгерушісініњ уаќытша жоќ ке-
зінде, оныњ ќызметін ќамтамасыз ету ‰шін, оныњ
лауазымдыќ міндеттеріне енетін мєселелер
бойынша ±йымдастырушылыќ-μкімшілік ќ±жат-
тарѓа, сондай-аќ тμлемді жєне μзге де ќаржы-
лыќ ќ±жаттарѓа ќол ќоюѓа ќ±ќылы болады. Сек-
тор мењгерушісініњ ж±мыс режимі мекемеде бе-
кітілген ішкі ењбек тєртібініњ ќаѓидасына сєйкес
аныќталады. ¤з ќ±зыретініњ шегінде азаматтар-
дыњ шаѓымдарын жєне μтініштерін μз уаќытын-
да ќарастыруды жєне шара ќолдануды ќамта-
масыз ету. Ќостанай ауданы єкімдігініњ
"Ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарла-
малар бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ ішкі
ењбек тєртібі туралы ќаѓиданы, ењбек жєне тех-
никалыќ ќауіпсіздігін саќтайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:  Жоѓары - экономикалыќ, бухгал-
терлік, ќаржылыќ, бухгалтерлік есеп жєне аудит.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ба-
ѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі - экономикалыќ, бухгалтерлік, ќаржылыќ,
бухгалтерлік есеп жєне аудит р±ќсат етіледі.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті  мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы санат-
таѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

3. "Ќостанай ауданыныњ Жданов ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ бас маманы Е-G-3 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне бай-
ланысты - 53 813 тењгеден 73 032 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
"Ќостанай ауданыныњ Жданов ауылдыќ ок-

ругі єкімініњ аппараты" ММ шыѓындар смета-
сын  жєне  бюджеттіњ  орындалу есебін ±йым-
дастыру. ¦йымдармен, банктермен есепті
ж‰ргізу. Бас кітапты, кассалыќ кітапты жєне
наќты шыѓындарды ж‰ргізу. Бюджеттіњ орын-
далуы бойынша жылдыќ, тоќсандыќ жєне айлыќ
есеп берулерін, мемлекеттік сатып алу бойын-
ша, ќазаќстандыќ ±станым бойынша, сонымен
ќатар салыќ басќармасына жєне статистикаѓа
есеп  берулерді ќ±растыру. М‰ліктерді т‰ген-
деуді ж‰ргізу. Негізгі ќ±ралдардыњ саќталуына
жауап беру. Ќызметтер мен ж±мыстар, тауар-
ларды жеткізіп берушімен келісімдердіњ, т‰рлі
ќаржылыќ шаруашылыќ келісімдердіњ ќ±расты-
рылуына жауап беру. Мемлекеттік сатып алуѓа
тендерлердіњ μткізілуі бойынша ќ±жаттарды
дайындау.  "Ќостанай ауданыныњ Жданов ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" ММ мемлекеттік
сатып алу бойынша μкіл жєне жауапты маман
болып табылады. Мемлекеттік сатып алу жос-
парыныњ ќ±растырылуына жауап беру; Жеткізіп
берушілермен есептесудіњ салыстырылуын
ж‰ргізу. Бюджеттіњ орындалуы туралы ќ±жат-
тар дайындау жєне оларды берілген мерзімін-
де аудандыќ ќаржылыќ ±йымдарына жеткізілуін
ќамтамасыз ету. Ауылдыќ округтіњ єкім аппа-
ратыныњ мμрініњ ќолданылуыныњ саќталуына
жауап беру. Бухгалтерлік ќ±жаттардыњ саќта-
луын ќамсыздандыру; Материалдыќ ќ±ндылыќ-
тардыњ, аќша ќаражаттарыныњ саќталуын жєне
‰немдеу тєртібініњ саќталуына баќылауды ж‰зе-
ге асыру. Мемлекеттік ќызметкерлердіњ м‰лік
жєне кіріс декларацияларын тапсыру дайын-
дыѓы бойынша ±йымдастырылѓан с±раќтарѓа

жауап беру. Оќушыларды жєне тєрбие алушы-
ларды жалпы білім беретін ±йымѓа дейін жєне
аќысыз ќайта ‰йлеріне апаруды ќамтамасыз
ететін мемлекеттік ќызмет кμрсету бойынша
ж±мыстарды ±йымдастыру. Ауылдыќ округтіњ
аумаѓында жоѓары сапада мемлекеттік ќыз-
меттіњ кμрсетілуін ќамсыздандыру. Мемлекеттік
ќызметтердіњ кесімдері мен ќалыптарыныњ
шама-шарќы кμтерілуін ќамсыздандыру; Мем-
лекеттік ќызметтіњ кμрсетілу тєртібі туралы ќыз-
мет алушылардыњ аќпараттандырылуын ќам-
сыздандыру. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
с±раќтары бойынша ќызмет алушылардыњ
‰ндеулерін ќарастыру. Ќызмет алушылардыњ
зањдылыќ ќызыѓушылыќтар мен бостандыќтар-
дыњ, ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ ќайта ќалпына кел-
тірілуіне баѓытталѓан шамаларды ќабылдау.
Уєкілетті органѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету
сапасыныњ баѓасын μткізу ‰шін мемлекеттік
ќызмет кμрсету сапасын баќылау жєне баѓа-
лау бойынша, сонымен ќатар Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ бекітілген зањнамасымен мем-
лекеттік ќызмет кμрсету сапасыныњ тєртібі мен
мерзіміне ішкі баќылау ќорытындылары бойын-
ша аќпараттардыњ жеткізілуін ќамсыздандыру.
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына
сєйкес мемлекеттік ќызмет кμрсету сапасына
ішкі баќылау бойынша ж±мыстар ж‰ргізу.
Оќушылардыњ жєне мектепке дейінгі балалар-
дыњ уаќытылы апарып-єкелінуін ќамсызданды-
ру бойынша ж±мыстар ж‰ргізу. Басќа да міндетті
тμлемдер жєне селолыќ округтіњ єкім аппара-
тыныњ ±станымы бойынша ќарастырылѓан
ќаражаттардыњ ќолданылуына баќылау ж‰ргізу.
Аудандыќ ќазынашылыќ бμлімінде аќша ќара-
жаттарыныњ алынуы жєне аударылуы бойын-
ша ќ±жаттар дайындау. Ќазаќстан Республи-
касыныњ жергілікті мемлекеттік басќармасы
туралы зањнамасында ќарастырылѓан бюд-
жеттік ќаражаттар есебініњ т‰суі мен ‰немделуі
есебінде ењбек келісім-шарты бойынша ж±мыс-
керлерді ќабылдайды. Ауылдыќ округі єкімініњ
тапсырмаларына жєне ќолданыстаѓы зањнама-
сына сєйкес ауылдыќ округі єкімініњ басќа да
тапсырмаларын ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:  Жоѓары - бухгалтерлік, экономика-
лыќ, ќаржылыќ. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда болатын ортадан кейінгі бухгалтерлік,
экономикалыќ, ќаржылыќ  білімі р±ќсат етіледі.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лау-
азымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

4. "Борис-Романов ауылы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ жетекші ма-
маны  Е-G-4 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне бай-
ланысты - 48 047 тењгеден 64 704 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасыныњ "Тіл туралы",

"Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы" зањдарына, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ мемлекеттік органда-
рында  ќ±жаттандыру  жєне ќ±жаттаманы бас-
ќару Т±рпатты ережелеріне, басќа да зањнама-
лыќ актілеріне сєйкес ауыл аппаратыныњ іс-
ж‰ргізуді мемлекеттік жєне орыс тілдерінде ќам-
тамасыз етеді. Ауыл єкімімен ќабылданѓан
шешімдер, μкімдерді тіркеу журналын ж‰ргізеді.
Азаматтарды мєселе бойынша  ауылдыњ
єкімімен ќабылдауды ±йымдастырады. Зањды
жєне жеке адамдардан келіп т±рѓан ‰ндеулердіњ
есеп ж‰ргізу нысанында тіркейді. Адамдардыњ
±сыныстарымен, арыздарымен ж±мыс ±йым-
дастырады, керекті ќ±жаттарды рєсімдейді.
Адамдардыњ μтініштерін уаќытында ќарауѓа
баќылау жасайды, оларды баќылаудан т‰-
сіргенін ќарайды. Саѓат 24 тен кеш емес айдыњ
соњѓы к‰ніне дейін єкімніњ аќпаратына зањды
жєне жеке т±лѓалардан келіп т‰скен ‰ндеулер-
ге баќылау ж‰ргізеді. Ауыл аумаѓында "Жал-
пыѓа бірдей єскери міндет туралы" зањынын
орындауды ±йымдастырады. Салыќ жинауды
іске асырады,  кассалыќ кітап жєне жиналѓан
салыќты т±лѓалы санауѓа таратады. Ауыл  єкімі
аппаратыныњ ж±мыс жоспарын ќ±растырады.
Халыќты ж±мыспен ќамту, мєдениет,  спорт-
тыќ, т±тынушылардыњ ќоѓамдыќ, жастар жєне
ауылдыњ єкімі аппаратындаѓы ќ±рылѓањ комис-
сиялардыњ с±раќтарын баѓыттау. Он сегізге
толмаѓан балалары бар отбасыларѓа жєрде-
маќы жєне аз ќамтылѓан отбасыларѓа атаулы
єлеуметтік кμмек таѓайындау бойынша ж±мыс-
ты ж‰ргізеді. Халыќ, сайлаушылар саны, мал,
ќ±с саны туралы есептерді ќ±рады. Ауыл ша-
руашылыќ кітапќа баќылау ±йымдастырады,
оныњ саќталуына жєне уаќытында толтыруы-
на жауапкершілікті артады. Есептерді,  аќпарат-
тарды  дайындайды, єлеуметтік-ќ±ќыќтыќ си-
паттаѓы аныќтамаларды береді. Ауыл єкімі ап-
паратында бухгалтерлік есеп ж‰ргізеді жєне ма-
териалдыќ жєне ќаржылыќ ресурстарды тиімді
пайдалануѓа баќылау ж‰ргізеді. Ќаржыланды-
ру жоспарларын орындау есебін ж‰ргізеді. Бух-
галтерлік есепті ќ±руды жєне белгіленген мерз-
імінде тиісті органдарѓа тапсыруды, айлыќ, тоќ-
сандыќ жєне жылдыќ есептерді аудандыќ ста-

тистика, ќаржы жєне экономика бμлімдеріне
тапсыруды ќамтамасыз етеді. Банк ќ±жаттарын
μњдеуді ж‰зеге асырады. Жалаќыны, демалыс,
пайдаланбаѓан демалыс ‰шін, ауыру параѓы,
денсаулыќ жаќсарту параѓы бойынша тμлема-
ќыны тμлеу жєне аудару. Кіріс жєне шыѓыс хат-
хабарларды тіркеуді ж‰ргізеді. Ауылда ж‰р-
гізілетін азаматтар жиналысын μткізуге ќ±жат-
тар дайындайды, жиналыс хаттамасын ж‰ргі-
зеді. Аќпараттыќ-аналитикалыќ ж±мысты ж‰ргі-
зеді. АЌ жєне ТЖ істері бойынша ж±мысты
±йымдастырады. Радиограммаларды ќабылда-
уды жєне респонденттерге жеткізуді ќамтама-
сыз етеді. Шаруа ќожалыќтарымен ж±мысты
ж‰ргізеді. Телефон аныќтамалыќтарын, аудан-
дыќ бμлімдерініњ басшыларыныњ, аппарат ќыз-
меткерлерініњ жєне ауыл шаруашылыќ ќалып-
тастырулар басшыларыныњ туѓан к‰ндері
тізімдерін ќ±райды.  Ќолданыстаѓы зањнамаѓа
жєне ауыл єкімініњ тапсырмаларына сєйкес μзге
де єрекеттерді ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:  Жоѓары мемлекеттік басќару, зањ-
герлік, гуманитарлыќ, педагогикалыќ, экономи-
калыќ,  бухгалтерлік, аударма ісі, ауылшаруа-
шылыќ немесе ортадан кейінгі зањерлік, гума-
нитарлыќ, педагогикалыќ, экономикалыќ, бух-
галтерлік, аударма ісі, ауыл шаруашылыќ не-
месе орта техникалыќ немесе кєсіптік. Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Конституциясын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы жер-
гілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтi-
нiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен  бекітілген  бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаѓидала-
ры (б±дан кейін – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

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

3-ќосымшаѓа  сєйкес  нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені ту-
ралы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Ќостанай ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Затобол кенті, Калинин
кμшесі, 65 ‰й, 205 каб., аныќтама телефоны 8-
71455-2-19-45, факс 8-71455-2-19-45, электрон-
дыќ мекенжай ok_kostregion@mail.ru ±сыну
ќажет. Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте неме-
се пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар єњгіме-
лесуге  жіберу  туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесін-
де μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен
єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысы-
на баќылаушылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушылары
ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ депу-
таттары, Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масымен белгіленген аккредитация алѓан б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлес-
тіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), коммерция-
лыќ ±йымдар мен саяси партиялардыњ, μкілетті
ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына баќы-
лаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгімелесу μткізудіњ
басталуына бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Ќос-
танай ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќоста-
най ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жа-
татынын растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шыѓындар
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай жол
ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, барлыќ
т‰рдегі байланыс ќызметтерін пайдалану) аза-
маттардыњ μз ќаражаттары есебінен ж‰ргізіледі.
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Ќостанай  облысы  єкімдігініњ  ќаржы  бас-
ќармасы облыстыќ коммуналдыќ меншікті
кейін сатып алу ќ±ќыѓымен сенімгерлік басќа-
руѓа беру жμнінен тендер μткізеді.

Тендер 2015 жылѓы  9 сєуірде, саѓат
10.00-де мына мекенжайда: Ќостанай ќ., Єл-
Фараби д-лы, 66, 207 кабинетте μткізіледі.

Объектініњ сипаттамасы
Ќостанай облысы єкімдігі денсаулыќ саќ-

тау басќармасыныњ "Ќостанай ќаласыныњ №2
емханасы" коммуналдыќ мемлекеттік кєсіпор-
ны, 1 ќосымшаѓа(тендерлік ќ±жаттамаѓа)
сєйкес м‰ліктік кешен ретінде, б±дан єрі
"Объект" деп аталады, баѓалау ќ±ны – 349 844
477 (‰ш ж‰з ќырыќ тоѓыз миллион сегіз ж‰з
ќырыќ тμрт мыњ тμрт ж‰з жетпіс жеті) тењге,
0,58 га кадастрлік нμмірі 12-193-018-431 жер
учаскесінде орналасќан, мекенжайы:Ќостанай
ќаласы, Хєкімжанова кμшесі, 56 а. Обьектініњ
жаѓдайы: ќанаѓаттанарлыќ, аѓымдаѓы жμндеу
ќажет.

Тендерді μткізу шарттары
1.Объекті ќызметініњ бейінін саќтау.
2. Кейін сатып алу ќ±ќыѓымен сенімгерлік

басќару мерзімі – 2 жыл.
3. Кемінде 1 500 000 (бір миллиард бес ж‰з

миллион) тењге инвестиция салу.
4. Тμлемді ‰ш жылѓа бμліп тμлей отыра ба-

ѓалау ќ±ны бойынша (тμлем кестесіне сєйкес)
сатып алу.

5. Бар ж±мыс орындарыныњ санын саќтау.
6. Сенімгерлік басќару кезењінде, объектіні

т‰пкілікті сатып алу кезењін ќоса алѓанда,
мємілелер(ќайта сату, кепілге ќою, басќаруѓа
беру жєне басќа) жасасуѓа шектеу.

7. Бизнес-жоспарѓа, сондай-аќ "Ќостанай
облысы єкімдігі денсаулыќ саќтау басќарма-
сы" ММ-мен келісілген кестеге сєйкес тендер
жењімпазын аныќтаѓаннан кейін(тендерлік
ќ±жаттамаѓа №2 ќосымшаѓа сєйкес) μз ќара-
жаты есебінен объектіге инвестициялар енгі-
зу.

8. Объектініњ ќаржы-шаруашылыќ ќыз-
метініњ оњ ќарќынын ќамтамасыз ету (тендерлік
ќ±жаттамаѓа №3 ќосымшаѓа сєйкес).

9. ¤з ќызметініњ бейіні бойынша Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасымен белгіленген
тєртіпте 01.01.2014 ж. жаѓдай бойынша бар-
лыќ ќызмет т‰рлерін саќтай отырып, тегін ме-
дициналыќ кμмектіњ кепілдендірілген кμлемін-
(б±дан єрі – ТМККК)(емдеу-профилактикалыќ
объектілері  ‰шін)  кμрсету,  2011-2015  жыл-
дарѓа арналѓан Ќазаќстан Республикасы ден-
саулыќ саќтауды дамытудыњ "Саламатты
Ќазаќстан" мемлекеттік баѓдарламасыныњ
кμрсеткіштерін орындау.

10. Аќылы медициналыќ ќызметтерді
кμрсету ‰шін баѓалар ТМККК тарифі ќ±ныныњ
25%-нан аспауы тиіс; Объекті ќызметініњ эко-
логиялыќ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету;

11. ТМККК шењберінде "Ќостанай облысы
єкімдігі денсаулыќ саќтау басќармасы" ММ-
мен келісім бойынша жыл сайынѓы т‰зетуді
ескере отырып медициналыќ кμмек кμрсетудіњ
кμлемі мен сапасын саќтау;

12. Ењбек ќатынастарын жєне ењбек ќаты-
настарымен тікелей байланысты Ќазаќстан
Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањнамасы-
на сєйкес ќызметкерлердіњ ќ±ќыќтары мен
м‰дделерін ќорѓауѓа баѓытталѓан μзге де ќаты-
настарды ќ±ќыќтыќ реттеуді саќтау, сонымен
ќатар ќызметкерлердіњ μз ќ±ќыќтары мен
м‰дделерін ќорѓау ‰шін бірлесуге Халыќара-
лыќ ењбек ±йымыныњ №87 "Ќауымдастыќтыњ
бостандыѓы жєне ±йымдасуѓа ќ±ќыѓын ќорѓау
туралы" Конвенциясында ќарастырылѓан
ќ±ќыќтарын ќамтамасыз ету;

13. Халыќаралыќ ењбек ±йымыныњ №98
"¦йымдасуѓа жєне ±жымдыќ келісім-шарттар

жасасуѓа  ќ±ќыќ  принциптерін  ќолдануѓа
ќатысты" Конвенциясыныњ негізінде ќызмет-
керлердіњ ж±мыс берушімен ±жымдыќ шарт
жасасу бастамасына кедергі келтірмеу;

14. Ќызметкерлерге лауазымдыќ жалаќы
мμлшерінде сауыќтыруѓа жєрдемаќы тμлей
отырып жєне лауазымдыќ жалаќылар мен μзге
де тμлемдердіњ ењ тμменгі мєнін осы кєсіп-
орында б±рын ќолданылѓан тиісті лауазымдыќ
жалаќылар мен тμлемдерден кем емес
мμлшерде белгілей отырып, ±заќтыѓы кемін-
де отыз к‰нтізбелік к‰н негізгі аќы тμленетін
жыл сайынѓы ењбек демалысын беру;

15. Ќостанай облысы єкімдігі денсаулыќ
саќтау басќармасы мен "Ќазаќстан Респуб-
ликасы денсаулыќ саќтау саласы ќызметкер-
лерініњ кєсіптік одаѓы" ЌБ арасындаѓы 2012-
2014 жылдарѓа арналѓан Облыстыќ Келісімніњ
к‰шін саќтау. ¦жымдыќ шарт жасасу міндетті.
¦жымдыќ шарт ењбек зањнамасымен, бас, са-
лалыќ, μњірлік келісімдермен салыстырѓанда
ќызметкерлердіњ жаѓдайын нашарлатпауы
тиіс;

16. Ќазаќстан  Республикасыныњ  ќолда-
ныстаѓы зањнамасына сєйкес мамандардыњ
біліктілігін арттыру жєне ќайта даярлауды іс-
сапар шыѓыстарына ќаражатты есепке ала
отырып жыл сайынѓы ќамтамасыз ету;

17. Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ
саќтау министрініњ 06.03.2013 жылѓы №128
"Денсаулыќ саќтау субъектілерініњ єкімшілік
мєліметтерін жинауѓа арналѓан ‰лгілерді бекі-
ту туралы" б±йрыѓымен бекітілген ‰лгілер бой-
ынша ай сайынѓы, тоќсан сайынѓы, жылдыќ
есептерді  μкілетті орган - "Ќостанай облысы
єкімдігі денсаулыќ саќтау басќармасы" ММ-
не("Республикалыќ электрондыќ денсаулыќ
саќтау орталыѓы" РМК ЌОФ) ±сыну;

18. Объектіні дамыту жμніндегі Бизнес-жос-
пардыњ болуы;

19. Ќазаќстан  Республикасыныњ  ќолда-
ныстаѓы зањнамасына сєйкес ќажетті болып
табылатын барлыќ р±ќсатнама ќ±жаттарды
μкілетті мемлекеттік органдардан алу;

20. Сенімгерлік басќару кезењінде
Обьектініњ наќты оќшаулануына, соныњ ішінде
оны кепілге беруге, єкеп соѓатын кез келген
зањды жєне наќты іс-єрекеттер жасамау;

21. Объектіні сенімгерлік басќару Келісім-
шартын тиісінше орындамау салдарынан
Ќ±рылтайшыѓа келтірілген шыѓындарды μтеу;

22. Ќазаќстан  Республикасыныњ  ќолда-
ныстаѓы зањнамасына сєйкес  салыќ жєне
бюджетке тμленетін басќа да міндетті тμлем-
дерді тμлеуді ќамтамасыз ету;

23. Сенімгерлік басќару Ќ±рылтайшысына
есепті жылдан кейінгі жылдыњ 1 ќарашасына
дейін μз ќызметі, соныњ ішінде Объектіні сені-
мгерлік басќарумен байланысты ќаржы-ша-
руашылыќ ќызметі туралы жыл сайынѓы
есепті ±сыну;

24. Даму жоспарын жєне Ќазаќстан Рес-
публикасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 20 маусым-
даѓы №672 "Мемлекеттіњ баќылауындаѓы ак-
ционерлік ќоѓамдар мен жауапкершілігі шек-
теулі серіктестіктер, мемлекеттік кєсіпорын-
дардыњ даму жоспарларын орындау жμніндегі
есептерді єзірлеу жєне ±сыну Ережелерін бе-
кіту туралы" ќаулысымен жєне Ќазаќстан Рес-
публикасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 20 маусым-
даѓы №673 "Мемлекеттіњ баќылауындаѓы ак-
ционерлік ќоѓамдар мен жауапкершілігі шек-
теулі серіктестіктер, мемлекеттік кєсіпорын-
дардыњ даму жоспарларын орындау жμніндегі
есептерді єзірлеу жєне ±сыну, сондай-аќ олар-
ды ж‰зеге асырудыњ мониторингі мен баѓа-
лау Ережелерін бекіту туралы" ќаулысымен
айќындалѓан тєртіпте Объект бойынша жос-
пардыњ орындалуы туралы  есепті, сондай-аќ

Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыстаѓы
зањнамасына сєйкес μзге де есептерді ±сыну;

25. Объектіні  кейінгі сатып алу Ќазаќстан
Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањнамасы-
на сєйкес сенімгерлік басќару Келісім-шарт
талаптарын орындаѓан жаѓдайда ж‰зеге асы-
рылады.

Тендер жењімпазын аныќтау μлшемдері
Тендер ќ±жаттамасында ќарастырылѓан

барлыќ талаптарѓа жауап беретін, ењ жаќсы
жаѓдайды немесе Объекті ‰шін ењ жоѓары са-
тып алу баѓасын, біраќ  349 844 477 (‰ш ж‰з
ќырыќ тоѓыз миллион сегіз ж‰з ќырыќ тμрт мыњ
тμрт ж‰з жетпіс жеті) тењгеден кем емес, ±сын-
ѓан єлеуетті  ќатысушы тендер жењімпазы деп
танылады.

Сенімгерлік басќарушыѓа ќойылатын
талаптар

1. Медициналыќ ќызметке лицензияныњ
болуы.

2. Зертханалыќ-аќпараттыќ ж‰йені енгізу
бойынша наќты 5 жылдан кем емес тєжіри-
бесініњ болуы(енгізу актісін ±сыну).

3. Диагностикалыќ, емдеу процестерін ба-
сќару, жања медициналыќ технологияларды
енгізу бойынша 5 жылдан кем емес тєжіри-
бесініњ болуы.

4. Оњалту медицинасын енгізу бойынша 5
жылдан кем емес тєжірибесініњ болуы.

5. Ересек т±рѓындарѓа медициналыќ ќыз-
мет кμрсету бойынша 5 жылдан кем емес
тєжірибесініњ болуы.

6. Балаларѓа медициналыќ ќызмет кμрсе-
ту бойынша 5 жылдан кем емес тєжірибесініњ
болуы.

7. М‰гедектерді емдеу жєне оњалту бойын-
ша 5 жылдан кем емес тєжірибесініњ болуы.

8. Балалар мен ересек  т±рѓындарѓа сто-
матологиялыќ ќызмет кμрсету бойынша 5 жыл-
дан кем емес тєжірибесініњ болуы.

9. Кєсіби байќауларды μткізу бойынша
(штатта сертификатталѓан профпатологтыњ
болуы) 5 жылдан кем емес тєжірибесініњ бо-
луы.

10. Тегін  медициналыќ  кμмектіњ кепілден-
дірілген кμлемі шењберінде ќызмет кμрсету
бойынша ( ТМККК кμрсету туралы келісім-
шарттардыњ кμшірмелерін ±сыну)  5 жылдан
кем емес тєжірибесініњ болуы.

11. Сырќаттыњ электрондыќ тарихын енгі-
зу бойынша 5 жылдан кем емес тєжірибесініњ
болуы(енгізу актісін ±сыну).

12. шетелдік  клиникалармен  консульта-
циялар μткізу жєне ±йымдастыру бойынша 5
жылдан кем емес тєжірибесініњ болуы (ше-
телдік ЕПМ кемінде ‰ш шартын ±сыну).

13. Денсаулыќ саќтау саласында аккредит-
теудіњ болуы( аккредитация туралы куєліктіњ
кμшірмесін ±сыну).

Тендер  ќатысушысы ретінде тіркелу
‰шін  ќажетті  ќ±жаттардыњ тізімі:

1. тендерге ќатысушы тендер жењімпазы
деп жарияланѓан жаѓдайда, оныњ жазбаша,
аќпараттыќ хабарламада кμрсетілген жєне
тендерге ќатысушыныњ μзі ±сынѓан тендер та-
лаптарында шарт жасасу міндеттемесін
білдіретін тендерге ќатысуѓа μтінім;

2. басќа ќ±жаттардан бμлек желімделген
конвертте тендерге байланысты ќ±жаттама-
ны ќоса бере отырып, жазбаша т‰рдегі тендер
шарттары бойынша ±сыныстар;

3. тендер жарияланѓан к‰ннен кейін беріл-
ген аныќтаманы берген к‰нніњ алдындаѓы ‰ш
айдан астам созылатын тендерге ќатысушы
міндеттемелерініњ барлыќ т‰рлері бойынша
банк (банк филиалы) алдында мерзімі μткен
берешектіњ жоќ екендігі туралы банктіњ (банк
филиалыныњ) ќол ќойылѓан жєне мμр басыл-
ѓан (электронды цифрлыќ ќолтањба) аныќта-
масыныњ т‰пн±сќасы. Егер єлеуетті ќатысу-

Аќпараттыќ хабарлама шы екінші дењгейдегі бірнеше банктіњ немесе
филиалдарыныњ, сондай-аќ шетел банкініњ
клиенті болып табылѓан жаѓдайда, осындай
банктердіњ єрќайсысынан аныќтама ±сыны-
лады;

4. Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сында міндетті аудит ж‰ргізу белгіленген зањ-
ды т±лѓалардыњ соњѓы ќаржы жылындаѓы
аудиторлыќ есебі;

5. салыстырып тексеру ‰шін т‰пн±сќасын
міндетті т‰рде ±сына отырып, зањды т±лѓаны
мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы
куєліктіњ кμшірмесі немесе кμрсетілген ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырѓан кμшірмесі не
зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу (ќайта
тіркеу) туралы аныќтама;

6. жарѓыныњ нотариат куєландыр
ѓан кμшірмесі немесе салыстырып тексеру
‰шін т‰пн±сќаны міндетті т‰рде ±сына оты-
рып, ±сынылатын жарѓы кμшірмесі. Шетелдік
зањды т±лѓалар ќ±рылтай ќ±жаттарын мемле-
кеттік жєне орыс тілдерінде нотариат куєлан-
дырѓан аудармасымен ±сынады;

7. тендер жарияланѓан к‰ннен кейін беріл-
ген, ‰ш ай б±рын салыќ берешегініњ, міндетті
зейнетаќы жарналары, міндетті кєсіптік зей-
нетаќы жарналары мен єлеуметтік аударым-
дар бойынша берешегініњ жоќ екені туралы
(Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына
сєйкес тμлеу мерзімі ±зартылѓан жаѓдайлар-
ды ќоспаѓанда) тиісті салыќ органыныњ ќол
ќойылѓан жєне мμрі (электронды цифрлыќ ќол-
тањбасы) бар аныќтамасыныњ т‰пн±сќасы
немесе электронды кμшірмесі;

8. мемлекеттік м‰лікті сенімгерлік басќару
ќ±рылтайшысыныњ депозиттік шотына кепілдік
жарнаны аудару туралы тμлем тапсырмасы-
ныњ немесе т‰біртегініњ (жеке т±лѓа ‰шін)
т‰пн±сќасы;

9. тендерге єлеуетті ќатысушы μкілініњ,
оныњ ішінде кепілдік жарнаны енгізген μкілдіњ
μкілеттіктерін куєландыратын ќ±жат (жеке
куєлікті, паспортты (шетелдік азаматтар ‰шін)
немесе ішкі істер органдары берген уаќытша
жеке куєлікті ±сынѓан жаѓдайда жарамды);

10. єлеуетті ќатысушыныњ аќпараттыќ ха-
барламада кμрсетілген сенімгерлік басќаруѓа
ќойылатын талаптарѓа сєйкестігін растайтын
ќ±жаттар.

Жеке т±лѓалар  1), 2), 8), 10) тармаќшала-
рында кμзделген ќ±жаттарды, сондай-аќ:

1) жеке куєліктіњ, паспорттыњ (шетелдік аза-
маттар ‰шін) немесе ішкі істер органдары бер-
ген уаќытша жеке куєліктіњ кμшірмесін;

2) дара кєсіпкерді  мемлекеттік тіркеу тура-
лы куєліктіњ  кμшірмесін (дара кєсіпкер ‰шін)
±сынады.

Тендерге ќатысу ‰шін кепілдік жарна 10 495
335 (он миллион тμрт ж‰з тоќсан бес мыњ ‰ш
ж‰з отыз бес) тењгені ќ±райды.Тендерге  ќаты-
су ‰шін кепілдік жарна Ќостанай  облысы
єкімдігініњ  ќаржы  басќармасыныњ Астана ќ.,
ЌР ЌМ  ќазынашылыќ комитетіндегі №
KZ380705022570551006 шотына, БИК
KKMFKZ2A, БИН 950440000516,   КБе 12, КНП
171, мекеме коды 12, енгізіледі.

Тендерге ќатысушыларды тіркеу тендердіњ
μткізілетіні туралы аќпараттыќ хабарлама жа-
рияланѓан к‰ннен бастап ж‰ргізіледі жєне тен-
дер басталѓанѓа дейін жиырма тμрт саѓат
б±рын аяќталады, мекенжайы: Ќостанай ќ.,
Єл-Фараби д-лы, 66, 207 кабинет.

Тендерге ќатысуѓа тілек білдірген т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќабылдау жєне тіркеу талап
етілетін ќ±жаттардыњ толыќ жиынтыѓы болѓан
жаѓдайда ж‰ргізіледі.

Ќосымша аќпаратты мына телефон бойын-
ша: 575-610 жєне  www.oblfin.kostanay.gov.kz  сай-
тынан алуѓа болады.

"Єулиекμл аудандыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" мемлекеттік меке-
месі Єулиекμл ауданы, Єулиекμл
ауылы, 1-Май кμшесі,44, № 12 - ка-
бинет, аныќтама ‰шін телефон-
дар:21-031 Факс:21-030, электрон-
дыќ пошта: aul_maslihat@mail.ru бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

"Єулиекμл аудандыќ мєслиха-
тыныњ аппараты" ММ бас мама-
ны, санаты Е-4, лауазымдыќ жа-
лаќысы ќызмет μтіліне байланыс-
ты 59579 тењгеден 80720 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері: Аудандыќ
мєслихат шешімдерініњ жобасын
даярлауѓа ќатынасу. Іс ќаѓаздары
μндірісін ж‰ргізу, сессия жєне т±раќ-
ты комиссиялар отырыстарыныњ
хаттамаларын ресімдеу. Аппарат
ќызметкерлері мен т±раќты негізде
ж±мыс істейтін аудандыќ мєслихат
депутаттарыныњ жеке істерін, ењбек
кітапшаларына, ќызмет тізімдемесі-
не ќажетті жазбаларды енгізу. Ењбек
жылдарын аныќтауѓа ењбек μтілін
есепке алуды ж‰ргізу. Мєслихат ше-
шімдерін, т±раќты комиссиялардыњ
ќаулыларын, мєслихат хатшысы-
ныњ μкімдерін жєне басќа ќ±жаттар
мен материалдарды мемлекеттік
тілге аудару. Ќ±жаттарды мемле-
кеттік м±раѓатќа тапсыруды дайын-
дау. Аудандыќ мєслихат хатшысы-
на, сессия тμраѓасына сессияны
μткізуді ±йымдастыруѓа жєне т±раќ-
ты комиссиялар тμраѓаларына
т±раќты комиссиялар отырыстарын

μткізуді ±йымдастыруѓа жєрдемде-
су.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары: пе-
дагогикалыќ, гуманитарлыќ (тарих,
филология, аудармашылыќ іс) єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес (мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, єлеуметтану, саясаттану,
экономика, м±раѓаттану, ќ±жаттану
жєне ќ±жаттамалыќ ќамтамасыз
ету), 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
болѓанда ортадан кейінгі педагогика-
лыќ, гуманитарлыќ (аудармашылыќ
іс) білімі барларѓа  р±ќсат етіледі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан  кем  емес ж±мыс μтілі бар бол-
ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы",  "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен  бекітілген бос мемлекеттік
єкімшілік лауазынына орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосым-
шасына сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидалардыњ 3-ќосымшасына
сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

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

актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде "Єулиекμл
аудандыќ мєслихатыныњ аппараты"
мемлекеттік мекемесіне мына ме-
кенжайѓа: Єулиекμл ауылы, 1-Май
кμшесі, 44, № 12- кабинет, аныќта-
ма ‰шін телефондар:21-031 Факс:21-
030 тапсырылуы  ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ  пошта арќылы берген
азаматтар,  ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей  ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰нініњ ішінде
"Єулиекμл аудандыќ мєслихатыныњ
аппараты" ММ-де 12 кабинетте

μтеді.
Конкурс комиссиясы ж±мысы-

ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа 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
1 ж±мыс  к‰ні  ќалѓанѓа  дейін кешік-
тірмей "Єулиекμл аудандыќ мєсли-
хатыныњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар "Єулиекμл аудандыќ
мєслихатыныњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

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

Хабарландыру
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 "Лисаков ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі
(111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31,
17-каб, аныќтамалар ‰шін теле-
фон: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-
08, электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1. "Лисаков ќаласы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалар бμлімі" мемле-
кеттік мекемесі єкімшілік секторы-
ныњ мењгерушісі басшысы, Е-R-3
санаты, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 74313 тењгеден 99938
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Єкімшілік секторыныњ ќызметіне
басшылыќ ету. Мемлекеттік меке-
меніњ ќызметінде зањдылыќтыњ саќ-
талуын ќамтамасыз ету. Ќ±ќыќтыќ
сараптау жєне б±йрыќтар, лауазым-
дыќ н±сќаулыќтар, ережелер мен
ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы басќа актілерді
єзірлеу. Мемлекеттік мекеменіњ ќыз-
метінде туындайтын ќ±ќыќтыќ мєсе-
лелер бойынша ќорытындылар дай-
ындау. Мемлекеттік мекемеде кадр-
лыќ ж±мысты ж‰ргізу. Мекемеде
азаматтыќ ќызмет μтуге байланыс-
ты ж±мысты ж‰ргізу. Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерімен ж±-
мысты ‰йлестіру жєне ±йымдасты-
ру, μтініштерді автоматтандырылѓан
аќпараттыќ ж‰ейлерінде тіркеу жєне
есепке алу. Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін ќарау мерзімдері
саќталуын; μтініш иелеріне берілген
жауаптардыњ толыќтыѓы мен сапа-
сын баќылауды ж‰зеге асыру. "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау туралы" № 1-Т¤ нысанындаѓы
статистикалыќ есепті ќалыптастыру
жєне ±сыну. Мекеменіњ басшылыѓы-
мен жеке т±лѓаларды жєне зањды
т±лѓалардыњ μкілдерін жеке ќабыл-
дауды ±йымдастыру. Ж±мысты
±йымдастыру жєне ќ±жаттау, іс-
ќаѓаздарын ж‰ргізу процесін баќы-
лау. Іс ќаѓаздарын ж‰ргізу бойынша
нормативтік-єдістемелік ќ±жаттарды,
н±сќаулыќтарды, мемлекеттік меке-
меніњ істер номенклатурасын
єзірлеу. Ќ±жаттарды ѓылыми-техни-
калыќ μњдеу, ќ±жаттарды саќтау мен
жоюѓа іріктеу маќсатында олардыњ
ќ±ндылыѓын сараптау.  Ќ±ќыќтыќ
актілердіњ жєне жоѓары т±рѓан мем-
лекеттік органдардыњ тапсырмала-
рыныњ орындалуын баќылауды
±йымдастыру. "Контроль" автомат-
тандырылѓан базасын ќалыптасты-
ру. "Ќазаќстан Республикасындаѓы
тіл туралы" Ќазаќстан Республика-
сыныњ Зањын іске асыру бойынша
ж±мысты ±йымдастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(ќ±ќыќтыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару).

Ж±мыс тєжiрибесi келесi талап-
тардыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жарым жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ‰ш жылдан кем
емес ж±мыс μтілініњ бар болуы;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдік
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президентi туралы" Консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкiмшiлiк
рєсiмдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттiњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
бiлуi.

 Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ мiндеттердi
орындау ‰шiн ќажеттi басќа да
мiндеттi бiлiмдер.

2. "Лисаков ќаласы єкімді-
гініњ ж±мыспен ќамту жєне єлеу-
меттік баѓдарламалар бμлімі"
мемлекеттік мекемесі єлеуметтік
кμмек секторыныњ бас маманы,
Е-R-4 санаты (негізгі ќызметкердіњ
баласы ‰ш жасќа толѓанѓа дейін оны
баѓып-к‰туге байланысты ењбекаќы-
сы саќталмайтын демалыс кезењіне),
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
56376 тењгеден 76235 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бекітілген стандарттар мен регла-
менттерге сєйкес мынадай мемле-
кеттік ќызметтерді кμрсету бойын-
ша ж±мысты ж‰зеге асыру: "Он сегіз
жасќа дейінгі балаларѓа мемлекеттік
жєрдемаќы таѓайындау"; "‡йде
оќитын м‰гедек балаларѓа матери-
алдыќ ќамсыздандыруды таѓайын-
дау". Мемлекеттік ќызмет алушыла-
рыныњ істерін ќалыптастыру.
Жєрдемаќы таѓайындау туралы
ќорытынды ќабылдау ‰шін учас-
келік комиссиялардыњ ќарауына
ќ±жаттарды дайындау; учаскелік ко-
миссиялардыњ ж±мысын ±йымдас-
тыру.  "18 жасќа дейінгі балаларѓа
мемлекеттік жєрдемаќылар"; "‡йде
оќитын жєне тєрбиеленетін м‰гедек
балаларды материалдыќ ќамтама-
сыз ету ‰шін ќ±жаттарды ресімдеу"
бюджеттік баѓдарламалар бойынша
ќаржыландыру жоспарларын, бюд-
жеттік μтінімдерді ќ±растыру. Ха-

лыќќа ќызмет кμрсету орталыќтары-
ныњ интеграцияланѓан аќпараттыќ
ж‰йесінде (ХЌО ИАЖ), "Єлеуметтік
кμмек" ААЖ, "Е-собес" ААЖ, "Е-
єкімдік" ААЖ ж±мыс. Банк мекеме-
леріне жеке шоттарѓа жєне карт-
шоттарѓа єлеуметтік тμлемдер алу-
шыларыныњ тізімін ќалыптастыру.
Ќажет болѓанда мынадай мемле-
кеттік ќызметтерді кμрсету бойын-
ша ж±мысты ж‰зеге асыру:
"Жергілікті μкілді органдардыњ ше-
шімдері бойынша м±ќтаж азамат-
тардыњ жекелеген санаттарына
єлеуметтік кμмек таѓайындау",
"Мемлекеттік атаулы єлеуметтік
кμмек таѓайындау"; "¤тініш иесініњ
(отбасыныњ) атаулы єлеуметтік
кμмек алушыларына жататынын
растайтын аныќтама беру". Жоѓа-
рыда кμрсетілген мемлекеттік ќыз-
меттер бойынша статистикалыќ
есептеме ќ±растыру. Кμрсетілетін
мемлекеттік ќызметтер туралы б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдары арќылы
аќпараттыќ-т‰сіндіру ж±мысын
ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(экономикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі (экономи-
калыќ) білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа міндетті
білімдер.

3. "Октябрь кенті єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы, Е-G-3 санаты, лауа-
зымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарына байланысты
53813 тењгеден 72391 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері: та-
уарларды, ж±мыстар мен ќызмет-
терді сатып алу бойынша ж±мысты
±йымдастыруын ж‰зеге асыру. Тау-
арларды, ж±мыстар мен ќызметтерді
мемлекеттік сатып алудыњ жылдыќ
жоспарын дайындау жєне бекіту;
оѓан уаќытылы μзгерістер мен толыќ-
тырулар енгізу. Тауарларды, ж±мыс-
тар мен ќызметтердіњ алдаѓы мем-

лекеттік сатып алу туралы аќпарат-
ты ресми сайтта орналастыру. ¤нім
берушілермен шарттарды ресімдеу.
Ќазынашылыќ органдарда мем-
лекеттік мекеменіњ азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ мємілелерді тіркеу ж±мы-
сын ж‰зеге асыру. Жасалѓан мем-
лекеттік сатып алу бойынша алѓашќы
ќ±жаттардыњ баќылауы мен ќабыл-
дауын ж‰зеге асыруѓа. Кент єкімі ап-
паратыныњ балансында т±рѓан негізгі
ќ±ралдар мен ќ±ндылыѓы  аз жєне
тез тозатын материалдарды т‰ген-
деп μткізу. ¦йымдармен салысты-
рып, тексеру ж‰ргізу. Белгіленген
барлыќ есептіліктіњ нысандарын
уаќытылы жасау жєне ±сыну.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(экономикалыќ, бухгалтерлік,
ќаржы).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі (экономи-
калыќ, бухгалтерлік, ќаржы) білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандану-
ына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан  Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін, "Ќазаќстан-2050" Стратеги-
ясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі - Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ 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 ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Лисаков ќаласы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесіне мына мекенжайѓа: Лисаков
ќ., Мир кμш., 31, 17-каб., аныќтама
‰шін телефоны: 8 (71433) 3-38-66,
факс: 3-39-08, электрондыќ мекен-
жайы: personnel.lsk@mail.ru ±сыну
ќажет.

Азаматтар аталѓан, ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан ќ±жаттарды
ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта ар-
ќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге оларды жіберу
туралы кандидаттарѓа хабарланды-
ру к‰нінен 5 ж±мыс к‰н ішінде Ли-
саков ќаласы єкімініњ аппаратында
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‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Лисаков ќаласы єкімі аппараты-
ныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ли-
саков ќаласы єкімі  аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ
"Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты" мем-

лекеттік мекемесі (Ќарасу ауданы, Ќарасу
ауылы, А. Исаќов кμшесі, 73, аныќтамалар
‰шін телефон: 8-714-52-21-5-76, факс: 8-714-
52-21-5-76, электронды пошта:
kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru) "Б" корпусы
бос єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

"Ќарасу ауданы єкімдігініњ білім беру
бμлімі" ММ жетекші маманы,  санаты Е-R-5,
лауазымдыќ    жалаќысы   ењбек   еткен
жылдарына     байланысты          49 969
тењгеден  67 907 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Ќызыѓушылыќтар
бойынша клубтар, ‰йірмелік ж±мыстарды μткізуін
баќылау; ќ±ќыќ  б±зушылыќ, есірткі ќ±марлыќ
жєне ЖЌТБ алдын алу ‰шін ж±мыстар ±йымдас-
тыру, ќ±ќыќтыќ жаппай оќумен ќамту; оќушы-
лардыњ аудандыќ олимпиадалар, байќаулар,
конкурстар, фестивальдарды μткізуіне кμмек
кμрсетеді, мектептердіњ келуін ќамтамасыз етеді;
баќылаѓан мєселелер бойынша б±йрыќ жобо-
ларын жєне басќа ќ±жаттарды єзірлеуге ќаты-
су;  баќылаѓан мєселелер бойынша ќабылдаѓан
ќ±жаттарды орындауын баќылау; Єулиекμлде
μткізілетін Бірыњѓай ±лттыќ сынаќќа мектептердіњ
ќатысуын, сынама сынаќтарды, аралыќ тексе-
руді, емтихандарды дайындап μткізуін ќамтама-
сыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары білім: педагогикалыќ, гумани-
тарлыќ. Ортадан кейiнгi бiлiмi: педагогикалыќ, гу-
манитарлыќ р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергiлiктi мемлекеттiк басќару жєне  μзін-μзі
басќару    туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандану-
ына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-

тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050" Стратеги-
ясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси ба-
ѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ 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 лауазымы-
на орналасуѓа конкурс жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі -
Ќаѓидалар)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар
±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес ны-
сандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасы нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылѓы 21 желтоќсандаѓы №6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќолданы-
стаѓы сертификат (немесе оныњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай
облысы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, А.Иса-
ќов кμшесі, 73 мекенжайы бойынша "Ќарасу

ауданы єкімініњ аппараты" ММ ±сынылуы ќажет.
Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат

тігілетін м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттар-
ды ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрон-
дыќ т‰рде хабарландыруда кμрсетілген элек-
трондыќ пошта арќылы берген азаматтар, ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлерді ха-
барландыру к‰нінен  5 ж±мыс к‰ні ішінде
‰міткерлер єњгімелесуді "Ќарасу ауданы єкімініњ
аппараты" ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммер-
циялыќ ±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей Ќарасу ауданы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар Ќарасу ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

Ќостанай
ќаласы

сайлаушыларыныњ
назарына!

2015 жылѓы 26 сєуірде
Ќазаќстан

Республикасы
Президентініњ кезектен

тыс сайлауы μтеді.
Сайлаушылардыњ

тізіміндегі μзіњіз туралы
мєліметтерді наќтылау

‰шін Сізге
колл-орталыќќа

мынадай телефон
нμмірлері бойынша

ќоњырау шалуыњызѓа
болады:

575-710, 575-721,
575-730, 575-740,

575-772.
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"Федоров ауданы єкiмiнiњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы
Федоров ауданы єкімініњ орынба-
сары (Е-1 санаты) бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды. Лауа-
зымдыќ жалаќысы ењбек μтiлiне
байланысты 115955 тењгеден
156314 тењгеге дейiн. Ќ±жаттарды
ќабылдау мына мекенжай бойын-
ша (Ќостанай облысы, Федоров
ауданы, 111900, Федоров ауылы,
Калинин к. 53, телефондар
87144221045, 87144222528
(факс), электрондыќ мекенжай:
a k i m a t f e d @ m a i l . r u ,
fedorovka@kostanay.gov.kz).

Ќызметтiк мiндеттерi: Т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы, жо-
лаушылар кμлігі жєне автомобиль
жолдары бμлімініњ, экономика жєне
ќаржы бμлімініњ, сєулет, ќала ќ±ры-
лысы жєне ќ±рылыс бμлімініњ, "Теп-
лоцентр" МКК, "Федоров су ќ±быр-
лар басќармасы" МКК, бюджеттіњ
кірісін жєне шыѓысын орындау мєсе-
лелеріне, сыртќы экономикалыќ
ќатынастар мен инвестиция мєселе-
леріне, азаматтыќ ќорѓаныс жєне
тμтенше жаѓдайлар мєселелеріне,
мемлекеттік μртке ќарсы ќызметте-
ріне жетекшілік жасайды. Аудандыќ
ќазыналыќ бμлімімен, Федоров ауда-
ны бойынша салыќ комитетімен,
Ќарабалыќ аймаѓы бойынша ќаржы
полиция бμлімімен, № 24 μрт сонді-
ру бμлімшесімен, тμтенше жаѓдайлар
бμлімі, аудандыќ телекоммуникация
торабы, ауданѓа кμмір тасымалдау-
ды ќамтамасыз ететін ±йымдармен,
энергиямен ќамту кєсіпорындары-
мен, автомобиль жолдарын жμндеу
жєне ќ±рылысын ж‰зеге асыратын
кєсіпорындармен, ќ±рылыс, μнер-
кєсіп кєсіпорындарымен, "Жылжы-
майтын м‰лік орталыѓы" республи-
калыќ мемлекеттік кєсіпорынныњ
филиалымен, банктермен, аудитор-
лыќ жєне саќтандыру компанияла-
рымен, ќоршаѓан ортаны ќорѓау
мемлекеттік инспекторымен  μзара
ќарым-ќатынас жасайды. ¤з ќ±зы-
ретіне енгізілген мєселелер бойын-
ша аудан єкімімен ќ±рылѓан консуль-
тативтік-кењесші органдарыныњ
ж±мысына басшылыќ жасайды. Ќыз-
меттік ќ±жаттарды,  жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарауды
ж‰зеге асырады.

Ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары білім: техникалыќ
ѓылымдар жєне технологиялар
(ќ±рылыс, жылу энергетикасы);
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономика, ќаржы, ме-
неджмент, есеп жєне аудит, мемле-
кеттік жєне жергілікті басќару); гума-
нитарлыќ ѓылымдар (философия,
тарих, аударма ісі); ќ±ќыќ (ќ±ќыќта-
ну); білім (ќазаќ тілі мен єдебиеті,
орыс тілі мен єдебиеті).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

 1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

 2) жоѓары оќу орынынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-

денті жанындаѓы білім беру ±йымда-
рында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар да-
ярлау жμніндегі  республикалыќ ко-
миссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдай-
да мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе ѓылыми дєре-
жесініњ болуы;

3) мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

4) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі тμрт
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ конституциялыќ зањдарын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер тура-
лы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ  актілер
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќарау тєртібі тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер. Конкурс "Мем-
лекеттiк єкiмшiлiк лауазымдарына
орналасуѓа конкурс μткiзу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидаларын бекіту туралы" Ќазаќ-
стан Республикасы Мемлекеттік
ќызмет істері агенттігі тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/
32 б±йрыѓымен бекітілген, Бос
єкімшілік мемлекеттік  лауазымына
орналасуѓа конкурс μткiзу ќаѓидасы
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2- ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Федоров ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Ќостанай облы-
сы, Федоров ауданы, 111900, Федо-
ров ауылы, Калинин к., 53,  ±сыну
ќажет. Аныќтамалар телефон
8(71442) 22528, электрондыќ пошта
- fedorovka@kostanay.kz.

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 жеберілген канди-
даттар єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰н ішінде "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объектив-
тiлiгiн ќамтамасыз ету ‰шiн оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол берiледi. Конкурс комис-
сиясыныњ отырысына байќаушылар
ретiнде Ќазаќстан Республикасы
Парламентiнiњ жєне барлыќ
дењгейдегi мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањ-
намасында белгiленген тєртiпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мем-
лекеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ
бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партиялар-
дыњ μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесу басталуына 1
ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн
кешiктiрмей "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесініњ кадр ж±мысы бμлімінде
тiркеледi. Тiркелу ‰шiн т±лѓалар "Фе-
доров ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ кадр ж±мы-
сы бμліміне жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшiрмелерiн ±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.

Болат Єуезхан±лы НАЌАНОВ
2015 жылдыњ 18 наурызы к‰ні 65 жасќа ќараѓан

шаѓында ауыр науќастан кейін Болат Єуезхан±лы
Наќанов мезгілсіз д‰ниеден озды.

Болат Єуезхан±лы 1950 жылы 13 ќырк‰йекте
б±рынѓы Торѓай облысы, Аманкелді ауданыныњ
Аманкелді ауылында туѓан.

1975 жылы Целиноград инженерлік-ќ±рылыс
институтын  "канализация жєне сумен ќамтама-
сыз ету жμніндегі инженер-ќ±рылысшы" маман-
дыѓы бойынша тємамдады. Кењес Армиясы ќата-
рында ќызмет етті.

1975-1989 жылдары Аманкелді аудандыќ ауыл-
шаруашылыќ басќармасында аѓа, бас инженер
жєне Торѓай облыстыќ аргоμнеркєсіп комитеті тμр-
аѓасыныњ ќ±рылыс жμніндегі орынбасары болды.

1989-1998 жылдары Аманкелді аудандыќ атќару комитеті тμраѓасыныњ
орынбасары, аудан єкімшілігі басшысыныњ орынбасары, єкімніњ орынба-
сары, Аманкелді ауданыныњ єкімі ќызметтерін атќарды.

Ќостанай облыстыќ инфраќ±рылым жєне ќ±рылыс департаменті ди-
ректорыныњ орынбасары болып ењбек етті.

Болат Єуезхан±лы μзініњ ењбек жолын облыстыќ автомобиль жолдары
жєне жолаушылар кμлігі департаментініњ жетекшісі ќызметімен аяќтады.

Ол 18 жылдан астам ќ±рылыс, инфраќ±рылым жєне жол шаруашы-
лыѓы саласында, 20 жылдан артыќ мемлекеттік басќару органдарында істеді.

Болат Єуезхан±лы Ќазаќстан Республикасыныњ Ќ±рмет грамотасы-
мен, "Ќазаќстан Тєуелсіздігіне 10 жыл", "Ќазаќстан Конституциясына 10
жыл"  мерейтойлыќ медальдерімен, Ќостанай облысы єкімініњ грамотасы-
мен марапатталды.

Ол кєсібилігімен, ж±мысќа адалдыѓымен, терењ білімімен, жинаќтылы-
ѓымен, ±йымдастырушылыќ ќабілетімен ерекшеленетін.

Жан-жаѓындаѓылар да Болат Єуезхан±лын барынша ќарапайымды-
лыѓы ‰шін аса ќ±рметтеді. Ол ‰лгілі отаѓасы жєне сенімді серік болатын.

Марќ±мныњ бейнесі біздіњ ж‰регімізде єрдайым саќталады.
Болат Єуезхан±лыныњ отбасына, туысќандары мен жаќындарына ќай-

ѓыларына ортаќтасып, кμњіл айтамыз.
Н.Садуаќасов,С.Ещанов, Е.Аман, М.Дєрібаев,  Б.Жаќыпов,

С.Карплюк, А.Єбенов, Ж.Тєукенов, А.Т±рсынов, А.Горват, Т.Тμ-
леубаев, Ю.Ким, Е.Темірбаев, С.Кμбеев, С.Ќарабеков, К.Укин,
В.Мейстер, С.Тμкенов, С.Ахметов, Ж.Райымќ±лов, В.Кочин,
Ж.Ізтілеуов.

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№0027385 от 17.09.2007г., основание ре-
шение акима (№5  от 18.04.2007 г.)  кадас-
тровый №12-272-002-012 выданный на имя
Костанайского областного филиала Акцио-
нерного Общества  Казпочта, на адрес
с.Амангельды, ул.Дуйсембина, д.48.  Счи-
тать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок №
3195805 от 25.04.2007г.,  основание выда-
чи акта договор купли-продажи (№1012 от
22.12.2005 г.) кадастровый №12-188-003-428
выданный на имя Костанайского областно-
го филиала Акционерного Общества  "Каз-
почта", на адрес с.Аулиеколь, ул.Байтур-
сынова, д. 68. Считать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3319322 от 15.10.2010г., основание Рас-
поряжение (№59 от 16.04.2010г.) кадастро-
вый №12-188-008-611  выданный на имя Ко-
станайского областного филиала Акционер-
ного Общества  "Казпочта", на адрес с.
Аманкарагай, ул.Вокзальная. Считать не-
действительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок №
3319336 от 18.10.2010г., кадастровый №12-
188-021-1383   выданный на имя Костанай-
ского областного филиала Акционерного Об-
щества  "Казпочта", на адрес с. Новонежин-
ка, ул. Комсомольская. Считать недействи-
тельным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3118487 от 06.04.2005г., Основание вы-
дачи акта договор купли-продажи б/н, от
11.07.2003 г.,( Распоряжение Акима п. Куш-
мурун №47 от  11.01.2005 г.) кадастровый
№ 12-188-012-002  выданный на имя Коста-
найского областного филиала Акционерно-
го Общества  "Казпочта", на адрес п.Куш-
мурун, ул.Комсомольская, д.27.  Считать

недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок №
3128376 от 01.12.2005г., основание дого-
вор купли-продажи (№18 от 17.06.2005г.)
кадастровый №12-187-002-143  выданный
на имя Костанайского областного филиала
Акционерного Общества  "Казпочта", на ад-
рес с.Денисовка, ул.Калинина, д.4. Считать
недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№0018031 от 20.04.2005г.,  АКТ на П/С зем-
ли (№4400293  от 17.07.1998 г.)  кадастро-
вый №12-276-047-001 выданный на имя Ко-
станайского областного филиала Акционер-
ного Общества  Казпочта, на адрес с. Жан-
гельды, ул. Алтынсарина, д.8. Считать не-
действительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3305486 от 30.09.2009г., основание дого-
вор купли-продажи (№37 от 11.12.2006г.)
кадастровый №12-181-035-034 выданный на
имя Костанайского областного филиала Ак-
ционерного Общества  "Казпочта", на адрес
с. Октябрьское, ул.Ленина, д.22а. Считать
недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3119225 от 12.04.2005г., основание дого-
вор купли-продажи (№47-а от 21.10.2004г.)
кадастровый №12-181-046-021   выданный
на имя Костанайского областного филиала
Акционерного Общества  "Казпочта", на ад-
рес с. Челгаши, ул. Привокзальная, 27а.
Считать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3124048 .,   Приказ (№75 от 04.06.1993 г.)
кадастровый №12-183-008-167  выданный
на имя Костанайского областного филиала
Акционерного Общества  Казпочта, на ад-
рес с. Затобольск, ул. Калинина, д.63. Счи-

тать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3232223 от 06.09.07г., договор купли-про-
дажи (№27 от 07.02.2007г.) кадастровый
№12-183-058-611   выданный на имя Коста-
найского областного филиала Акционерно-
го Общества  "Казпочта", на адрес с. Вла-
димировка, ул.Мичурино, д.55.Считать не-
действительным."

 "Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок №
3232227 от 29.11.2007г., договор купли-про-
дажи ( №23 от 07.02.2007г.) кадастровый
№12-183-084-552   выданный на имя Коста-
найского областного филиала Акционерно-
го Общества  "Казпочта", на адрес с. Мичу-
рино. Считать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3155786 от 19.02.07г.,  договор купли-
продажи (170 от 22.11.2006г) кадастровый
№12-183-051-058 выданный на имя Коста-
найского областного филиала Акционерно-
го Общества  "Казпочта", на адрес
с.Московское, ул. Советское, д.8/1.Считать
недействительным."

 "Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3155785 от 19.02.07г., договор купли-про-
дажи (от 03.06.2002) свидетельство о госу-
дарственной перерегистрации  юридичес-
кого лица от января 2004г., №30503-1910-
АО кадастровый №12-183-080-062 выдан-
ный на имя Костанайского областного фи-
лиала Акционерного Общества  "Казпочта",
на адрес с. Заречное, ул. Юбилейная, д.71.
Считать недействительным."

 "Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3155784 от 19.02.2007г.,  Акт приема-пе-
редачи от 12.07.2002г, свидетельство о го-
сударственной перерегистрации  юридичес-
кого лица от 20.01.2004г, №30503-1910-АО,

кадастровый №12-183-047-069 выданный на
имя Костанайского областного филиала Ак-
ционерного Общества  "Казпочта", на адрес
с. Надеждинка, ул. Ленина, д.59. Считать
недействительным."

 "Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3232226 от 29.11.2007г.,  договор купли-
продажи (№24 от 07.02.2007г.) кадастро-
вый №12-183-087-464  выданный на имя Ко-
станайского областного филиала Акционер-
ного Общества  "Казпочта", на адрес с. Сад-
чиковка. Считать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3286584 от 20.10.2008 г., (Распоряжение
акима Щербаковского с/о №35 от
09.09.2008г, договор купли-продажи №926
от 04.09.2007г.) кадастровый №12-178-012-
422 выданный на имя Костанайского облас-
тного филиала Акционерного Общества  "Каз-
почта", на адрес с.Щербаково. Считать не-
действительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3312780 от 11.05.2010г., (№09 от
25.04.2011 г.)  кадастровый №12-189-011-
1213 выданный на имя Костанайского обла-
стного филиала Акционерного Общества
Казпочта, на адрес  с.Тарановка, ул. Кали-
нина, 85. Считать недействительным."

 "Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3239110 от 15.10.2007г., основание вы-
дачи акта договор купли продажи (№49 от
22.02.2005 г.), договор купли продажи (№687
от 15.12.2005 г.) кадастровый №12-189-004-
298 выданный на имя Костанайского облас-
тного филиала Акционерного Общества
Казпочта, на адрес  с. Тобол, ул. (западная
часть) Считать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3126802 от 01.12.2005г., основание вы-

дачи акта договор купли-продажи (№48 от
22.02.2005 г.), кадастровый №12-189-004-
297 выданный на имя Костанайского облас-
тного филиала Акционерного Общества  Каз-
почта, на адрес  с. Тобол, ул. Станционная.
Считать недействительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3324808 от 11.10.2011г.,Договор купли-
продажи (№09 от 25.04.2011 г.)  кадастро-
вый №12-189-027-650 выданный на имя Ко-
станайского областного филиала Акционер-
ного Общества  Казпочта, на адрес  с. Май-
ское, ул. 60 лет октября, 3. Считать недей-
ствительным."

"Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок №3145283
от 17.11.2006г.,  основание выдача акта
договор купли-продажи  (№79от 02.08.2006
г.)  кадастровый №12-184-002-280  выдан-
ный на имя Костанайского областного фи-
лиала Акционерного Общества  Казпочта,
на адрес  с.Узунколь ул.Аблайхана, д.69.
Считать недействительным."

 "Утеряно  Акт на право частной соб-
ственности на земельный участок
№3312847 от 17.05.2010г.,  Решение Акима
(№18 от 09.11.2009 г.)  кадастровый №12-
184-012-528  выданный на имя Костанайс-
кого областного филиала Акционерного Об-
щества  Казпочта, на адрес  с.Троебрат-
ное, ул.Чапаева, д.15. Считать недействи-
тельным."

 "Утеряно  Акт на право временного
возмездного (долгосрочного, краткосрочно-
го) землепользования (аренды) на земель-
ный участок №3248148 от 29.10.07г.,

Решение комиссии Узункольского р-на
о легализации недвижимого имущества
№5873 от 27.03.2007г., кадастровый №12-
184-006-397 выданный на имя Костанайско-
го областного филиала Акционерного Об-
щества  Казпочта, на адрес  с.Пресногорь-
ковка, ул.Ленина. Считать недействитель-
ным."

Еске алу
Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауданы, Энгельс

ауылында  т±рѓан асќар таудай к‰йеу балам, жез-
деміз ТЛЕНОВ Батырхан Єшім±лы тірі болса 14 нау-
рызда 60 жасќа толар еді. Біраќ амал ќанша, дєл
туѓан к‰нінде, 1997 жылдыњ 14 наурызында, баќи-
лыќќа аттанып, мєњгілік жер бесігіне бμленді.

Батырханым арќа с‰йер азамат болып,  μте бау-
ырмал, жанашыр, ‰лкен ж‰ректі жаны жайсањ, жо-
март жан еді. Абзал да аяулы, іскер де білікті жарќын
бейнесі жадымызда єрдайым саќталады, єрќашанда
біздіњ есімізде ќалады. Жатќан жеріњ жєннатта бо-
лып, н±рыњ пейіште шалќысын, топыраѓыњ торќа бол-
сын, балам!

Біз сеніњ  рухыња ќ±ран баѓыштап, саѓынышпен
еске аламыз.

Наѓима Мендекинова жєне балалары.

ЕСКЕ АЛУ

Аманкелді ауданыныњ єкімдігі мен аудандыќ мєслихат ±жымдары Аман-
келді ауданыныњ б±рынѓы єкімі

Болат Єуезхан±лы НАЌАНОВТЫЊ
±заќќа созылѓан науќастан ќайтыс болуына байланысты отбасына жєне
туѓан-туыстарына ќайѓыларына ортаќтасып кμњіл айтады.

«ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата горада Лисаковска дово-
дит до сведения, что 15 апреля 2015 года в 10.00 часов по адресу: г.Лиса-
ковск, ул.Верхне-Тобольская, 9 (актовый зал) проводится ежегодный отчет о
деятельности субъекта естественной монополии за 2014 год по предоставле-
нию регулируемых услуг:

-производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией,
-передача и распределение электрической энергии,
-подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным

сетям,
-отвод и очистка сточных вод,
-транспортировка газа по распределительным трубопроводам.
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М±рат елгезек тєуір бала.
Кμкесі мен апасыныњ ќолѓанаты.
Ол жазѓы демалысында ауыл-
даѓы наѓашыларына жиі бара-
тын. Сондай бір демалысын
μткізуге ауылѓа барѓанда,
ќызыќты жайтќа кує болды.

Атасы екеуі ќой баѓып
ж‰рген. Кμзі єудем жердегі
тμмпешікке т‰сіп, тезірек соѓан
ќарай бет алды. Сμйтсе, б±л
ќ±мырсќаныњ илеуі екен. Сап
т‰зеген ќ±мырсќалар ерсілі-ќар-
сылы ж‰гіріп бір нєрсеге асы-
ѓып-аптыѓып ж‰р. Кейбіреулері
бір-бірін арќалап илеуге тасуда.
Осы ќызыќты кμріп т±рѓан
М±раттыњ ќасына атасы Ќаумен
ќарт келді.

– Балам, соншама с±ќтанып
ќалѓаныњ не? – деді атасы.

– Ата, мынау ќ±мырсќалар
емес пе? – деді ќалада μскен
М±рат м±ндайды кμрмегендігін
білдіріп.

– Иє, ќ±мырсќалар. Олар осы-
лай дамыл таппайды. Д‰ниедегі
ењ ењбекќор жєндік, – деді
Ќаумен атасы.

– Оны білемін ѓой, ата. М±ѓа-
лима апай бізге айтып отыратын.
Біраќ б±лар неге бір-бірін илеу-
ге тасып жатыр? Соѓан т‰сінбей
т±рѓаным, – деді М±рат.

– Є, енді ±ќтым. Ќазір... – деп
Ќаумен ќарт немересініњ бір

нєрсені ањѓарып ќалѓанын
сезіп, жан-жаѓына кμз таста-
ды. Ќолындаѓы таяѓымен ана
жерді бір т‰ртіп, мына жерді
бір т‰ртіп, шμптердіњ арасын
ш±ќылап, сапќа тізілген
ќ±мырсќалардыњ соњынан
аќырын ж‰ре бастады. М±рат
та атасыныњ соњынан ілесті.

Бір кезде Ќаумен ќарт кілт
тоќтады.

– Міне, ќара! Б±лар мынау
‰лкен ќоњыздармен соѓысып
жатыр, – деді атасы да тањдана
т‰сіп.

Сиыр т±яѓы салѓан соќпаќта
ќаз-ќатар тізілген ќоњыздар мен
ќ±мырсќалар кєдімгідей жан
аяспай соѓысуда.

– Мєссаѓан! – деді М±рат. –
Кєдімгі кинодаѓыдай айќас екен
ѓой. Ата мен ќ±мырсќаларѓа
кμмектесіп мынау дєу ќоњыздар-
ды μлтірейін. Ќап, бєлем!..

–  Тиме! – деді атасы ќатќыл-
дау ‰нмен. Олар єзірге єлсіз
болѓанмен кμресіњ єлі ерж‰рек
екенін.

– Ата, ќарасањызшы, дєу
ќоњыздар тыќсырып барады ѓой
оларды, – деді М±рат шыр-пыр
болып.

– Балам, єліптіњ артын баќ-
сањшы,– деп атасы оны сабырѓа
шаќырды.

С‰т пісірімдей уаќыт тамаша-

лап т±рѓан олар бір кезде ќоњыз-
дардыњ артынан т±тќиылдан
шабуыл жасап жатќан тμртке
бμлінген ќ±мырсќалар тобын
кμрді. Кєдімгі ќан майдандаѓы
адамдардыњ бір-бірімен соѓы-
сындай. Єбден ту-талаќайы шыќ-
ќан ќоњыздар жан-жаќќа быты-
рай ќашты. Бір сєтте олардыњ
артынан ќуып келе жатќан ќ±-
мырсќалар кілт тоќтап, сапќа
т‰зеліп ап кейін   ќарай аяњдай
бастады. Бір тобы єлгінде жара-
ланып ќалѓандарын арќалап иле-
уге ќарай бет т‰зеді.

– Кμрдіњ ѓой, балам! К‰штілік
деген дене бітімде емес, аќыл
мен ж‰ректе екенін,– деді ата-
сы. – Жањаѓы ќоњыздар олардыњ
илеуін зорлыќпен тартып алѓы-
сы келді. Соѓан тойтарыс берген
єлсіз ќ±мырсќалар батылдыќ
танытты. Сондыќтан да біліп ќой,
кез келген іске аќыл мен ж‰рек
керек.

Ќ±мырсќаЌ±мырсќаЌ±мырсќаЌ±мырсќаЌ±мырсќа

Бір

бμлке

нан

‡йімізде ‰ш ба-
ламыз. ‡лкені мен
едім. Єкем ж±-
мыста. Анам інім мен ќарындасымды баѓып ‰йде отырады.
Бірде апам ќолы босамаѓасын маѓан:

– Асылжан-ау, д‰кенге барып нан єкеле ќойшы. Ќазір єкењ
ж±мыстан келеді,– деді. Ємиянын ашып ќырыќ бес тењге бер-
ген соњ д‰кенге тарттым. Нанымды кμтеріп д‰кеннен шыѓа
бергенімде ќарсы алдымнан бір аѓай кездесе кетті. ‡сті-басы
кір-ќожалаќ, ќолы ќалтырап т±р. Маѓан:

– Балаќай, μлтірмесењ нанѓа тиын-тебеніњ бар ма? – деді.
Єп-сєтте не дерімді білмей сасып ќалдым.

– Аѓа, тењгем жоќ. Біраќ аш ќалмайсыз. Мінекейіњіз,– деп
єлгінде ѓана сатып алѓан нанымды ±стата салдым. Ана кісі
ќомсынып ќалды. Шамасы мен аќша береді-ау деп к‰тсе ке-
рек. Аѓаймен тез ќоштасып, ‰йге ќайтып келдім. Нансыз кел-
генімді т‰сінген анам:

– Не болды? Аќшаны бір жерге т‰сіріп, жоѓалтып алдыњ ба?
– деді. Мен болѓан жайды жасырып, ќалтамныњ тесігінен т‰сіп
ќалѓан шыѓар деп д‰кенге ќайта шыќтым. Жол бойы єлгіндегі
аѓайдыњ бейнесі кμз алдымнан кетер емес. Елімізде сондай
аѓайлар мен апайлардыњ бар екенін естіп-біліп ж‰ретінмін.
Біраќ дєл б±лай б‰гін кездеседі деп ойламаппын.

 БАЛАЛАР ШЫЃАРМАШЫЛЫЃЫ

Салаќтыќ

Жанайдар есімді бала мінезі
жібектей болѓанмен ‰сті-басы
кір-ќожалаќ, м±нтаздай боп
ж‰румен шаруасы жоќ еді.
Апайымыз ылѓи айтатын:

– Жанайдар-ау, μзіњ жаќсы-

аќ баласыњ. Неге бойыњды
таза ±стамайсыњ? ‡немі
олпы-солпы, салаќ
ж‰ресіњ. Ќатарыња ќарап,
‰лгі алмайсыњ ба?– деп.

– Апай, ќанша тырыс-
сам да соѓан ќолым ти-
мейді. Кейде жалќаула-
нып ќалам,– деуші еді.
Бір к‰ні біздіњ апай Жа-

найдардыњ ата-анасын шаќы-
рып, сынып жиналысына салды.

– Басќа балалар сияќты емес,
Жанайдарѓа ќанша айтсам да
салаќтыќ жасай береді. Сабаѓы
жаман емес, біраќ тазалыѓы на-
шар,– деді Ж±мабике апай Жа-
найдардыњ ата-анасына.

Осы айтќанѓа ќатты намыста-
нып ќалѓан олар апайымызѓа

ренжіп:
– Бала болѓаннан кейін

м±ндай жайттар болады ѓой. Тек
Жанайдарым ѓана емес шыѓар,
басќа балалар да бар емес пе?!-
деген-ді.

Сол Жанайдар бір к‰ні са-
баќќа келмей ќалды. Ж±маби-
ке апайдан с±расаќ, іші б‰ріп
ауырып, ауруханаѓа т‰сті дейді.
Бір айдан астам сабаќты ќал-
дырѓан Жанайдар єйтеуір келді-
ау. Бєріміз жабылып с±рап не
болѓанын біліп жатырмыз.

– Достар, бєрі салаќтыќтан
екен. Ќол жумай ас ішіп едім,
ќатты ±шынып, ауырып ќал-
дым. Енді таза ж‰руге μзіме
уєде бердім. Сендер де
сμйтіњдер,– деді тμмен ќарап.

СУРЕТТЕРДЕ: Кішкентай Томпи – Асылхан Єлиев пен сы-
нып жетекшісі Айн±р Ж±маѓ±лова.

Асылхан Єлиев: Меніњ єњгіме жазатын партам осы.
Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Редакцияѓа Ќостанай

ќаласындаѓы №10 мектебініњ 3

"в" сыныбы оќушысы Асылхан

Єлиевтен хат келді. ¤зі "Ќоста
най тањы" газетініњ

єріп тани бастаѓаннан бергі оќ
ырманы екен. Б±ѓан ішіміз

жылып ќалды. "Ќ±рметті, "Ќо
станай тањы" газеті", – деп

басталѓан хатта кішігірім єњгіме жазатынын, б±ѓан
 сынып

жетекшісі Айн±р Ж±маѓ±лова апайы кμмектесетін
ін білдіріпті.

Ыбырай Алтынсарин, Бердібек С
оќпаќбаев сияќты ќазаќ балал

ар

жазушыларыныњ шыѓармаларын жиі оќитынын д
а жеткізген. Сμйтіп,

біз Асылхан балаќайдыњ єњгім
елерін оќып кμрдік.

Кμрдік те тањ ќалдыќ. ‡шінші сыныптаѓы б±л балапанныњ 
сμз μнеріне,

оныњ ішінде єњгіме жазуѓа деген ќызы
ѓушылыѓы тєнті етті. ¤зіне

"Томпи" деп лаќап ат та ќойы
п ‰лгеріпті. Жаќында Асылханды

мектебіне μзіміз арнайы іздеп 
барып, єњгімелестік. Оныњ тау

дай

талабына н±р жаусын деген ті
лек айттыќ! Осындай Асылхан

сияќты μлењ, єњгіме жазатынд
ар болса, редакция єрќашанда

балаќайлардыњ шыѓармашылыѓына  "Аќ жол" тілеп, т±с
ауын

кеспекші.
РЕДАКЦИЯДАН.
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ФОТОЭТЮД

Наурыз мейрамына 
келіңіздер

Наурыз мейрамы облыс орталығында 22 нау рыз күні 
тойланады. Облыс әкімдігі алдындағы алаңда және Си-
ти-орталықта сахналар орнатылады. Әкімдік алдындағы 
алаңда әдеттегідей киіз үйлер тігіледі. Ең әдемі киіз үй  
және  «Палау әлемі» байқауы, самауырындар көрмесі өт-
кізіледі. Осы жерде дәмді бауырсақтан ауыз тие аласыздар. 

Облыс әкімдігі алдындағы алаңда «Наурыз-думан» те-
атрландырылған қойылымын (сағат 11.00), облыс тық 
филармония әртістерінің концертін (сағат 11.40), «Нау-
рыз ертегі-аңыз дары, салт-дәстүрлері» этнографиялық 
бағдарламасын (сағат 12.40) және «Мирас» фольклор-
лық-этнографиялық оркестрінің «Ғасырлардан жеткен 
жаңғырық» концерттік бағдарламасын (сағат 13.40) 
тамашалай аласыздар. Киіз үйлердің жанында ұлттық 
ойын дар ұйымдастырылып (сағат 11.00-14.00), алтыбақан 
құрылады. Қазпошта аумағында спорт жарыстары өтеді 
(сағат 11.00-14.00). Сахнада қазақша күрес пен армрест-
лингтен көріністер көрсетіледі (сағат 11.00). 

Сити-орталықта «Дастарқанның сәні – бауыр сақ» ме-
рекелік бағдарламасы (сағат 12.00), қаланың хор ұжымда-
рының концерті (сағат 13.00), «Армандастар» вокалдық 
ансамблінің (сағат14.00) және қалалық балалар шығар-
машылығы мектебі ұжымдарының концерттік бағдарла-
масы (сағат 15.00) болады. 
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АЯзБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 
редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. 
Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
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берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. 
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Шаңыраққа шаттық 
құйылсын!

Көліктің қақтығысынан сақта,
Ұрының қаққыштығынан сақта.
Ұлыңды алып қашар келіннен сақта.
Екі жақты тең ұстар қызыңды мақта!
Дерт шалып емханаға барғызбасын.
Дәрігер уыстатып дәрі-дәрмек алғызбасын!
Тұтылып полицейге басыңа әлек салғызбасын,
Не көрсе де көреді жалғыз басың!
Салпақтап бара бергенше, пара берем деме,
Алданып алаяққа ерем деме
Сыртыңнан аңдып дұшпан жүрмесін,
Көңіліңе ешбір үрей кірмесін.
Ел шеті тып-тыныш жаусыз болсын,
Ел іші алауызсыз, даусыз болсын!
Патшамыз ел қамын ойлай берсін,
Халқымыз Наурызын тойлай берсін!
Шаңырағыңа шаттық құйылсын,
Дастарқаныңа жанашырлар жиылсын!
Әумин!

Сапар ӘБІЛКӘКІМТЕГІ,
 «Шапақ» баспасының директоры.

Қостанай қаласы.

Наурызға бата берейін,
Жыр маржанын төгейін.
Қой жылы енген Наурыздан,
Тілегін елдің тілейін.
Мәңгілік Елге кенелткен,
30 елмен теңелткен,
Нұрлы жолды ұсынған,
Елбасына сенейін.
Оң болсын Наурыз,
Мол болсын дәм – тұз.

Ұлыс береке берсін,
Бәле – жала жерге енсін.
Наурыз – бақыттың бастамасы,
Ұлылықтың ұйытқысы,
Тіршіліктің тынысы,
Теңдіктің белгісі болсын.
Өмірге – нұр,
Көңілге – жыр,
Сезімге – гүл сыйласын.
Аспанымыз ашық,
Бәле жаладан қашық,

Тәуелсіздігіміз тұғырлы,
Адамдарымыз ғұмырлы,
Жігіттеріміз жігерлі,
Қыздарымыз ізетті
Ата – әжелер айбынды,
Жастарымыз қайырымды болсын!
Әумин!

Күлпараш ИМАНГАЛИЕВА,
зейнеткер,  ұстаз.

Торғай селосы,
Жанкелдин ауданы.

Үстемдік алсын 
тіліміз

Наурыз келіп, күн жылып,
Кірер енді берекем.
Құтты болсын, ағайын,
Шұғылалы мерекең.
Нұрға оранып жеріміз,
Гүлге оранып беліміз.
Жайнай берсін құлпырып,
Қазақстан – еліміз.
Арайлап атып таңымыз,
Шарықтай берсін әніміз.
Ізгілік пен бақыттан,
Гүлдене берсін жанымыз.
Асқақтап шығып үніміз,
Үстемдік алсын тіліміз.
Желбірей берсін мәңгілік,
Тәуелсіздік – туымыз.
Қиянат, зорлық болмасын,
Жерімде жұмақ орнасын.
Көңілі көлдей қазақты,
Жаратқан Ием қолдасын,
Әумин!

Дамир ӘБІШ.

«НАУРЫЗ БАТА» БӘЙГЕСІНЕ

Тілегін елдің тілеймін!

Фотоэтюдті түсірген Айбек ЖҮзБАЙ

Газеттің келесі саны  
27 наурыз, жұма күні шығады.

Ырыс мол болсын!

Жұмыс берушілер мен арнайы қажеттілігі бар 
тұлғалардың, жұмыссыз азаматтардың назарына!

2015 жылғы 31 нау-рызда сағат 10-да Әулиекөл ауданының Бос 
орындар жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңке аудандық мәдениет үйінде 
өтеді. Іс-шараға қатысу үшін жұмыс берушілердің алдын ала жа-
зылуы 2015 жылғы 20 наурызға дейін жүргізіледі. 

Анықтама телефоны: 8-714-53-21085.
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