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Жанкелдин ауданы Кμкалат ауылында 550 т‰п аѓаш
егілді. Игілікті шара Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылды-
ѓына арналды. Аѓаш кμшеттері Ресейдіњ Челябі облы-
сынан, арнайы тєлімбаќтан єкелінген.  Ќайрат Бекбо-
латтыњ  ауылды  абаттандыру бастамасына ‰н ќосып,
демеушілік танытќан Асылболат Мырзаѓалиев, Азамат
Ќайыпбаев есімді азаматтар. Алыстаѓы туѓан Торѓайын
кμркейтуге білек сыбанып кіріскен осындай кењ ж‰ректі

жігіттерге Алла жар болсын!
– Біздіњ ауылда бизнестіњ єлеуметтік жауапкер-

шілігін жете т‰сінетін іскер азаматтар кμп. Солардыњ
μнегелі ісі маѓан ‰лгі болды. ¤зім осы ауылдыњ т‰легі-
мін. Ізімізді  басќан  іні-ќарындастар  μсіп  келеді,
соларѓа  тєрбие  болсын  деген  ниетпен  бастаманы
ж‰зеге  асырып  жатырмыз.  Мемлекет басшысыныњ
биылѓы жылды тарихќа арнауы дереу іске кμшуіме

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛ
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ќамшы болды, – дейді Ќайрат Егеубай±лы бізбен єњгіме-
сінде.

Айтса айтќандай, Кμкалат ауылында кєсіпкер
Ќасым Баймаѓанбетов ауыл мањындаѓы ќорымын
ќоршап, Шєкір батырѓа кесене орнатса, таѓы бір
іскер азамат – Хамит Шєкин мешіт салып берді.

Суретті т‰сірген  Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Газет аптасына ‰ш рет:Газет аптасына ‰ш рет:Газет аптасына ‰ш рет:Газет аптасына ‰ш рет:Газет аптасына ‰ш рет:
сейсенбі, сєрсенбі, ж±масейсенбі, сєрсенбі, ж±масейсенбі, сєрсенбі, ж±масейсенбі, сєрсенбі, ж±масейсенбі, сєрсенбі, ж±ма
к‰ндері шыѓады. Сейсенбі,к‰ндері шыѓады. Сейсенбі,к‰ндері шыѓады. Сейсенбі,к‰ндері шыѓады. Сейсенбі,к‰ндері шыѓады. Сейсенбі,
сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,
ж±мада екі рет 16 бет, екі ретж±мада екі рет 16 бет, екі ретж±мада екі рет 16 бет, екі ретж±мада екі рет 16 бет, екі ретж±мада екі рет 16 бет, екі рет
"Аќшам" ќосымшасымен 24"Аќшам" ќосымшасымен 24"Аќшам" ќосымшасымен 24"Аќшам" ќосымшасымен 24"Аќшам" ќосымшасымен 24
бет болып шыѓады. Сєрсенбі,бет болып шыѓады. Сєрсенбі,бет болып шыѓады. Сєрсенбі,бет болып шыѓады. Сєрсенбі,бет болып шыѓады. Сєрсенбі,
ж±ма к‰ндері басылымж±ма к‰ндері басылымж±ма к‰ндері басылымж±ма к‰ндері басылымж±ма к‰ндері басылым
т‰рлі-т‰сті болып басылады.т‰рлі-т‰сті болып басылады.т‰рлі-т‰сті болып басылады.т‰рлі-т‰сті болып басылады.т‰рлі-т‰сті болып басылады.

"Ќостанай тањы" газетіне"Ќостанай тањы" газетіне"Ќостанай тањы" газетіне"Ќостанай тањы" газетіне"Ќостанай тањы" газетіне
жазылу баѓасы жыл басынан μзгеріссіз ќала-жазылу баѓасы жыл басынан μзгеріссіз ќала-жазылу баѓасы жыл басынан μзгеріссіз ќала-жазылу баѓасы жыл басынан μзгеріссіз ќала-жазылу баѓасы жыл басынан μзгеріссіз ќала-
ды, яѓни:ды, яѓни:ды, яѓни:ды, яѓни:ды, яѓни:

– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:
6 айѓа – 1900 тењге.6 айѓа – 1900 тењге.6 айѓа – 1900 тењге.6 айѓа – 1900 тењге.6 айѓа – 1900 тењге.
– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар

‰шін:‰шін:‰шін:‰шін:‰шін:
6 айѓа – 2100 тењге.6 айѓа – 2100 тењге.6 айѓа – 2100 тењге.6 айѓа – 2100 тењге.6 айѓа – 2100 тењге.
– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:
6 айѓа – 1750 тењге.6 айѓа – 1750 тењге.6 айѓа – 1750 тењге.6 айѓа – 1750 тењге.6 айѓа – 1750 тењге.
"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμ-"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμ-"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμ-"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμ-"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта" бμ-

"Ќостанай тањы" – сеніњ газетіњ

лімшелерінде жєне аймаќ-лімшелерінде жєне аймаќ-лімшелерінде жєне аймаќ-лімшелерінде жєне аймаќ-лімшелерінде жєне аймаќ-
тыќ "Костанайские ново-тыќ "Костанайские ново-тыќ "Костанайские ново-тыќ "Костанайские ново-тыќ "Костанайские ново-
сти" газеті редакциясыныњсти" газеті редакциясыныњсти" газеті редакциясыныњсти" газеті редакциясыныњсти" газеті редакциясыныњ
баспасμз тарату ќызметіндебаспасμз тарату ќызметіндебаспасμз тарату ќызметіндебаспасμз тарату ќызметіндебаспасμз тарату ќызметінде
жазыла аласыз.жазыла аласыз.жазыла аласыз.жазыла аласыз.жазыла аласыз.

Ќостанай ќаласы бойын-Ќостанай ќаласы бойын-Ќостанай ќаласы бойын-Ќостанай ќаласы бойын-Ќостанай ќаласы бойын-
ша газеттіњ индексі:ша газеттіњ индексі:ша газеттіњ индексі:ша газеттіњ индексі:ша газеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар– жеке оќырмандар– жеке оќырмандар– жеке оќырмандар– жеке оќырмандар
‰шін – 54679‰шін – 54679‰шін – 54679‰шін – 54679‰шін – 54679

– зейнеткерлер мен– зейнеткерлер мен– зейнеткерлер мен– зейнеткерлер мен– зейнеткерлер мен
¦лы Отан соѓысына ќатысу-¦лы Отан соѓысына ќатысу-¦лы Отан соѓысына ќатысу-¦лы Отан соѓысына ќатысу-¦лы Отан соѓысына ќатысу-

шылар ‰шін – 54680шылар ‰шін – 54680шылар ‰шін – 54680шылар ‰шін – 54680шылар ‰шін – 54680
– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар

‰шін – 54681‰шін – 54681‰шін – 54681‰шін – 54681‰шін – 54681
Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-

зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:
– жеке оќырмандар ‰шін – 54682– жеке оќырмандар ‰шін – 54682– жеке оќырмандар ‰шін – 54682– жеке оќырмандар ‰шін – 54682– жеке оќырмандар ‰шін – 54682
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына

ќатысушылар ‰шін – 54683ќатысушылар ‰шін – 54683ќатысушылар ‰шін – 54683ќатысушылар ‰шін – 54683ќатысушылар ‰шін – 54683
– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар

‰шін –  54684‰шін –  54684‰шін –  54684‰шін –  54684‰шін –  54684

БББББаспасμзаспасμзаспасμзаспасμзаспасμз – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015

оѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу ж‰ріп жатыр



215 мамыр 2015 жыл

Жанұзақ АЯЗБЕКОВ

Зәулім мейрамхананың 
дәлізінде лық толған адам.

– Апырай  ә, екі сағатқа 
жуықтады, жұртта маза кетті, 
тойды  бастай берсек қайтеді?- 
деді, буырыл шашты ағасы, 
қасындағы пошымы боулинг 
кеглиінен аумайтын інісіне жау-
таңдай қарап. 

– Жоқ, бастамайсыз, Бә-
кеңді күтесіз. Сіз де   бір өлетін 
жеріңізді білмейді екенсіз. Осы-
ның бәрі соның арқасы емес 
пе? – деп мейманасы тасыған 
інісі ағасына ала көзімен баж-

баң етті. Бәріміз де біртүрлі 
оқыс көрініске үрпиісіп қалдық. 
Мына неме туған ағасына елдің 
көзінше  зіркілдеуін қарашы-ей 
деп  күбірлегендер де болды. 
Күні бойы жиналғандарды жа-
расымды әзілі, сыпайы сөзімен 
тәнті еткен бурыл шаш  ағамыз 
іні сөзін елемегенсіп, жұрттың 
сөзін естісе де естімегендей... 
Бірақ қайт се де ол үшін емес, 
әлгі сөз сол жердегі  көзі көріп, 
құлағы естігендердің көңілін 
қоңылтақсытып жіберді. «Аға – 
бордан, іні – зордан...» 

Өткенде жаздық та, осы 
Қостанайда бір байшыкеш 
даңғарадай коттеджінде туған 
інісін құлша жұмсап, үйінің 
күтуші-жалшысы етіп қойған.
Бір жерде ағайындылар бір-
бірінің жағасынан алып, енді 
бір жерде бірін-бірі атып кеткен 
сұмдықтар.. 

Несін айтайық,  мұндай 
жағдай бүгінде қазақы ор-
тада таңсық емес. Басқа-
ны былай қойғанда, ағайын,  
туған-туысқандар арасындағы  
қатігездік, әдепсіздіктің әдет 
боп кеткені алаш баласының ең 
бір қасиеттісін тәрк еткендей...
Іштей қынжыласыз, бірақ одан 
не қайран? Сол  замандастары-
мыздың көбінің   қайрансыздығы 
жаныңды  ауыртады. 

Осындайда тағы сол кешегі 
өткенге жүгінесің...

Пайғамбардың сахаба-
ларының бірі  әл-Бара Ибн 
Мәлiктiң туған бауыры соғыста 
жаудың қолына түсіп қалады. 
Мұны көрген бойда әл-Бара 
қорғанның қабырғасына жол-
барысша атылып, бауыры iлiн-
ген шынжырға жабысады. Ол 
бiрден балқыған iлмектi ұстап, 
одан інісін босатуға тырысады. 
Әл-Бараның қолы қуырылып, 
түтiндей бастайды, әйтсе де, 
ол інісін құтқарып алғанша 
балқыған темiрден қолын бо-
сатпайды. Ақыры  інісін алып 
жерге түскенде, ағасының бұл-
шық еттерi күйiп, қолы жалаңаш 
сүйекке айналған екен... 

Бауыржан Момышұлы мен 
Мұқағали Мақатаев қазақы 
дәстүрмен аға-іні болып сый-

ласып өтіпті. Бірақ әділеттікке 
келгенде екеуі де қара қылды 
қақ жарған оғыландар. Бірде 
Қазақстан Жазушылар одағын-
да Мұқағалидың тәртібін қарап, 
оны одақ мүшелігінен шығара-
ды. Мәжілістен ренжіп шыққан 
бетте Мұхаң Баукеңмен бет-
пе-бет  кездесіп қалса керек:

– Аға-ай, Мәскеуді немістен 
қорғап қалғанда,  жалғыз ініңізді 
жазушылардан қорғап қала ал-
мадыңыз-ау! – депті. Інісінің на-
зын ағасы көңіліне дық алмай 
көтеріпті.

«Қыз Жібектің»  фильмдегі 
әкесі Сырлыбай ролін сомдаған  
тарлан талант Кененбай Қо-
жабековты екі сериялы кино 
түсіріліп біткенше белгілі ғалым 
Өмірзақ Айтбайұлы арқасына 
салып арқалап жүріпті. (актер 
екі аяғы сал, дімкәс) Асанәлі 
Әшімов бір сұхбатында бұл 
«інінің ағаға деген ілтипаты 
рольді сәтті ойнап шығуда үл-
кен моральдық демеу болды» 
дейді.

Мына бір  әфсана еске 
түседі: Ағайынды екеу бір нәр-
сеге ренжісіп қалады. Содан 
ағасы «Жасы кіші, інім келіп 
кешірім сұрар» деп күтіп жүреді. 
Бірақ інісі келе қоймайды. Ақы-
ры шыдамы таусылып бір күні 
інісіне келеді. Інісі ағасын көре 
салып, бас салып құшақтап жы-
лап жібереді. Ағасы тұрып:

– Сен кіші болып, неге бірін-
ші келіп кешірім сұрамадың? – 
дейді.

– Ағатайым, қымбаттым, кім 
бірінші болып кешірім сұраса, 
сол мол сауап алады дейтін. 
Сол сауапты өзіме қимай Сіз ал-
сыншы деп күткен едім, – депті 
інісі ағасына елжірей қарап.

Ағаның ақылы, інінің ізеті... 
«Ағасы бардың жағасы бар, інісі 
бардың тынысы бар»,  «Ағаның 
үйі – ақжайлау. Жеңім жаман 
болса да, жағам жақсы, өзім 
жаман болсам да, ағам жақ-
сы». Сірә, қырық рулы, қарға 
тамырлы алысты жақын тұтқан, 
жақынды бауыр тұтқан алаштың 
арда қасиеттері..сағынасың. 

Біз мектептерде жас ұрпаққа  
білек,өнер күшімен қатар қасиет 
күшін сіңіре білсек...

БАС РЕДАКТОР ӘЛЕМІ
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Аға тұрып іні 
сөйлегеннен...

  Акция аясында
 Гүлназым 
 САҒИТОВА
   Облысымыздағы   білім беру мекемелерінде  мамыр айы бойы 

Жеңіс күнінің 70 жылдығына арналып «Біздерге  сый Сіздер туралы 
естелік» атты акциясы өтеді. Акция барысында  ерлік сабақтары,  
соғыс және еңбек ардагерлерімен кездесу, еңбек  десанты, шығар-
машылық байқаулар, әскери-патриоттық жиындар, спартакиада, 
фотокөрмелер ұйымдастырылады. Ал, сабақтарда, сынып сағатта-
рында, ата-аналар жиналысында  соғыс жылдарына арналған  дерек-
ті фильмдер  көрсетіліп, соғыс  туралы жазылған  көркем әдебиет 
пен  фотосуреттердің тұсаукесері болады.

Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ

Тәртіптік кеңестің кезекті 
отырысында Арқалық қалалық 
әкімдігі кәсіпкерлік   бөлімінің 
жетекшісі Дархан Хамзиннің ісі 
қаралды. 

27 наурыз күні Д.Хамзин-
нің иелігіндегі қызметтік көлік-
ті жол-патруль қызметкерлері 
тоқтатқан. Масаң күйде   көлікті 

дер кезінде тізгіндеп үлгермеген 
бөлім басшысы қалың қарға сүң-
гіп кетіп, мемлекеттің меншігінде-
гі машинаны майыстырып алады. 
Қысқасы, шенеуніктің ісін қарауға 
осы шағын көрініс себеп болып 
отыр. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы және мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі департаменттің 
тәртіптік кеңесінде Дархан Хам-
зиннің лауазымын төмендету 
туралы ұсыныс етілді. Ол өзінің 

мінез-құлқымен мемлекеттік қыз-
меткердің этикасы Кодексін бұз-
ды деп есептеліп, кеңес мүше-
лері қызметінен босатуға кеңес 
берген. Алайда, бөлім басшы-
сының жастығы, албырттығы 
ескеріліп, тәртібін түзеуге тағы 
бір мүмкіндік берілді.

Д.Хамзин бұған дейін мас 
күйінде рөлге отырғаны үшін  үш 
жылға көлік жүргізу құқығынан 
айрылған болатын. 

ТӘРТІПТІК КЕҢЕСТЕ

Қызметі төмендетіледі

Қазір Астанада тұратын, Көкалат-
тың бір тумасы, елжанды азамат Талғат 
Әмірхамзин бос тұрған ғимаратты ка-

феге айналдырып, дүкен ашты. Аталған ны-
сандар бүгінде 5 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отыр.

Ағаш егу акциясына ауылдың тайлы-тұяғы 
қалмай қатысты. Көшеттер негізінен мектеп 
ауласы мен Жеңіс саябағына, мешіт маңына 
отырғызылды. Аудан әкімінің орынбасары 
Түбекбай Әубәкіров, аудандық мәслихаттың 
хатшысы Серік Нұрғазин, ауыл әкімі Отар 
Біржікенов, Албарбөгет орта мектебінің ди-
ректоры Қанат Иманбаев көпшілік жанынан 
табылып, ақыл-кеңестерін берді. Марал ишан 
атындағы облыстық мешіттің бас имамы 
Асылхан қажы Түсіпбек, облыстық «Зекет» 
қорының төрағасы Жақсылық Ғайсин бастаған 
бір топ дін қызметкерлері арнайы келіп, Та-
ласбай мешітінің алдына өз қолдарымен ағаш 
егіп, игі бастамаға қолдау білдірді. Ұлы Отан 
соғысы жылдары майданда шейіт болған боз-
дақтар рухына құран бағыштады.

– Қазір Көкалат ауылының ахуалы көш 
ілгері. Өткен жылы мемлекеттік «Ақбұлақ» 
бағдарламасымен су тартылып, елді мекен жүз 
пайыз сумен қамтылды. Жарық тұрақты, теле-
фон байланысы үзілмейді, оның сыртында екі 

бірдей ұялы байланыс аппараттары қойылған. 
Селолық округте 18 жеке шаруа қожалығы 
ашылған. Олар мемлекеттік бағдарламаларға 
белсенді қатысуда. Соңғы екі жылда асыл-
тұқымды 33 бұқа әкелінді. Шаруашылықтар 
15 жаңа техника сатып алды. Мұның бәрі 
үкіметтің жеңілдігін тиімді пайдаланғанының 
арқасы. Қазір көші-кон тұрақталды. Қайта 
көшіп келушілер бар. Осы орайда, Қайрат 
Бекболатовтың ауылды абаттандыруға үлес қо-
суы бізге рухани демеу берді. Акцияға мектеп 
оқушылары да үлес қосып жатыр. Болашақта 
еліміз көркейе беретініне сенім мол, – дейді 
ауыл әкімі Отар Біржікенов.

Іс-шара соңында «Ажар» дәмханасында ас 
беріліп, тағылымды әңгімелер айтылды. Ауыл 
тұрғындары дін қызметкерлерінің сұхбатымен 
сусындады. Облыс, аудан, Астанадан келген 
меймандар берекелі істерге ризашылығын біл-
діріп, тарихи Торғайдың құйқалы қонысы Көка-
лат ауылы көктей берсін!» деп тілектерін айтты.

Айта кету керек, Көкалат ауылынан Назар-
бек Бектемісов, Қоғабай Сәрсеке, Қойшығара 
Салғара, Төлен Әбдік, Қонысбай Әбіл сынды 
сөз зергерлері түлеп ұшқан. Айса Нұрманов 
пен Қыпшақ Сейтқұл, Оймауыт Дауылбаев 
сынды тарихи тұлғалардың туған жері.  

 Абылай МАУДАНОВ.

Көкалатқа 550 түп көшет 
отырғызылды

Шұға 
    ҚОҢҚАБАЙ

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай 6 мамыр күні Қостанай облы-
сы бойынша Қылмыстық-атқару 
жүйесі департаменті салтанатты 
шеру ұйымдастырып, қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде қаза 
тапқан ҚАЖ қызметкерлерінің ме-
мориалдық тақтасына гүл шоқта-
рын қойды. Жыл сайын дәстүрге 
айналған бұл игі шараға соғыс-
тан кейін еліміздің қылмыстық 
атқару жүйесі саласында еңбек 

етіп, тер төккен Ұлы Отан соғы-
сының (ҰОС) ардагерлері, оларға 
теңестірілген тұлғалар және тыл 
еңбеккерлері де арнайы қатысты.

ҚАЖ департаментінің бұрынғы 
қызметкерлеріне «Ұлы Отан соғы-
сындағы Жеңіске 70 жыл» мере-
келік медалі табыс етіліп, ақша-
лай сыйлықтар берілді. Олардың 
арасында Михаил Кондратенко, 
Иван Нюхалов, Сарман Молдаға-
лиев, Юрий Модзелевский, Вла-
димир Калько, Елизавета Гостева 
және Мария Калачевалар да бар. 

– Еліміз аман, жұртымыз ты-

ныш болсын!, – деді Владимир 
Калько салтанатты шеруде. 

Ардагерлер департамент ау-
ласында ұйымдастырылған ар-
найы әскери-далалық асханада 
нағыз сарбаз ботқасының дәмін 
татты. Жиын соңында жазасын 
өтеушілердің қолынан шыққан 
пластмасса бөтелкеден жасалған 
қару, танк, әскери техниканың ма-
кеті көрмеге қойылды. Салтанат 
барысында бірнеше дүркін отша-
шу беріліп, Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне шынайы тағзым 
етілді.

Майдангерлерді ұлықтады

Жеңіс мерекесі 
қарсаңында «ССКӨБ» АҚ 
Береке Мұхамедқалиев 
бір топ соғыс ардагерінің 
үйіне барып, олардың 
тұрмысымен танысып 
қайтты.

Майдангерлермен жиі жүз-
десіп, оларға құрмет-қошемет 
көрсетуді әдетке айналдырған 
бірлестік басшылығы бұл жолы 
да құр қол бармады. Заттай сый-
лықтарын табыстап, ардагермен 
әңгіме-дүкен құрды. Ұлы Жеңіске 
жеткенге дейінгі еңбегі мен өмір 
жолы туралы сырласты. Айта ке-
терлігі, соғыстан кейінгі жылдары 
«ССКӨБ» АҚ-да 33 майдангер 
қызмет атқарды. Олар өздерінің 
қажырлы еңбегімен комбинат пен 

қаланың гүлденіп дамуына зор 
үлес қосты. Бүгінде майдангер-
лердің ісін балалары, немерелері 

мен шөберелері жалғастырып 
келеді.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Ардагерлердің үйіне барды

1-бет.



315 мамыр 2015 жыл

Кμктемгі егіске дайын
Єулиекμл. Ауданда кμктемгі егіске дайындыќ ж±мыстары ќызу

ж‰руде. Биыл жоспар бойынша 198,3 мыњдай гектар жерге би-
дай, ал 10,8 мыњ гектар жерге майлы даќылдар егілмек. Сондай-
аќ, биыл жем-шμп алќабы 3 мыњ гектарѓа ±лѓайѓан. Техника жаѓы-
нан да кедергі жоќ, б‰гінде ауданда 1002 трактор, 523 комбайн
мен басќа да техника кμктемгі егіске саќадай сай кμрінеді. Аудан
басшылары кμктемгі егісті 15 мамырдан кейін бастаймыз деп отыр.

 ‡ш к‰нде 82 μрт
Облыста. К‰н жылынѓаннан бері облыс аумаѓында аѓымдаѓы

жылдыњ 1-і мен 3-і мамыр аралыѓында 82 μрт оќиѓасы тіркелді.
Осы к‰ндері облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаментініњ ќыз-
меткерлері т±рѓындарѓа μрт ќауіпсіздік тєртібін саќтау туралы
ескертулер жасап, саяжайда рейд ж‰ргізді. Мамандар μрт
ќауіпсіздігі тєртібін саќтамаѓандарѓа 3 айлыќ есептік кμрсеткіш
кμлеміндегі єкімшілік айыпп±л салынатынын ескертеді.

Кім мыќты?
Облыста.  Техникалыќ жєне кєсіптік білім беретін оќу орын-

дарыныњ студенттері арасында ќолданбалы математикадан олим-
пиада μтті. Облыстыќ білім басќармасы мамандарыныњ айтуын-
ша, шараныњ басты маќсаты – математикалыќ мєдениетті, оќушы-
лардыњ зияткерлік дењгейін жоѓарлату жєне дамыту. Олимпиада
ќорытындысында Ќостанай автомобиль кμлігі колледжініњ сту-
денті М.Раздрогов бірінші орынды жењіп алды.

Олжалы оралды
Сарыкμл. Облыстыќ  "Тіл шамшыраќтары" байќауына ќатыс-

ќан Севастополь орта мектебініњ оќушылары Н.Белик пен А.Ал-
лахвердиевалар ж‰лделі І орынѓа ие болып, сертификаттар жєне
ынталандыру сыйлыќтарына ие болды. Ал, жеткіншектердіњ же-
текшісі Базарг‰л Ахметжанова облыстыќ білім басќармасыныњ
мадаќтамасымен марапатталды. Айта кеткен жμн, дєл б±ндай
нєтиже аудан бойынша алѓаш рет болып отыр.

Балабаќша бой кμтереді
Лисаков. Ќаланыњ 2 шаѓын ауданында жања балабаќша ќ±ры-

лысы басталмаќ. Оѓан 162 млн. тењге ќаржы бμлу ќарастырылып
отыр. Б‰гінгі к‰ні ќ±рылыс ж±мыстарын ж‰ргізетін фирма да
белгілі. Нысанныњ барлыќ ж±мыстары екі жылда бітеді деп жос-
парланѓан. Жања оќу орнына баратын балалар 3 тілде тєлім ала-
ды. Сондай-аќ аѓымдаѓы жылы 1 шаѓын ауданда салынып жатќан
балабаќшаныњ ќ±рылысына 40 млн. тењге бμлініп отыр.

Білім сапасы
Рудный. Ы.Алтынсарин атындаѓы єлеуметтік-гуманитарлыќ

колледжінде "Ыбырай Алтынсарин жєне жаћандану дєуіріндегі
кєсіптік білім берудіњ μзекті мєселелерініњ дамуы" халыќаралыќ
ѓылыми-тєжірибелік конференциясы  μтті. Конференция маќса-
ты – Ы.Алтынсаринніњ бай рухани м±расын зерттеу, инновация-
лыќ оќыту єдiстерін пайдалану, бєсекеге ќабілетті маман дайын-
даудаѓы негізгі мєселелерді талќылау. Жиналѓандар кєсіби білім
берудіњ сапасы, инновациялыќ технология, маман біліктілігі
секілді мєселелерді талќылады.

 Ќазаќ к‰ресінен сайыс μтті
Єулиекμл. Новонежин аулындаѓы Б.Кенжетаев атындаѓы орта

мектебінде оќушылар арасында ќазаќ к‰ресінен аудандыќ
біріншілік μтті. Жарысќа Аманќараѓай, Ќазанбасы, Кμктал, Мос-
калев ауылдарынан барлыѓы 91 адам ќатысты. 1999-2000, 2001-
2002 жєне 2003-2004 жылы туѓан жасμспірімдер арасында μткен
б±л сайыста жас ерекшеліктеріне орай аманќараѓайлыќ, кμктал-
дыќ жєне новонежиндік μрендер жењіс т±ѓырынан кμрінді. Бар-
лыќ ж‰лдегерлер медальмен жєне грамотамен марапатталды.

Ораѓы сайлы,
малы тμлді

¤ткен жылы астыќ алќабын
облыс бойынша алѓашќылар-
дыњ бірі болып ќырк‰йектіњ
екінші онк‰ндігінде орып алѓан
"Ќарабатыр" Агрофирмасы"
ЖШС биылѓы ерте кμктемнен
егістік науќанына ќызу єзірлік
ж‰ргізуде. Былтыр серіктестік аг-
роμнеркєсіп кешенін жањѓырту
баѓытында мемлекет тарапынан
42,2 млн. тењгеге жуыќ субсидия
алды.

Алты ай ќыстаѓы техниканыњ
ќамы, кμктемгі егістік пен жаз
бойѓы алтын астыќты саќтап
ќалуѓа к‰ш салу ‰лкен ењбекті
ќажет етеді. Ал к‰згі ораќ пен жи-
наѓан дєнді жауын-шашынѓа
ќалдырмай, ќойма-элеватор-
ларѓа апарып саќтамайынша,
диќандар тыным кμрмейді.
Б‰гінгі к‰ні серіктестікте 220
ж±мысшы болса, оныњ елуге
жуыѓы механизатор. Араларын-
да ±заќ жылдар ењбек етіп келе
жатќандары б‰гінгі жас маман-
дарѓа аќыл-кењесін берумен ке-
леді.

Ќарабатырдыњ машина-трак-
тор паркі сонау кењес заманы-
нан бері тоќтаусыз ж±мыс істеп
келеді. Ќазір оѓан ќарайтын 360-
тан астам техника бар. Тек был-
тыр "МТЗ" маркалы трактор,
"ТСМ 40" т±ќым сепкіш машина-
сы жєне 6 "КамАЗ" автокμлігі
тіркемелерімен сатып алынып-
ты. Ал, биыл серіктестіктіњ ша-
руашылыќ мењгерушілері ќыз-
мет бабына жањадан жол талѓа-
майтын кμліктерге ие болды.
Ендігі басты міндет – кμктемгі
егістік науќанын ойдаѓыдай
μткізу. Ќазір машина-трактор
жμндеу орынында механизатор
біткен техникалар мен олардыњ
ќосалќы бμлшектерін жањалау
‰стінде. Т±ќым жеткілікті. Ќара-
батыр диќандары мамыр айы-
ныњ екінші онк‰ндігінен бастап
егістік даласына аттанады. Се-
ріктестік биыл да 27 мыњнан ас-
там гектар алќапќа дєн сеп-
пекші. Майлы даќыл мен мал
азыѓы да назардан ќалмаќ емес.
Биыл ќарабатырлыќтар μткен
жылѓа ќараѓанда, егінніњ мол бо-
латынына сенімді. Былтыр аудан
бойынша астыќтыњ орташа ай-
налымы єр гектардан 7,6 цент-
нерді ќ±раса, "Ќарабатыр" Агро-
фирмасы" ЖШС 8,1 центнерден
алды. Серіктестіктегі орташа
айлыќ жалаќы 64,6 мыњ тењгені
ќ±райды. Ал облысымызда б±л
кμрсеткіш – 61,9 мыњ тењге.

Ал тμрт т‰лігі мыњѓа жуыќта-

Ќыдырбек
    ЌИЫСХАН¦ЛЫ

АЙМАЌ

ѓан саланыњ да ж±мысы ќарба-
лас. Ќазіргі тањда серіктестіктегі
мал басыныњ 75 пайызы тμлдеп
болѓан.

– "Ќарабатыр" Агрофирмасы"
ЖШС соњѓы жылдары мал басын
асылдандыру ж±мыстарын
ќолѓа алып келеді. Алтынсарин
ауданыныњ "Жєнібек" ЖШС-нен
ќазаќтыњ аќбас т±ќымды б±ќала-
ры сатып алынды. Б±ќалар осы-
мен ќатарынан ‰шінші рет
єкелініп отыр. ¤ткен жылы 18 ай-

17 МАМЫР – ОСЫ "ЌАРАБАТЫРДЫЊ" ДАЊЌЫН
ЕСЕЛЕГЕН  ЖЄЗИТ Ќ¦ДАЙЌ¦Л АЃАМЫЗДЫЊ ТУЃАН

К‡НІ ЕДІ. Б‡ГІН СОЛ ЖАЊАШЫЛ ЖАННЫЊ ІЗІН
БАСЌАН ¦РПАЃЫ ЄКЕ ІСІН СЕНІММЕН

ЖАЛЃАСТЫРУДА

лыѓында орташа 350 келі сал-
маќпен келген Зењгі баба т±ќы-
мыныњ ќазіргі салмаѓы 500 келі-
ге дейін тартады. Сонымен
ќатар, мал бордаќылау да ойда-
ѓыдай – тєулігіне 650-800 грамѓа
дейін салмаќ ќосып отырады, –
дейді серіктестіктіњ бас зоотех-
нигі Жанболат Ж±маназаров.

СУРЕТТЕРДЕ: Кμктемгі егіс-
тікке дайындыќ; мал бордаќы-
лау кешені.
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Сырттай оќыту бμлімініњ мењ-
герушісі, ‰йірме  жетекшісі
Лєйлім Ыбраева жас таланттар
Н±рлыбек Кенжахметов, Асылан
Кенжетай,  Тμленді Єлѓожин,
Ќойшыѓ±лов  Ќуанышпен   таныс-
тырѓаннан  кейін-аќ  студенттер

с±раќтарды жаудыра бастады.
Кездесуге келген єртістердіњ
екеуі осы оќу орынында білім-
тєрбие  алѓан  т‰лектер  екен.
¦шќан  ±яња  ќайта  соѓып,   ке-
зінде  тєлім-тєрбие алѓан,  небір
шарапаты  тиген  ±стаз-жетекші-
леріњді  кμрген  деген,  олардыњ
жаќсы-жаќсы  істері  мен  ќам-
ќорлыќ-жанашырлыќтарын
еске  алып, тізбелей айтќан  де-
ген  ќандай  жарасымды! Кол-
ледж ±стаздары:  Ќамар Закари-
янќызы,   Алмаг‰л Єлм±ќанќы-
зы, Ќымбат Саѓындыќќызы  ке-
шегі  шєкірттерініњ μздерініњ
тура аты-жμндерін атап, ризашы-
лыќпен еске алѓан  сол  сєттерін-
де баќыт  н±рына  бμленіп  отыр-

 ¤нерпаз болсањ
                     арќалан

ды. Асылан  мен  Ќуаныш   кол-
леджде  оќып  ж‰ргенде ќоѓам-
дыќ ж±мыстардыњ  ешќайсы-
сынан да  шет  ќалмаѓан  екен.

Міне,  соныњ  пайдасы  те-
атр  сахнасында  ќойылѓан
классикалыќ  драмалар  мен
ќазіргі  заман таќырыбына
арналѓан  ќойылымдарда тμрт
жігіттіњ тμртеуі де    айтулы
бейнелерді  сомдап ‰лгеріпті.
Ќойылѓан  с±раќтарѓа  сай
Н±рлыбек Кенжеахметов
μзініњ ‰здік жасаѓан бейнем
деп: ±лы  аѓартушымыз   Ыбы-
рай Алтынсаринніњ  жастыќ
шаѓындаѓы  ±стаздыќ  бей-
несін, Асылан  Абай драмасын-
даѓы  Ќиясбайдыњ  образын,

Тμленді – "Кім кінєлі", Ќуаныш
"Гамлеттегі" бейнелерін  атап
жатты. Тμртеуі  ќосылып, єндер
шырќады, бірнеше образды сом-
дап берді.

Єсерлі  кездесу  соњында
кμптеген студенттер  оќытушы,
тєрбиеші  мамандыќтарын   те-
атр  μнерімен де  ±штастыруѓа
болатындыѓын  т‰сінді.   Риза
болѓан  ‰йірме  м‰шелері  μнер-
паз  т‰лектерге  μздері  арнайы
дайындаѓан   педагог-жазушы
С.Кμбеевтіњ  "Ќалыњ мал" рома-
нынан сахналыќ  ќойылым
кμрсетті.
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Жыр додасына т‰скен єрбір
жас аќындар μздерініњ ерекше-
ліктерімен єр ќырынан кμріне
білді. Бірі Балѓымбек Имашев-
тыњ маќамымен жырларын
кμркемдесе, енді бірі Айн±р
Т±рсынбаеваныњ айтыс μне-
ріндегі ±станымын айнытпай сала
білді. Еліктей білудіњ μзі бір μнер
деген осы. Б±л айтыстыњ негізгі
маќсаты –  ќазаќ халќыныњ
шыѓармашылыѓын насихаттау
жєне дамыту.

Аудандыќ жас аќындар айты-
сын ±йымдастырушы аудандыќ
білім беру бμлімініњ єдістемешісі
Єсем Ќ±лмаѓанбетова айтысты
ќорытындылай келе, єлі де болса
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Мейір–Г‰лжан Н±рм±хамбетовтердіњ келге-
ніне кμп болмаса да, μнер с‰йер ќауымѓа μздерін
таныта білді. Г‰лжан да, Мейір де μте шебер дом-
бырашы. Екеуі де Рудныйдаѓы музыка колледжін
тємамдап, ќол±стасып μнер жолында бірге ке-
леді. "Дипломмен – ауылѓа" баѓдарламасымен
осы жерге орналасып, пєтер алып, Мейір аудан-
дыќ музыка мектебінде домбырадан дєріс береді.
Ќостанай мемлекеттік университетініњ музыка
факультетін тємамдап Мењдіќара ауданында
жемісті ењбек етіп жатыр. Жас отбасында екі ба-
лалары μсіп келеді.

Мейірдіњ сыныбында 12 бала домбырада
оќыса, соныњ екеуі басќа ±лт μкілі. Гордеева Ольга
жєне Григорьев Борис атты екі оќушысы домбы-
раны єдемі ‰йреніп, тіпті жуырда  болѓан кон-
цертке де ќатысып, ансамбль м‰шелерініњ санын
толыќтырды. Б±л екі оќушы да домбыраѓа ќ±штар
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жас аќындарѓа д±рыс баѓыт-баѓ-
дар беріп, сμз ќолдану тєсілін
тиімді пайдалана білу ‰шін же-
текшілердіњ тынымсыз ж±мыс
істеулерін алѓа тартты. "Сын ай-
тылмай – мін т‰зелмейтіндігін"
естен шыѓармаѓанымыз абзал.

Єділќазылар алќасыныњ ше-
шімімен бас ж‰лдені Олжас
Ќапан Ы.Алтынсарин атындаѓы
орта мектептіњ оќушысы иеленді.
1-орынды Ш.Уєлиханов атын-
даѓы орта мектептіњ оќушысы
Азамат Жолдыхан жењіп алды. 2-
орынѓа  А.Байт±рсынов атын-
даѓы орта мектептіњ оќушысы
Аида Тμленді лайыќты деп баѓа-
ланды. 3-орын А.Ќоњќабаев атын-
даѓы орта мектептіњ оќушысы
Аќниет Н±рманныњ еншісіне
б±йырды. Айтыс жењімпаздары
баѓалы сыйлыќтармен жєне гра-
моталармен марапатталды. Сах-
на тμрінде μнер кμрсетіп, сμзден
тосылмай шешендік таныта
білген кейбір жас аќындар μзде-
ріне тєн номинациялардыњ иегер-
лері атанды.
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 Жанкелдин ауданы.

болып ата-аналарына домбыра сатып алып беруін
μтініп, сол киелі домбыра аспабын жандарынан
тастамайды. Ольганыњ ата-анасы Александр мен
Марина ќыздарын маќтан т±тады.

Жаќында Ќостанай ќаласында μткен облыс-
тыќ оќушылар арасындаѓы байќауда 3 орынды
жењіп алды. Ал, Бористіњ ата-анасы Андрей мен
Сєния да балаларыныњ домбырада шебер ойнап,
к‰й тартќанына дєн риза.

Елбасымыз Н±рс±лтан Назарбаевтыњ биылѓы
жылды ерекше баѓалап, Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясына 20 жыл толуын ел болып тойлауымыз-
да ‰лкен мєн бар. Біздіњ μнерімізді ќастерлеген
Ольга, Борис секілді бауырларымызѓа, олардыњ
ата-аналарына айтар алѓысымыз шексіз. Осын-
дай μнерлі шєкірт тєрбиелеп отырѓан, білім нєрін
сеуіп ж‰рген жас μнерпаз Мейір Н±рм±хамбе-
товке  μнер жолында биіктей бер демекпіз.
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Жастарѓа арналѓан ќосымша

Аќындар ортаѓа
шыќќанда
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Облыс кμлеміндегі єр аудан
жас мамандарды ауылда т±раќ-
тап ќалуы ‰шін ќолдан келгенніњ
бєрін жасап жатыр. Соныњ нєти-
жесінде кμптеген жас ±стаздар
ауыл мектептерінде ењбек жолын
бастады. Бос ќалѓан аурухана-
ларѓа дєрігерлер келуде. Ењ бас-
тысы ауылѓа барып ж±мыс істеу-
діњ тиімділігін т‰лектер де
т‰сінгендей. Ауылда туып, μскен
жастардыњ ќай-ќайсысы болма-
сын ауылѓа баруѓа ынталы. Се-
бебі, ќаладан баспана алу ќиын.
Олар ауылдыќ жерде кμрсетілген
єлеуметтік ќолдауѓа риза. Жаќ-
сы бастама ауылдыњ кμркеюі мен
дамуына серпін бергендей.

Осындай жастардыњ ќатары
Жанкелдин ауданындаѓы А.Бай-
т±рсынов атындаѓы орта мекте-
бінде аз емес. Осындай жастыњ
бірі єн-к‰й пєнініњ м±ѓалімі Ќыз-
ѓалдаќ Д‰йсенова. Ќызѓалдаќ
Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќа-
лыќ мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ музыка факуль-
тетін тємамдаѓан. Былтырѓы
жылы ауылдаѓы мектепке "Дип-
ломмен – ауылѓа!" баѓдарламасы

 Ауыл кμркі – жастар

маманныњ бірі  Аќг‰л Кєдірхано-
ва. Ол орыс тілі мен єдебиет
пєнініњ м±ѓалімі.

Аќг‰л де Арќалыќ мемле-
кеттік педагогикалыќ институ-
тында оќыѓан. Педагогика жєне
филология факультетініњ орыс
тілі мен єдебиеті мамандыѓы бой-
ынша жоѓары білім алып, 2013
жылы тємамдаѓан. "Дипломмен
– ауылѓа!" баѓдарламасы аясын-
да арнайы жолдамамен аталмыш
мектепке μз мамандыѓы бойын-
ша келуге бел буады. Математи-
ка, орыс тілі, аѓылшын
пєндерініњ м±ѓалімі мектепке
ауадай ќажет еді. Жастардыњ
келуі осы олќылыќтыњ орнын
толтырды.

–Алѓашќы кезде оќушылар-
мен ж±мыс істеудіњ ќаншалыќ-
ты ќиын екенін т‰сіндім. Енді
мен студент емеспін, бала алдын-
даѓы м±ѓаліммін. Бала біздерге ел-
іктейді. Орыс тілін ‰йрету басын-
да ќиынѓа соќты. Дегенмен, ба-
лалардыњ оќуѓа деген ќ±лшыны-
стары μте жаќсы. Ењ бастысы
оќушыныњ бойында пєнге деген
ќызыѓушылыќ пен талпыныс

15 мамыр 2015 жыл 5

Мектеп ж‰регі – ±стазМектеп ж‰регі – ±стазМектеп ж‰регі – ±стазМектеп ж‰регі – ±стазМектеп ж‰регі – ±стаз
Єрине, ±стаз ж‰гі – ауыр. ¦стаздар жайында халќы-

мыздыњ ±лы батыры Бауыржан Момыш±лы "¦стаздыќ –
±лы ќ±рмет. Себебі, ±рпаќтарды ±стаз тєрбиелейді. Бола-
шаќтыњ басшысын да, данасын да, ѓалымын да, ењбекќор
егіншісін де, кеншісін де ±стаз μсіреді... ¤мірге ±рпаќ бер-
ген аналарды ќандай ардаќтасаќ, сол ±рпаќты тєрбие-
лейтін ±стаздарды да сондай ардаќтауѓа міндеттіміз" де-
ген.

Сондыќтан да мен μмірімді мектеп ќабырѓасында,
оќушыларѓа білім нєрін терењдетіп μткізгім келгендіктен
осы мамандыќты тањдадым. Мен алѓаш Жітіќара ќаласын-
даѓы №2 орта мектепке м±ѓалім ретінде 1 ќырк‰йекте
ќадам басќанда алѓан керемет єсерімді сμзбен жеткізу оњай
емес. Мені шексіз жылулыќпен мектеп директоры Сара
Байменова жєне ±йымшыл ±жым ќ±шаќ жая ќарсы алды.
Сол сєтте, мектеп меніњ шањыраѓым екенін сезіндім. Б±л
к‰н ешќандай мерекемен тењ келмейтін, білімніњ асќар
шыњына жетелейтін, ќайталанбайтын ерекше к‰н екенін
т‰сіндім.

¦рпаќ тєрбиесі – ±стазѓа байланысты. Ж±мыс бары-
сында м±ѓалімдерім есіме т‰сті. Ењ алѓашќы білім нєрімен
сусындатќан апайларым Айман Искеева мен топ басшы-
сы Алмаг‰л Кенжеѓарина. Ол кісілерге шексіз ризамын.
Сол кісілерден кμрген, білгенімді іс ж‰зінде дєлелдеуге ты-
рыстым. Біраќ, б±л оњай ж±мыс емес екен. Мені жас ма-
ман ретінде тєрбиелеп ќолынан келген кμмегін аямай, бар-
лыќ жаѓынан баѓыт-баѓдар берген ±жымѓа алѓысым кμп.
Осындай ортаѓа т‰скеніме ќуаныштымын.

¤з атымнан шын ж‰ректен барлыќ ±лы ±стаз т±лѓалар-
ѓа ‰лкен алѓысымды білдіріп, сіздерге басымды иемін! Жас
маман, сіздердіњ жолдарыњызды басып, наѓыз ¦СТАЗ де-
ген атќа ие болып, єрі ќарай дамытып, μркендете беруге μз
к‰шімді аямаймын дегім келеді.

Ж‰зімг‰л ¦ЗАЌБАЕВА.Ж‰зімг‰л ¦ЗАЌБАЕВА.Ж‰зімг‰л ¦ЗАЌБАЕВА.Ж‰зімг‰л ¦ЗАЌБАЕВА.Ж‰зімг‰л ¦ЗАЌБАЕВА.
Жітіќара ауданы.

 "ДИПЛОММЕН – АУЫЛЃА!"

бойынша келіп, сабаќ бере баста-
ды. Бір жыл ішінде айтарлыќтай
іс тындырып тастамаса да, ±жым-
ѓа ‰йреніп, алдына кμптеген жос-
пар ќ±рды. Ењ бастысы μзіне ба-
лалармен ж±мыс істеген ±найды.

– Мемлекеттік баѓдарлама-
ныњ тиімділігін т‰сінген адамѓа
берер м‰мкіншілігі мол. ¤з ма-
мандыѓым бойынша єн-к‰йден
сабаќ беремін. Оќушылардыњ
музыкаѓа деген ќ±лшыныстары
μте жоѓары. ¤нерлі жандардыњ
барлыѓы ауылды жерлерден шы-
ѓады дегенге шынымен кμзім
жетті. Мектебімізде μнерлі бала-
лар баршылыќ. Оќушылардыњ
бойындаѓы талантын ашып, алѓа
жетелеу меніњ басты маќсатым,
– дейді жас маман.

Тынымсыз ізденістіњ арќа-
сында облыс, республикаѓа таны-
мал μнер иелерін дайындап шы-
ѓатындыѓына Ќызѓалдаќтыњ
сенімі мол. Жоѓарѓы оќу орын-
дарын бітірген жас мамандарѓа
айтары ж±дырыќтай бірігіп,
ауылдыњ г‰лденуіне атсалысу.

Осы мектепте екі жылдан бері
ж±мыс істеп келе жатќан жас

жаттыѓуѓа келіп, азды-кем
‰йреніп ж‰р. Жас маман Ќайрат
єлі к‰нге спорттыњ осы т‰рімен
ш±ѓылданып келеді. Сол себептен
жастарды к‰реске баулуѓа
біліктілігі жететіндігін дєлелдеп
бергендей.

– Ауыл балаларыныњ к‰рес-
ке деген ќ±лшынысы μте зор.
Білсем, ‰йренсем деп т±рады.
Дайындыќты єлі ешќайсысы ќал-
дырѓан емес. Балалардыњ талпы-
нысына риза болдым, – деген ой-
ымен бμлісті.

Осылайша біршама мерзім
дайындалып, машыќтанѓан жас

ЖАС Ж‡РЕКТІЊ Л‡ПІЛІ

бар. Баланыњ ынтасы болмаса
±стаз ењбегініњ бекерге кеткені.
Оќушыларѓа жан-жаќты білім
беріп, жаќсы азамат болып
ќалыптасуына барымды салѓым
келеді. Б±л меніњ басты парызым

деп ойлаймын, – дейді ол.
Алдаѓы уаќыт жастардыњ ен-

шісінде. Болашаќты ќалай μзгер-
темін десе де, ынталы жастыњ μз
ќолында.

Жанкелдин ауданы.

Мыќтылар белдескенде

Жаќында Жанкелдин ауданы-
на ќарасты Ќызбел ауылындаѓы
М.Дулатов атындаѓы орта мек-
тептіњ оќушылары мектепішілік

ќазаќша к‰рестен жарыс μткізді.
К‰рестіњ μткізілуіне Арќалыќ
ќаласындаѓы Нєзипа Ќ±лжанова
атындаѓы Торѓай гуманитарлыќ
колледжініњ 3 курс студенті Ќаб-
драш Ќайрат есімді студент
м±рындыќ болды. Яѓни, жас ма-
ман машыќтануѓа келе салысы-
мен оќушыларды спорт залѓа ша-
ќырып к‰рестіњ ќыр-сырын
‰йретуге кіріскен. Сабаќтан тыс
уаќытта к‰н сайын жиналып
т‰рлі жаттыѓулар мен техника-
лыќ біліктілікке ден ќойѓан.
Тіпті ересек оќушылардан бμлек
бастауыш сынып балалары да
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балуандар боз кілемде баќ сына-
ды. Бастауыш сынып оќушыла-
ры да к‰реске шыќты. Ќорытын-
дысында ‰здік шыќќандары ма-
рапатталып, ќошеметке ие бол-
ды. Мыќтылардыњ алар асулары
єлі алда деген сенімдеміз!

ЖанболатЖанболатЖанболатЖанболатЖанболат
КЕНЖЕЃ¦Л.КЕНЖЕЃ¦Л.КЕНЖЕЃ¦Л.КЕНЖЕЃ¦Л.КЕНЖЕЃ¦Л.

Жастар ќосымшасыныњ редакторы
Айтолќын АЙЌАДАМОВА.
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Үкіметтен бөлінген несиеге тек 
Қазақстан аумағында құрастырылған 
көліктерді ғана сатып алуға болаты-
нын ескерген абзал. Әрі бағасы 5600 
000 теңгеден (30 мың АҚШ доллары) 
ас пауы тиіс. Осыған қарап-ақ, бағдар-
лама орта буынды қазақстандықтар-
ды қолдау мақсатында жүзеге асқалы 
отырғанын аңғаруға болады. Себебі, 
бағасы 30 мың долларға дейінгі авто-
мобильдерді көбіне табысы орта аза-
маттар сатып алатыны шын.

Несиелер қалай 
таратылады? 

Қазіргі күні отандастарымыздың 
көкейінде «банктер жаңа несиенің 
пайызын көтеріп жібермей ме...» де-
ген күдік ұялаған. Себебі ең алдымен 
өз пайдасын ойлайтын қаржы ұйымда-
ры 4-6 пайыздық несиемен жұмыс 
істесе, үлестерінің біразынан қағы-
лады. Инфляциялық қауіптің күшеюі 
мен көршілес мемлекеттердегі валюта 
тұрақсыздығы біздің банктік секторға 
көптеген тәуекелдерді артып қойғаны 
мәлім. Сондықтан көп банктер бүгін-
де өздерінің несие пайыз дарын ұлғай-

тып жіберген. Мәселен, тек автокөлік 
несие лерінің мөлшерлемесі ақпан-нау-
рыз айларында 22 пайызға дейін өсіп 
шыға келді. Демек, Ұлттық қордан бөлі-
нетін 15 млрд. теңгеден қаржы ұйымда-
ры аз мөлшерде ғана пайда көреді деген 
сөз. Әрі ол қаржының бюджетке қайта-
рылатын дивидендтік төлемдері де бар. 
Тәуелсіз автобизнес одағы басқарма-
сының төрағасы Павел Кимнің сөзін-
ше, Үкімет пен «Бәйтерек» холдингі 
бұл жағын айрықша ескеріп отыр.

Арзан несиені кез келген тұрғын 
пайдалана алатындығы бір бөлек, әрі 
шамасы жетсе, бірнеше автомобиль 
сатып алуға да жол ашық.

Бізде қандай  
көліктер бар?

Қазақстанда жылына шамамен 37 
мың көлік құрастырылады. Ал несие-
лендіруге бөлінген қаржы көлемі 20 
миллиард теңге (15 млрд. теңгесі – жеке 
тұлғалар үшін). Бөлінген ақша бәріне 
бірдей жетпей қалуы мүмкін. Десе де, 
алғашқылардың легінде таңдауыңызды 
жасап, құжат тапсыруға асықсаңыз, ар-
маныңызға қол жетуі мүмкін.

Былай қарағанда, біздің еліміз-
де құрас тырылатын машиналардың 
маркалары өте аз секілді. Дегенмен, 
асықпай шолып шықсаңыз, олар-
дың түрі көп екеніне көз жетеді. «Қа-
зақстандық» автокөліктер бүгінде 8 
атаулы брендпен ұсынылады. Олардың 
ішінде 47 көлік үлгісі бар. Бұлардың 
арасында 27 жеңіл көлік, 17 кроссовер 
және 3 минивен кездеседі.

Ең «бюджетті» автомобиль – бү-
гінде «Азия Авто» құрастыратын 
көпшілікке танымал «Нива» көлігі. 
Оның құны 7700 доллардан бастала-
ды. Одан әрі қытайлық бренд «Geely» 
көліктері арзандығымен танылып 
отыр. Егер шағын көлікті ұнатсаңыз, 
«KIA Picanto»-ны таңдаған абзал. Ең 
арзан комплектациясы небары 1 млн. 
787 мың теңгеден басталады. Одан 
әрі жастардың сүйіктісі – «KIA Rio», 
«Skoda Rapid» көліктері. Бұлар 2 млн. 
теңгеден бастап сатылуда. «Бюджетті» 
көліктердің арасынан «Peugeot 301», 
«Chevrolet Aveo» маркаларын да таба 
аласыз. Қазақстандықтардың көбі бұл 
көліктер біздің ел аумағында құрас-
тырылатынынан бейхабар. Одан әрі 
«Chevrolet Cruze», «KIA Ceed», «KIA 

Cerato» «Hyundai Elantra» «Skoda 
Octavia» «Chevrolet Malibu» «KIA 
Optima» секілді күші де, дизайны да 
ерекше көліктерге де арзан несиенің 
көмегімен қол жеткізуге мүмкіндік бар. 
Жол талғамайтын көліктерден өзімізде 
шығатын «SsangYong» маркасына иек 
артуға болады.

ТҮЙІН:
Отандық көліктерді несиемен беру 

және Ресейден тасымалданатын ескі 
көліктерге тосқауыл қою шараларының 
қаншалықты тиімді болатынын уақыт 
көрсетпек. Десе де, мемлекет қарапай-
ым азаматтардың көлік алуға деген ние-
тін тиімді шарттардағы несие арқылы 
ынталандырып қана қоймай, көлік баға-
сының арзандауына да күш салса дей-
міз. Сарапшылар отандық бір көлікті 
құрастыруға кететін шығын шамамен 
10 мыңдай АҚШ долларын құрайтынын 
айтады. Ендеше, танымал маркалардың 
елімізде әлі де болсын жоғары бағамен 
ұсынылып отырғанын аңғарамыз. Жа-
уапты министр лік өкілдері бұл айыр-
машылықты да көп ұзатпай назарға 
алады деп сенеміз.

 Қ.СЕЙДОЛЛАҰЛЫ.

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

Отандық көлікке -
 қолжетімді несие

Отандық автоөнеркәсіп саласын қолдау мақсатында Ұлттық 
қордан 15 млрд. теңге көлемінде қаражат бөлінетіндігі туралы 
бұған дейін хабарлаған болатынбыз. «Бәйтерек» ұлттық 
холдингі бұл қаражат есебінен тұрғындарға жеңілдетілген 
несиемен көлік алуға мүмкіндік беруде. Бағдарламаға сай, ел 
аумағында құрастырылған кез келген жеңіл автомобильді 4-6 
пайыздық мөлшерлемемен сатып алуға болады.

Өндірістің алға жылжуы – ондағы 
мамандардың кәсіби шеберлігіне 
тікелей байланысты. Осыны 
басшылыққа алған «ССКӨБ» 
АҚ жұмыскерлердің теориялық 
және практикалық білімдерін 
саралауға арналған кәсіби шеберлік 
байқауларын бастап кетті. Алғаш 
бұл конкурс Кен дайындау және 
байыту фабрикасының электр-газбен 
дәнекерлеушілерінің арасында 
ұйымдастырылды.

Дәстүрлі кәсіби шеберлік байқауы әдеттегідей 
теориялық тапсырмалардан басталды. Жұмыскер-
лер өз мамандығына қатысты қойылған сұрақтарға 
мүдірмей жауап беріп жатты. Сондай-ақ, олар өн-
діріске жұмысқа орналасудың басты талабы сана-
латын – қауіпсіздік техникасын сақтау мен еңбекті 
қорғау бойынша білімдерін сарапқа салды. 

«ССКӨБ» АҚ Кен дайындау және байыту фабри-
касының механигі Николай Лаппоның айтуынша, 
теориялық сұрақтар күнделікті жұмысына қатысты 
болғандықтан еш қиын емес. Әрбір дәнекерлеуші 
оны білуі тиіс.

Цехтардағы сынақтар әрі қарай практикалық 
тапсырмалармен жалғасты. Онда қатысушылар ди-
аметрі 89 миллиметр келетін құбырды 3 миллиметр-
лік электродпен дәнекерлеп жалғауы шарт. Егерде 
кімде-кімнің жалғаған жері қысымға төтеп бере алса, 
практикалық кезең бойынша өзіне тиесілі бағасын 

алмақ. Конкурстың бұл кезеңі туралы фабриканың 
электр-газбен дәнекерлеушісі Александр Лимонов:

– Тапсырмалар жинақылықты қажет етеді. Сон-
дықтан, еш нәрсені ойламай тек берілген жұмысқа 
ыждахаттылықпен кірісу керек. Сонда ғана жұмысың 
сапалы болады, – дейді. 

Көп ұзамай байқаудың қорытындысы да белгілі 
болды. Бірінші орын және фабриканың ең үздік дә-
некерлеушісі атағы Александр Мазуровқа бұйырды. 
Ал, Василий Яковенко мен Александр Лимонов 2-3 
орындарды иеленді. Ендігі жерде  оларға артылар 
жауапкершілік жүгі ауыр, өйткені өздерінің ісімен 
әріптестеріне үлгі болып жүрулері тиіс. Бірлестік 
әкімшілігі болса өз тарапынан еңбек адамының бе-
делін арттырып, кәсіби және мансапта өсуіне барлық 
жағдайды жасамақ.

Қуаныш СЕЙДОЛЛАҰЛЫ.

Кәсіби шеберлік – басты талап
Бірлестікте жұмыскерлердің  

білімі мен білігі сарапқа салынды

Юрий алдымен 
ауыл орталығын-
да қаңырап бос 
тұрған ғимаратты 
сатып алады. Оған 
жөндеу жұмыста-
рын жүргізіп, кейін 
автокөлік дөңгелек-
терін жөндейтін ше-
берхана ашты. Қазір 
1 адамды жұмыспен 
қамтып отыр.

– Біздің ауыл 
күре жолдың бойын-
да орналасқан. Ауыл 
ішіндегі көліктерді 
есепке алмағанда, 
жолшыбай өтетін автокөліктер саны қаншама. Осыны ескере келе, 
дөңгелек жөндейтін шеберхана ашуды ұйғардым. Әрине, кез-келген 
істі бастау үшін міндетті түрде қаражат керек. Ойға алған ісімді бастау 
үшін 1,5 млн. теңгеден астам қаржы жұмсалды, – дейді Юрий.

Кәсіпкерліктен нәпақа тауып отырған Юрийдің шеберханасы за-
манауи үлгідегі құрал-жабдықтармен қамтылған. Автокөлік дөңгелегін 
жөндеуде сапалы қызмет түрлерін көрсетеді.

– Қазір жұмысымыз бір қалыпты жүріп жатыр. Бұрынғыдай емес, 
шеберханаға келушілер саны көбейді. Тіпті тұрақты клиенттеріміз 
де бар, – дейді кәсіп иесі.

Юрийдің алдына қойған мақсаты көп. Болашақта шеберханасын 
кеңейтіп, бір бөлігіне көлік жуатын орын ашуды жоспарлап отыр.

Міне, Юрий Рыль ауылда тұрса да, осындай кәсіп ашып, еңбек етіп 
жатыр. Оның бұл тірлігі көпке үлгі болуға тұрарлық.

Жаңабай АХМЕТОВ.
Қарасу ауданы.

Нәсібін кәсіптен  
тапқан

Қойбағар ауылының тұрғындары Юрий Рыльды 
іскер азамат ретінде жақсы таниды. Ол жеке 
кәсібін ашып, бүгінде ісін өрге домалатып отыр.
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Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 2 сєуірдегі №126  ќаулысы

Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 2 желтоќсандаѓы № 605 "Ветеринария саласындаѓы
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенттерін бекіту туралы" ќаулысына

μзгеріс енгізу туралы

Субсидияланатын
тыњайтќыштардыњ  т‰рлері

Аммофос
(46% Р2О5, 10% N)
Жай суперфосфат
(15% Р2О5)
Аммиак селитрасы
(N-34,4%)
Хлорлы калий
(К2О5-42%, KCL-65%)
К‰кірт ќышќылды калий
(К2О5-53%)
"Б" маркалы "МЭРС" микротыњайтќышы
Фосфориттік ±н
(Р2О5-17%)
Супрефос-NS (N-12%-Р2О5-24%)+(Ca,
Mg, SO3)

Субсидияланатын
тыњайтќыштардыњ

т‰рлері

Карбамид (N-46,3%)
Нитроаммофоска  (N-16:Р-16:К-16)

Субсидияланатын
тыњайтќыштардыњ

т‰рлері

Аммофос
(46% Р2О5, 10% N)
Жай суперфосфат
(15% Р2О5)
Аммиак селитрасы
(N-34,4%)
Хлорлы калий
(К2О5-42%, KCL-65%)
К‰кірт ќышќылды калий
(К2О5-53%)
"Б" маркалы "МЭРС" микротыњайтќышы
Фосфориттік ±н
(Р2О5-17%)
Супрефос-NS (N-12%-Р2О5-24%)+(Ca,
Mg, SO3)
Карбамид (N-46,3%)
Нитроаммофоска
(N-16:Р-16:К-16)

№

1

2

3

4

5

6
7

8

№

1
2

№

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

Бірлігініњ
μлшемі

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

литр
тонна

тонна

Бірлігініњ
μлшемі

тонна
тонна

Бірлігініњ
μлшемі

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

литр
тонна

тонна

тонна
тонна

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 28 сєуірдегі
№ 170 ќаулысына 1-ќосымша

Аѓымдаѓы жылы отандыќ тыњайтќыш μндiрушiлер сатќан, субсидияланатын
тыњайтќыштардыњ т‰рлері(органикалыќ тыњайтќыштарды ќоспаѓанда) мен

тыњайтќыштардыњ1 тоннасына (литріне, килограмына) арналѓан
субсидиялардыњ нормалары

Бір
бірлігініњ ќ±нын

арзандату
пайызы,

дейін
50

50

50

50

50

50
50

50

Бір бірлігініњ
ќ±нын арзанда-

ту пайызы,
дейін

30
30

Бір
бірлігініњ ќ±нын

арзандату
пайызы, дейін

50

50

50

50

50

50
50

50

30
30

Бір бірлігіне
арналѓан
субсидия

нормалары,
тењге
45000

21281

28900

44000

106000

5000
8210

43500

Бір бірлігіне
арналѓан
субсидия

нормалары,
тењге
21000
27600

Бір бірлігіне
арналѓан
субсидия

нормалары,
тењге
45000

21281

28900

44000

106000

5000
8210

43500

21000
27600

Постановление акимата Костанайской области
 от 2 апреля 2015 года  № 126

О внесении изменения в постановление акимата  от 2 декабря 2014 года №605
"Об утверждении регламентов  государственных услуг

в области ветеринарии"
В соответствии с Законом Республики Ка-

захстан от 23 января 2001 года "О местном
государственном управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан" акимат Костанай-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кос-
танайской области от 2 декабря 2014 года №605
"Об утверждении регламентов государствен-
ных услуг в области ветеринарии" (зарегист-
рировано в Реестре государственной регист-
рации нормативных правовых актов под №
5265, опубликовано 20 января 2015 года в газе-
те "Ќостанай тањы") следующее изменение:

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан
Республикасы Зањына сєйкес Ќостанай облы-
сыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жыл-
ѓы 2 желтоќсандаѓы № 605 "Ветеринария
саласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
мет регламенттерін бекіту туралы" ќаулысы-
на (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемле-
кеттік тіркеу тізілімінде № 5265 болып тіркел-
ген, 2015 жылѓы   20 ќањтарда "Ќостанай
тањы" газетінде жарияланѓан) мынадай

μзгеріс енгізілсін:
мемлекеттік тілде барлыќ ќаулы мєтіні бой-

ынша:
"регламентері" деген сμз "регламенттері"

деген сμзбен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мєтіні μзгермейді.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан

к‰нінен кейiн к‰нтiзбелiк он к‰н μткен соњ ќол-
данысќа енгiзiледi.

Облыс єкімі                Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу   тiзiлiмiнде 2015   жылѓы
29   сєуірдегі  № 5576 болып тіркелген.

по всему тексту постановления на государ-
ственном языке:

слово "регламентері" заменить на слово "рег-
ламенттері";

текст на русском языке не меняется.
2. Настоящее постановление вводится в

действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опуб-
ликования.

Аким области           Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государ-

ственной регистрации   нормативных  право-
вых   актов  29 апреля 2015 года под  № 5576.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 28 сєуірдегі № 170 ќаулысы

Субсидияланатын тыњайтќыштардыњ т‰рлерін (органикалыќ тыњайтќыштарды
ќоспаѓанда), субсидиялардыњ нормаларын белгілеу туралы

Постановление акимата Костанайской области
 от 28 апреля 2015 года № 170

Об установлении видов субсидируемых удобрений
(за исключением органических), норм субсидий

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ 2001
жылѓы  23 ќањтардаѓы Зањыныњ 27-бабына,
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ  2014
жылѓы 29 мамырдаѓы № 574 ќаулысымен
бекітілген тыњайтќыштардыњ ќ±нын (органи-
калыќ тыњайтќыштарды ќоспаѓанда) субси-
диялау ќаѓидаларыныњ 7-тармаѓына сєйкес
Ќостанай облысыныњ   єкімдіг і  ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Субсидияланатын тыњайтќыштардыњ
т‰рлері (органикалыќ тыњайтќыштарды ќоспа-
ѓанда) мен тыњайтќыштардыњ 1 тоннасына (лит-
ріне, килограмына) арналѓан субсидиялардыњ
нормалары:

1) 1-ќосымшаѓа сєйкес аѓымдаѓы жылы отан-

 В соответствии со статьей 27 Закона Рес-
публики Казахстан  от 23 января 2001 года "О
местном государственном управлении
и самоуправлении в Республике Казахстан",
пунктом 7 Правил субсидирования стоимости
удобрений (за исключением органических), ут-
вержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 29 мая 2014 года
№ 574 акимат Костанайской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить виды субсидируемых удобре-
ний (за исключением органических) и нормы суб-
сидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений:

1)  реализованных отечественными произ-
водителями удобрений в текущем году, соглас-

дыќ тыњайтќыш μндiрушiлер сатќан тыњайтќыш-
тар;

2) 2-ќосымшаѓа сєйкес аѓымдаѓы жылы
тыњайтќыш жеткізушіден  жєне (немесе)
шетелдiк тыњайтќыш μндiрушiлерден сатып
алынѓан тыњайтќыштар;

3) 3-ќосымшаѓа сєйкес μткен жылѓы 4-тоќ-
санда тыњайтќыш μндiрушiден жєне (немесе)
тыњайтќыш жеткiзушiден, жєне (немесе)
шетелдiк тыњайтќыш μндiрушiден сатып алын-
ѓан тыњайтќыштар белгіленсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан
к‰нінен кейін ќолданысќа енгізіледі.

Облыс єкімі  Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде 2015  жылѓы  12
мамырдаѓы № 5591 болып тіркелген.

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 28 сєуірдегі № 170 ќаулысына 2-ќосымша

Аѓымдаѓы жылы тыњайтќыш жеткiзушiден жєне (немесе) шетелдiк тыњайтќыш
μндiрушiлерден сатып алынѓан,субсидияланатын тыњайтќыштардыњ т‰рлері

(органикалыќ тыњайтќыштарды ќоспаѓанда) мен тыњайтќыштардыњ
1 тоннасына(литріне, килограмына) арналѓан субсидиялардыњ нормалары

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 28 сєуірдегі № 170 ќаулысына 3-ќосымша

¤ткен жылѓы 4-тоќсанда тыњайтќыш μндiрушiден жєне (немесе) тыњайтќыш
жеткiзушiден, жєне (немесе) шетелдiк тыњайтќыш μндiрушiден сатып

алынѓан,субсидияланатын тыњайтќыштардыњ т‰рлері (органикалыќ тыњайтќыштарды
ќоспаѓанда) мен тыњайтќыштардыњ 1 тоннасына (литріне, килограмына) арналѓан

субсидиялардыњ нормалары

но приложению 1;
2) приобретенных у поставщика удобрений

и (или) у иностранных производителей удобре-
ний  в текущем году,  согласно приложению 2;

3) приобретенных в 4 квартале предыдуще-
го года у производителя и (или) у поставщика
удобрений, и (или) у иностранного производи-
теля удобрений, согласно приложению 3.

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

Аким области         Н.Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государ-

ственной регистрации   нормативных  право-
вых   актов  12 мая 2015 года под  № 5591.

Виды
субсидируемых

удобрений

Аммофос
(46% Р2О5, 10% N)
Суперфосфат простой
(15% Р2О5)
Аммиачная селитра
(N-34,4%)
Калий хлористый
(К2О5-42%, KCL-65%)
Калий сернокислый
(К2О5-53%)
Микробиоудобрение
"МЭРС" марки "Б"
Фосфоритная мука
(Р2О5-17%)
Супрефос-NS (N-12%-Р2О5-24%)+(Ca,
Mg, SO3)

Виды
субсидируемых

удобрений

Карбамид (N-46,3%)
Нитроаммофоска  (N-16:Р-16:К-16)

Виды
субсидируемых

удобрений

Аммофос
(46% Р2О5, 10% N)
Суперфосфат простой
(15% Р2О5)
Аммиачная селитра
(N-34,4%)
Калий хлористый
(К2О5-42%, KCL-65%)
Калий сернокислый
(К2О5-53%)
Микробиоудобрение
"МЭРС" марки "Б"
Фосфоритная мука
(Р2О5-17%)
Супрефос-NS (N-12%-Р2О5-24%)+(Ca,
Mg, SO3)
Карбамид (N-46,3%)
Нитроаммофоска (N-16:Р-16:К-16)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

№

1
2

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Единица
измере-

ния

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

литр

тонна

тонна

Единица
измере-

ния

тонна
тонна

Единица
измере-

ния

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

литр

тонна

тонна

тонна
тонна

Приложение 1 к постановлению акимата
от 28 апреля 2015 года  № 170

Виды субсидируемых удобрений (за исключением органических)
и нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, реализованных

отечественными производителями удобрений
в текущем году

Процент
удешевления

стоимости
одной

единицы, до
 50

50

50

50

50

50

50

50

Процент
удешевления

стоимости
одной

единицы, до
30
30

Процент
удешевления

стоимости
одной

единицы, до
50

50

50

50

50

50

50

50

30
30

Нормы
субсидий на

одну единицу,
тенге

45000

21281

28900

44000

106000

5000

8210

43500

Нормы
субсидий на

одну единицу,
тенге

21000
27600

Нормы
субсидий на

одну единицу,
тенге

45000

21281

28900

44000

106000

5000

8210

43500

21000
27600

Приложение 2 к постановлению акимата  от 28 апреля 2015 года  № 170

Виды субсидируемых удобрений (за исключением органических)  и нормы
субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретенных у поставщика

удобрений и (или) у иностранных производителей удобрений в текущем году

Приложение 3 к постановлению акимата  от 28 апреля 2015 года  № 170

Виды субсидируемых удобрений (за исключением органических)
и нормы субсидий на 1 тонну(литр, килограмм) удобрений,  приобретенных

в 4 квартале предыдущего года у производителя и (или)
у поставщика удобрений, и (или) у иностранного производителя удобрений
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Не Ќошаман μледі,
не К‰рењат μледі

сын беріп ќ±ттыќтап кетеді.
Міне, содан бастап, екі жастыњ
жолы бола берген. Єке батасы
ќабыл болѓан.

Жењешем айтып отырушы
еді:

– ‡лкен єжемніњ ќолында
μстім. Сол кісініњ шарапаты
кμп тиді. Аќыл айтып отыру-
шы еді: – ¤зіњ с‰йгенді емес,
μзіњді с‰йгенніњ етегін ±ста
деп,– ±лы єжемніњ сол сμзі
маѓан μмірлік азыќ болды.

Єн сала білген жењешем
єњгімені де єдемі айтушы еді.
Дастарханы жайнап, самауры-
ны єлсін-єлі ќайнап т±ратын.
Аќ дастарханныњ аѓы мен
ќызылын, ащысы мен тєттісін
ќатар ±сынып, єњгімеге ќарыќ
ќылатын. "Єн салыњызшы!"
деп μтінсењ айта ќоймайтын.
Ол ‰шін кμњілді орта, т‰сінетін
ж‰рек, тыњдайтын ќ±лаќ ке-
рек.

Єњгімесін одан єрі аѓытады.
 – Аѓањ екеуміздіњ бас

ќосып, отау тіккен алѓашќы
жылдарымыз. Аѓањ, "Пионер"
газетініњ редакторы. Намысы-
на тырысып, к‰ндіз-т‰ні
ж±мыс істейді. Бєріне
‰лгіреді, жастыќ ќой. Бір к‰ні
аѓања айттым, осы сеніњ туѓан-
туыстарыњ бар ма? Алматы-
даѓы Торѓайдыњ дμкейлерініњ
бєрін білеміз, ќ±дайѓа ш‰кір,
араласып т±рамыз. Ал, μзіњніњ
еліње, туѓан жеріње бір барып
ќайтпаймыз ба?– дедім. Алтай
(Єбілфайыз аѓа) б±л сμзіме
риза боп ќалды. – Кμњіліњ ќала-
са болды, бір к‰ні барамыз, –
деп ќояды. Содан бір жыл μтті
ме, екі жыл μтті ме, бір к‰ні
поезѓа отырып, Торѓай-Ќоста-
най баѓытына тартып отыр-
дыќ.  Ауылы – "Б‰йректал" де-
ген жер, Торѓай мен Ќостанай-
дыњ арасын жалѓап т±рѓан, біз
т‰скен Аманќараѓай станция-
сынан онша алыс емес екен.
Ауыл адамдары ѓажап ќой,
"келін келді" деп ќ±раќ ±шып,
ќол ќусырып ќарсы алып, ма-
лын сойып, аќ дастарханын
жайып жатыр. Б±л ауыл т‰гел-
ге жуыќ Алтайдыњ туыстары
екен. Бірден араласып кеттік.
Єсіресе, ‰лкен єжелердіњ
єњгімесі ќатты єсер етті.
¤йткені, μзім де ‰йде ‰лкен
єженіњ тєрбиесінде μскенмін
ѓой... Алтайдыњ аѓайындары
"асар" жасап, ‰й салып жатыр
екен. ¤здері ±йымшыл, бір-
біріне ќолѓабыс жасап, кμмек
кμрсетуге єзір-аќ. Негізгі
ќ±рылыс материалдарын
Аманќараѓай станциясынан
тасиды екен.

Бір апта μтті ме, μтпеді ме,
бір к‰ні Алтай аѓаларыњ ауыл-
дан шалѓай жаќќа кеткен бо-

лар деймін, єйтеуір оралып
келмей ќойды. Екі к‰н, ‰ш к‰н
μтті. Алањдап, елењдей баста-
дым. – Алтай ќайда? – деп аѓай-
ындарынан с±расам,– Аман-
ќараѓай жаќќа ќ±рылыс мате-
риалдарын єкелуге кеткен деп,
иыќтарын ќиќањдатады. Маза
кетті. Не керек бір апта деген-
де келді-ау єйтеуір, екі-‰ш ма-
шина ќ±рылыс материалда-
рын тиеген. Бір машинаныњ
бортынан 3-4 адам т‰сіп жа-
тыр. ‡сті-бастарын шањ бас-
ќан. Єлгі жерде аѓаларыњды
єзер таныдым. Меніњ онша
риза болмай т±рѓанымды бай-
ќаѓан Алтай: – єдейі келген соњ
кμмектесу керек ќой! – деп т±р.
Алтайды аяп кеттім. Дереу
аѓайындарына барып: –
інілеріњіз м±нда демалуѓа кел-
ген, енді ешќайда бармайды! –
деппін.

"Ќанша дегенмен ‰лкен
єженіњ тєрбиесінде μскен ерке
ќызбын ѓой, айтып салдым.
Шіркін, ауыл адамдары кењ
ѓой, бірден меніњ кμњілімді
аулап ќ±раќ ±шып жатыр. –
Ой, келін, айттыњ болды!
Єбілфайыз енді ешќайда бар-
майды, ќасыњда болады, – деп.
Шіркін, сондаѓы ел адамдары-
ныњ меніњ жанымды т‰сініп,
Алтайѓа жаным ашып ара
т‰скенімді ќ±п кμріп, ќ±рмет-
тегенін ќайтерсіњ!"

Ќайран жењешем, осылай
єњгіме айтып, сыр шертетін.
Соныњ бєрінде де аѓаѓа деген
адал кμњілі, аќ махаббатыныњ
лебі сезіліп т±ратын.

Анда-санда Алматыѓа  бар-
ѓанда аѓа-жењгеге сєлем беріп
т±рудыњ да сєті т‰сетін. Ол кез-
де ел-жер, жастыќ шаќ, кμзіміз
кμрген ±лы адамдардыњ єр
ќилы ќасиеті хаќында толѓана
сыр шертіп, аѓам мен жењгем
єњгіме тиегін аѓытушы еді-ау,
шіркін.

Соњѓы рет, осыдан бірер
жыл б±рын, аѓа-жењгем Бура-
байдыњ "Оќжетпесінде" дема-
лып жатќан кезде арнайы ба-
рып сєлем беріп  ќайтќанмын.
Ќуанып калды. Кейіннен бір
ќайта оралѓанымда, жење-
шемніњ сол жолы "Оќжетпес-
те" демалушыларѓа арнайы
концерт бергенін естіп ќатты
ќуанып ќалдым. Бєрі де жење-
шемніњ єсем єніне тєнті болып,
разы кμњілмен рахметтерін ай-
тыпты.

Жењешемніњ д‰ниеден оз-
ѓанына  жылдан асып барады.
Енді   ќайтып  кμрмеймін де-
генге кμњіл сенбейтін секілді.
Жалѓан д‰ние деген осы-ау.

Серік
Т¦РЃЫНБЕК¦ЛЫ.

Торѓайда Єйдерке – Шаќ-
шаќтыњ бір ‰лкен тойы болып,
екі жаќтан ж‰здеген ат келеді.
Солардыњ ішінде Єйдеркеден
Ќошаман деген ж‰йрік, ал Шаќ-
шаќтан Єуесбай К‰рењ бола-
ды. Ќошаман – ерен ж‰йрік, кμп
жерде талайдан дес  бермей
ж‰рген ат екен. Содан да Ќоша-
ман деп атаѓан ѓой. Жануар
бірден ќара ‰зіп, ж±лдыздай
аѓып жμнеледі  екен. "Кетті енді,
ќош-аман бол" деседі екен ж±рт
ќалѓан аттардыњ иелеріне, ол
ат бєйгеге ќосылѓанда.

Єуесбай  К‰рењніњ єлі
м±ндай ±лан бєйгеге ќосылма-
ѓан кезі болса керек. Ќошаман-
ныњ иелері, нєті  Ќ±лжан-Тμке-
лер болуы керек, – "Ќошаман-
ды  терлетпей-аќ бєйгесін бер-
іњдер!" – деп μктемсиді. Бас
бєйгені шаппай бер деген б±л
сμзге намыстанѓан Тосын бо-
лыстыѓыныњ болысы  Ќорѓан-
бек, кєдімгі Бірімжанов Кенже-
байды шаќыртып, Ќошаманды
ретін тауып кμр дейді.

Бєйге атын, соныњ ішінде
ерен ж‰йріктерді басќаныњ
кμруі м‰мкін емес екен ол кез-
де. К‰зеттеп, жабулап, аса саќ-
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тыќпен, ќ±пия ±сталады екен
ат. Ат тілден, кμзден, т‰рлі ќас-
тандыќтан, ќарсы жаќтыњ ат-
сейістерініњ сынынан саќтан-
дырылып, кμзтасада ±сталатын
болѓан. Алайда, Кенжебай киім-
кейпін μзгертіп, елеусіздеу бір
сєтте Ќошаманныњ  жабуын бір
кμтеріп, ќарап ‰лгіреді.  Ќор-
ѓанбекке келіп: – Ќошаман ерен
ж‰йрік екен. Олар отыз шаќы-
рым десе, сен ќырыќ шаќырым
де, олар ќырыќ десе, елу де.
Сонда барып  К‰рењат озар.
Єйтпесе, алдыратын мал емес.
Жаратуда т‰пб‰йенде жарты
тезек ќалыпты, ол алысќа соз-
басањ кедергі емес, бєйге ала
алмайсыњ, – дейді. Сонда Ќор-
ѓанбек болыс, – не Ќошаман
μледі, не К‰рењат μледі, – деп
ќайталай беріпті. Сонымен ат
егеспен елу шаќырымѓа ай-
далѓан.  Ќараќшыѓа таќаѓанда
озып келе жатќан Ќошаман
±шып т‰седі, Єуесбай  К‰рењ
мєреден аман μтеді. Атбазы-
ныњ ќапысынан т‰пб‰йенде
ќалѓан жарты тезек  Ќошаман-
ды егесте μлтіреді, ал жаратуы
ќапысыз К‰рењат бєйге ала-
ды.

Т‰йе тобыѓын ж±тќан Аќтай
Атын ±мыттым, Тосын болысында бір байдыњ т‰йелері  Н±ра-

да ќыстап, жайылып жатады. Баќпайды, сыртынан баќылап, ара-
т±ра бір барып, т‰гендеп ќана т±рады екен. Бір бораннан кейін
байдыњ адамдары барып, т‰гендесе бір т‰йе жоќ болады. Бір
жаяу адамныњ ѓана келіп-кеткен ізі бар, басќа еш белгі жоќ.

Содан єлгі адамдар сол ізге т‰сіп келе жатса, бір жерде ќарѓа
т‰скен т‰йеніњ тμрт табаныныњ ізі жатыр. Сол жерде єлгі жаяу
келе жатќан адам дєрет  ±сатќан. Одан кейін т‰йеніњ ізі таѓы жоќ
болады да, жаяу адам ізі жалѓаса береді. Сол іздеген беттері-
мен бір ‰йге келіп кірсе, балалар т‰йеніњ жас тобыѓымен ойнап
отыр екен. Б±лар оны алып алады. Осы кезде сырттан ‰й иесі
Аќтай есімді жігіт кіреді.

– Мынау жас тобыќ, т‰йеніњ тобыѓы, із сенікі, ±рымыз сенсіњ,
мойында, – деседі жоќшылар.

– Не дейді, шын айтасыњдар ма, мынау шынымен жас тобыќ
па μзі, кμрсетіњдерші, кєне? – деп Аќтай тобыќты ќолына алып,
сєл дымдап жіберіп, кμзбе-кμз ж±тып жібереді.

  Жоќшылар басќа  еш айѓаќ таба алмайды. Содан байѓа ба-
рып, бар кμрген-білгендерін айтады. Бай єњгімені тыњдап бо-
лып: – Т‰йені арќалап єкетіп, оныњ ‰стіне анадай тобыќты ж±тќан
адам тегін болмайды. Бізге ±ры-ќарыдан пана болады. Ќасќыр
жеген бір мал, с±рамадым. Єрі ќарай ќумай-аќ ќойыњдар, – депті.

Осыѓан ±ќсастау таѓы бір сμз бар. Ертеде бір кедей жігіт бала-
шаѓасына берері болмай ќысылѓан соњ, байдыњ бір т‰йесін
єкеліп, сойып жеп, к‰дікке алар еш белгі ќалдырмай с‰йектеріне
дейін жойып отырѓан. К‰ндердіњ к‰нінде жоќшылар да келеді.
Еш к‰дік алар белгі таппайды. Енді кеткелі жатќандарында бай-
дыњ кμзі баланыњ ќолындаѓы т‰йеніњ тобыѓына т‰седі.

– Мынау не? Ќай єкењніњ т‰йесініњ тобыѓы?! – деп ежірейе
бастаѓанда, ‰й иесі: – Кєне, ќайдаѓы тобыќ? – деп, баланыњ
ќолынан шапшањ ала ќойып, ж±тып жібереді.

Не керек, дауласып биге келеді. Т‰йемді мынау ±рлап сойып
жеді, – деген байдыњ сμзіне  би айѓаќ келтір деп талап етеді.
Анау ж±тып  ќойѓан тобыќты айтады. ¦ры болса, азар да безер.
Би т‰йеніњ тобыѓын алдырып, єлгі байѓа:  – Не μзіњ, не бір жігітіњ
ж±тсын, – дейді. Ешќайсысы беттемейді. Онда сенікі жала, – деп
кедейді аќтайды.

Сабыржан Ш‡КІРОВ.

Ж
ЕЊЕШЕМ дастар-
хан басында
отырѓанда шеші-

ліп єњгіме айтушы еді.
Єњгіменіњ арќауы – єн бола-
тын. Меніњ жењешем, сєн-сал-
танат ќ±рып, сахнаѓа шыѓып,
кєнігі єнші болмаса да, дастар-
хан басында одан μнер асыра-
тын ешкім болмаушы еді.
Оѓан аѓам ќосылѓан кезде,
мєссаѓан, д‰ние жайнап кет-
кендей, айналања шуаќ шашы-
лып, тμбењнен н±р саулап
т±рѓандай єсер етуші еді.
Єуезовтыњ алдында єн салѓан-
да ±лы М±хањ ќозѓалаќтап
ќойып:

– Пєлі, мынау, пейіштен
шыќќан періштеніњ ‰ніндей
ѓой, – деп тамсаныпты.

–Атыњ кім ќалќам?
– Заря
– Заря?! Сеніњ атыњ Заря

емес, К‰ншолпан ѓой. Сен єн
салѓанда, аспан ажарланып,
к‰н н±рланып, тыњдаушысын
шырайлы ш±ѓылаѓа бμлейді
екен. Б±дан былай, сеніњ есіміњ
– К‰ншолпан болсын! – депті,
жарыќтыќ  Єуезов.

Заря жењешемніњ есімін
одан єлдеќайда б±рын
Єбілфайыз аѓамныњ μзі-аќ
ќойып берген. – Тањшолпан!
Тањшолпан – тањ ж±лдызы,
алѓашќы жарыќ сєулем деген
сμз. Кейіннен Єбілфайыз
аѓам, жазушы ретінде жење-
шемніњ μміріне арнап, ±лы
махаббатына ескерткіш жаса-
ды. Ќазіргі тањда аѓаныњ ќол-
тањбасы – "Тањшолпан" оќыр-
мандардыњ ќолынан т‰с-
пейтін ќ±нды кітапќа айнал-
ды. Бір жаќсысы, жан жење-
шем,  μзіне жасалѓан єдеби
ескерткішті ќолымен ±стап,
кμзімен кμріп кетті.

Жењешем, жер бетініњ жау-
ћар ж±лдызы, кμрген жан
с±лулыѓына с±ќтанбай μте ал-
майтын ѓажайып μлке – Ќар-
ќаралыда туѓан. Жері ќандай
с±лу, елі ќандай с‰йкімді бол-
са, μзі де б±л ѓ±мырда сондай
к‰й кешті. Айналасын єніне де,
сєніне де тамсандырып μтті.
Жењешем Єбілфайыз аѓамен
ќосылып, отау тігіп, шањыраќ
кμтергенде, єкесі  μзі туѓан
Ќарќаралы ауданыныњ партия
комитетініњ бірінші хатшысы
екен. Сол кезде, сонау Торѓай-
дан келген аѓам да осал болма-
ѓан.   Жиырмадан асќан жап-
жас жігіт – елге танымал –
"Пионер" газетініњ Бас редак-
торы.

Ќалай болѓанда да бірінші
хатшыныњ мысы басып, кμњілі
к‰пті болып ж‰ргенде,  бір к‰ні
Заря жењгеміздіњ єкесініњ μзі
жас отауѓа арнайы келіп, бата-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

,,,,,,,,,,



915 мамыр 2015 жыл

Жатќанда д‰ние шіркін жањаланып,
Жыр жаздым μзіњ жайлы

ќалам алып.
Кеткен соњ тоќтап ќалѓан

шабытыњды
¦шырдым кейінгіге шаѓала ѓып.

Єн берген, μлењ берген айналаѓа,
Жатырсыњ ќыр жастанып

ќайран аѓа.
Сарѓайѓан жырларыњды ±рпаќ оќып,
Айтсын деп маќтаныш ќып

ќайманаѓа.

Айтсын деп Аѓай біздіњ
нар екен деп,

Жиѓаны имандылыќ ар екен деп.
‡рпектен жаяулатып Берлин барѓан
Жауынгер Ѓазез аќын бар екен деп.

Айтады ќолтањбасын ќалдырѓан деп,
Алауын ¦лы Жењіс жандырѓан деп.
Айтады Ќоѓалыкμл ќырќасына
Бастауыш алѓаш мектеп

салдырѓан деп.

1. Жаратылым –  жан ырысы
2. Тіршілік – хан иесі
3. Хан –  таќ иесі
4. Таќ – єділдік ырысы
5. Єділдік –  наќ ырысы
6. Байлыќ –  сєн ырысы
7. Сєн –  сєулет ырысы
8. Сєулет –  дєулет ырысы
9. Сыйласым –  татулыќ ырысы
10. Т±лпар –  батыр ырысы
11. Ынтымаќ –  бірлік ырысы
12. Ќайтпас ер –  найза ырысы
13. Ерлік білегі –  елдіњ ырысы
14. Су молдыѓы – кμлдіњ ырысы
15. Ењбек –  дєн ырысы
16. Жарасым – береке-бірлік ырысы
17. ¤нер –  білім ырысы
18. Білім –  μнер ырысы
19. Ќос босаѓа –  т‰тін ырысы
20. Єділ би – б‰тін ырысы
21. Шілдехана –  тμр ырысы
22. Кебін –  кμр ырысы
23. Жањбыр –  жер ырысы
24. Ірге –  ай ырысы
25. Жаќсы сμз – жан ырысы
26. Шежіре бєйіт –  сμз ырысы
27. Аќыл –  кμздіњ ырысы
28. Инабат – ізеттілік ырысы
29. Жаќсы садаќ –  жасаќ ырысы
30. Ќалќан –  арашашы ырысы
31. Шμп –  мал ырысы
32. От –  ел ырысы
33. Су –  мал- жан ырысы
34. Ажал – жан алу ырысы
35. Жас –  баќыт ырысы
36. Ќан –  ќ±т ырысы
37. Сыйластыќ –  сенімніњ ырысы
38. Шыдамдылыќ –  тμзімніњ ырысы
39. Тайсалмау – талаптыњ ырысы
40. Науќас –  сырќаттыњ ырысы
41. Шипагерлік емдеу –  айыѓудыњ ырысы.

¤тейбойдаќ ТІЛЕУЌАБЫЛ¦ЛЫ.

Ќырыќ бір ырыс  ФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮД

Дархан мінезіменДархан мінезіменДархан мінезіменДархан мінезіменДархан мінезімен
дараланѓан  аќындараланѓан  аќындараланѓан  аќындараланѓан  аќындараланѓан  аќын

Єлпия Орманшина туралы сыр

Студент  кезім
болатын.  Арќалыќ
ќаласыныњ   Торѓай
облысыныњ  орта-
лыѓы  болып  т±рѓан
кезі.1993-жылдыњ
к‰з мезгілінде  Тєу-
елсіздік  мерекесініњ
ќ±рметіне  облыстыќ
оќушы  аќындар
арасында   айтыс
±йымдастырылды.
Ќаладаѓы  кенші-
лердіњ  мєдениет  са-
райы  кμрерменге
лыќ  толы.   Амангел-
ді,  Жангелді,  Жар-
ќайыњ,  Амантоѓай  аудандарынан  келген  жас  аќын
інілеріміз-сіњілілеріміз  ‰пір-ш‰пір болып,  алдын  ала  ж±п-
тастыруѓа  келіпті.   Єлі есімде  ±стінде  алќызыл  т‰сті,
кењ  пішіліп  тігілген ±зын  кμйлегі  бар,  тоќпаќтай  б±рымы
белінен  тμмен  тμгілген  єйел  затын  алѓашќыда  кμріп
тањырќаѓаным  бар. Ол кісініњ  есіміне  сырттай  ќаныќ
болсам да,  ж‰збе-ж‰з  бірінші  рет  кμруім.  Єжімсіз  аќ
ж‰зі,  ерекше  келісті  келбеті,  алѓаш  кμрген  кісініњ  наза-
рын  μзіне  еріксіз  аударатын. Алдында  теледидардан
кμргендегіден  де  єдемірек  екен.   Аќын  халќы  єсемдікке
жаны  ќ±мар  халыќпыз ѓой,  тањырќап,  ќайта-ќайта  ќарай
бергім  келетін.  Ќасымда  айтысќа  баулып  ж‰рген  ±ста-
зым  Жадыра  Ќ±тжанова  бар.  Єлгі  кісімен  жылы  ±шы-
расып,  шєкірті  ретінде   таныстырып  ќойды. Ол кісі де  μз
шєкірттерін  кμрсетіп,  кμњіліндегі  ќуаныш  сезімін  жасыр-
мады.  Ол  ќуаныш  μзі  баптаѓан  ќ±лыншаќтарын  бєйгеге
ќосып,  баѓын  сынайтын  кμптен  к‰ткен  сєттіњ  жаќында-
ѓанына  ќуанѓан  ерекше  сезім  болу  керек. Сол  жолѓы
айтыс  ерекше  болды.  Себебі  ќ±лын  к‰нінде  танылѓан
жас  аќындар  б‰гінгі  тањда  елдіњ сμзін  сμйлеп,  талай
мєрте  топ  жарып,  жалпы  Ќазаќстан  кμлеміне  де  таныл-
ѓандары  бар.  Єсіресе,  Айбек  Ќалиев,  Мамай  Ізтілеуов-
тер  сол  айтыста  оза  шауып  бєйге  алѓан  болатын.
"Шєкіртсіз  ±стаз  т±л" демекші,  Мамайдыњ  ±стазы  Єлпия
Орманшина  апайымыз  болатын.  Ширек  ѓасырѓа  жуыќ
уаќыт  μтіпті.  Єлгі  шєкірттерімен   ќуанып  ж‰ретін  Єлпия
апайды  талай  мєрте  айтыстарда  жолыќтырдым.  Кейде
апай   бізбен  бірге  айтысќа  ќатысып  ж‰реді,  кейде
ќазылыќта  отырады.  Аќжарќын  мінезді  апайымыз  μнер
жолында  μзіне  б±йырѓан  бєйгелерді  де  еншіледі.  Єсіре-
се,  марќ±м  аќын  Фариза  Оњѓарсынова  апайымыз  "Та-
рихта  бірінші  рет  аруана  мінген  ќазаќтыњ  аќын
ќызы" – деп  μз  баѓасын  берді.

 Аќын  Серікбай  аѓамыз:
– Дода  десе,  ќанатын  еркін  керіп,
 ¦шар  биік  ќыран  ќ±с  секілденіп.
 Талай-талай  ќол  соќтыќ  осы  ќызѓа,
 ¤шпес  жалын-μлењніњ  μртін  кμріп, – деп  жазды.

Єлпия  апайымыз    жазба  аќын  ретінде  де,  μз  ж‰регін-
дегі  μрнекті  ойды  ќаѓаз  бетіне  т‰сірді.  "Мен  даламныњ
ќызымын", "Елік  кμњіл  ойнаќтайды  далада"  атты  жыр
жинаќтары  да  оќырманѓа  жол  тартып  ‰лгірді.  "Ат  ба-
сындай  алтын  бергенше,  алаќандай  баќ бере гμр"– деп
халыќ  даналыѓында  айтылѓандай, Єлпия  апайымыз
Алла  берген  μнердін  халыќ  ќажетіне  жаратып, μнерде
μз  баѓасын  алѓан  аќын  деп  білемін. Облысымыз  жабы-
лып,  айтыстар  ±йымдастырылмаќ  т‰гел  екі  ќолѓа  бір
ж±мыс  таба  алмаѓан  ќиын  к‰ндерді  де  бастан  кешірдік.
¤нер  – асыл  жаќ±т д‰ние ѓой.  Жаѓдайымыз  д±рыстала
келе    айтысымыз  ќайтадан  жањѓырды.  Єлпия  апайдыњ
айтыстарында  бір  ерекшелікті  баќылаѓаным,  жас  аќын-
дармен  айтысќа  т‰скенде  жасќамай,  жетелеп  отырады.
Кейде  арќаланып  кететін  сєттері  де  болады.  Жалпы
айтыс  μнерінде  сєтті  сμз  сапталу  аќынныњ  сол  мезет-
тегі  кμњіл-к‰йіне  де  байланысты  д‰ние  ѓой.  Бір  жолы
баќ  шапса,  бір  жолы  бап  шабады.  Жазушы  Ќойшыѓара
Салѓара±лы  аѓамыз  Єлпия  апайымыз  жайлы: "Єлпия
бір ќолына  ќалам,  бір  ќолына  шєйнек  ±стай  ж‰ріп,  тєњір
сыйлаѓан  ж‰регіндегі  талант  сєулесіне  бір  сєт  те  кμлењке
т‰сірген  емес" – деп жазѓан  екен.  Єлпия  апайымыз
осыѓан  лайыќ  μз  баѓасын  алѓан  кісі.  "Ењ  ‰здік  ±стаз"
атаѓы, Ќазаќстан  Республикасыныњ   "Мєдениет  ќайрат-
кері" ќ±рмет  белгісіне  ие  болуынан  мєдениет  саласына
адал  ќызмет  жасаѓанын  ањѓаруѓа  болады. Облыстыќ
Меценаттар  клубыныњ  "Ќазына"  сыйлыѓыныњ  лауреа-
ты. Б‰гінде  60-тыњ  асќарына   ќадам  басќан  Єлпия
апайымыз  єлі де  мєдениет  саласында  ќызметте. Ќала-
да  ж‰рсе  де,  μзініњ  кењ  далада  μскендігін  білдірер  кењ
мінезімен,  жан  баураѓан  аќын.

 Кењ даланыњ  ќызы  едім  сылањдаѓан,
Сыр  ањдаѓан  б±лаќтан  б±рањдаѓан.
Есіме  алсам, ж‰регім  сыздап  кейде,
Ен  жайлауды саѓынбай  т±ра  алмаѓан, – деп  аќын

апайымыз  μзі  айтќандай,  дархан мінезімен  дараланѓан
аќын  апамыздыњ  деніне  саулыќ, шалќар  шабыт,  сар-
ќылмас  ќуат  тілеймін!

¤нердегі  аќын  сіњілісі   Баѓила  БАЛМАШЕВА.
 Арќалыќ  ќаласы.

Ќарттарым
Мамырлап келген майыњмен,
Жатырмын μлењ аќтарып.
Єкелген жењіс айыњмен,
Армысыњ меніњ ќарттарым.

Соѓысќа кірген кезіњде,
¤р жастыќ балѓын шаќтарыњ.
Ењсесі ж‰рген езілмей,
Бармысыњ меніњ ќарттарым.

Майдандас болып єкеммен,
Б±збаѓан берген анттарын.
Ауылѓа Жењіс єкелген,
Ардагер меніњ ќарттарым.

Кєрілік ќуса берілмей,
Ала алмай сырќат анталап.
Ж‰рмісіњ туѓан жеріњде,
Жењістіњ туын  арќалап.

Тарамыс ќолда таяќтар,
Кєрілік ±йќы б±збай ма.
Жарыќшаќ ќалѓан аяќтар,
Жатќанда жиі сыздай ма.

Аз ѓана адым басќаныњ,
Тиеме ќартым к‰шіње.
Шейіт болѓан майдандастарыњ,
Кіре ме кейде т‰сіње?

Кездеріњ аз ба шаттанѓан?
К‰рсінбе Ерім к‰рсінбе.
¤зіњнен б±рын аттанѓан,
Єжемді ойлап ж‰рсіњ бе?

Ќан менен терге т‰кірген,
Заманѓа айтар μкпењ кμп.
Ш‰кір де ќартым ш‰кір де,
Ењбегіњ текке кеткен жоќ.

Кезінде єлі балаќан,
Жауынгер болды келіскен.
Жаймадыњ біздей алаќан,
Ќањсыѓын с±рап немістен.

Кедейлік саѓан к‰лгенмен,
Д‰ние  деген боќ еді.
Ќарыныњ сыздап ж‰ргенмен,
Кμњіліњ шіркін тоќ еді.

Кμзіњде т±р ѓой адалдыќ,
Тарихты ќозѓар тарлансыњ.
Кеудење таќќан медальді,
Ќаныњды тμгіп алѓансыњ.

Ќанаѓат ш‰кір, дегенді,
¤стіњдер бізге ‰йретіп.
Кірлетпей кєрі денењді,
Келесіњ єлі с‰йретіп.

Д±шпанѓа кеткен бас ±рмай,
Пєксіњдер ќартым,аќсыњдар.
Басыњда ќалѓан шашыњдай,
Тым сиреп бара жатсыњдар.

Жалауы болдыњ жерімніњ,
Ањызы болдыњ даламныњ.
Ќ±рметін кμрдіњ еліњніњ,
Баќытын кμрдіњ  балањныњ.

Ѓ±мырыњ, баќыт баѓыњ да,
Артыњда ќалар ±рпаѓыњ.
¤здеріњ жылда саѓынѓан,
Жењістіњ жырын шырќадым.

Майдангер ±стаз
(¦ОС ардагері ±стаз-аќын Ѓабдолѓазиз Ємірхамза±лына)

Н±р жиып, жыр сыйлаѓан нар
аѓамсыњ,

Єулеттен ишан, ќари тараѓансыњ.
Кириллді, Єліпбиді ќатар оќып
Білімніњ ќам кірпішін ќалаѓансыњ.

Дєріптеп туѓан жердіњ естілерін,
Зардабын с±м соѓыстыњ кештіњ Ерім.
Жазѓаныњ ж‰ректерге жетіп жатты,
Сен біраќ єттеген- ай естімедіњ.

¦стаз боп жаѓып білім шыраѓыњды,
Жырау боп кμкірегіњнен жыр

аѓылды.
Ќырѓыннан ќырыќ жылѓы

аман ќалдыњ
Бердіњ де ќ±рбандыќќа ќ±лаѓыњды.

Ќадірін бейбіт к‰нніњ білетінсіњ,
Шарасыз т‰сінбесек к‰летінсіњ.
Жобалап єњгімеші айтќан сμзді
Есітіп ж‰регіњмен ж‰ретінсіњ.

Еш кμнбей с±м соѓыстыњ мазаѓына,
Ж±бандыњ ќаламыња, ѓазалыња.

Елеусіз Ерлер жайлы жыр
 ќалдырдыњ,

Торѓайдыњ сμз т‰сінер ќазаѓына.

Сыр шерттіњ шежірелі далам жайлы,
Туѓан жер, топты жарѓан адам

 жайлы.
М±ражай сμресінде ќолжазбалар
Сіз болып талай дерек баяндайды.

Аѓай-ау сезімі – сμз, жыр – ж‰регі,
Кезінде айтыскер де д‰лд‰л едіњ.
¦рпаѓыњ рухыњды кμтермесе,
¦мтылып ќалар ма едіњ, кім біледі?

¤згерді адамыњ да, заманыњ да,
Ќуыста ќалып ќойды- ау ќаламыњ да.
Орыны сіздейлердіњ ойсырап т±р,
Іздеген соны соќпаќ саналы ±лѓа.

Жерімніњ маќтанышы, бір туары,
Сізді ойлап Жењіс к‰ні жыр туады.
Жырларыњ жалау болып желбірейді
Жоќтайды Сіздей Ерін ж±ртым єлі.

Серік Ж¦МАБЕКОВ.
‡рпек ауылы,
Аманкелді ауданы.

     ТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫ

Фотоэтюдті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ

АлмаАлмаАлмаАлмаАлма
аѓашыаѓашыаѓашыаѓашыаѓашы
г‰лдедіг‰лдедіг‰лдедіг‰лдедіг‰лдеді
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Бірыњѓай кадрлыќ ќызмет  "Ќарабалыќ

ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесі (110900 Ќостанай облысы Ќарабалыќ
кенті, Космонавттар кμшесі, 31, 305 каб,
8-71441-79000, электрондыќ мекенжайы:
karabalyk@kostanay.gov.kz.), бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарына орналасуѓа
байќау жариялайды Е-3 - 1 бірлік:

"Ќарабалыќ ауданы єкімініњ аппараты"
ММ зањ бμлімініњ басшысы, лауазымдыќ
жалаќысы ењбек сіњірген жылдарына бай-
ланысты 78797 тењгеден 106344 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:  Бμлімде
жалпы басшылыќ ету, бμлім ќызметкерлердіњ
арасында міндеттерді бμлу, сотта аудан єкімі
аппаратыныњ м‰ддесін белгіленген тєртіпте,
сондай-аќ басќа органдарда ќ±ќыќтыќ мєсе-
лелерді ќарастырѓанда ±сынады.Тєртіптік ке-
њесте, сонымен ќатар басќа да органдарда зањ
с±раќтарын ќарастыру  кезінде, б±йрыќтар,
н±сќаулар, ќаулылар, μкімдер жєне ќ±ќыќтыќ
сипатта басќа ќ±жаттардыњ жобаларын бас-
шылыќќа ќол ќоюѓа ±сынатын зањдылыѓыныњ
талаптарына сєйкестігін тексеру. Ќаулылар,
μкімдер жобаларыныњ дайындыѓына, шаруа-
шылыќ ќатынастарын реттейтін келісімдер
мен нормативтік актілерді єзірлеуге ќатыса-
ды.

Байќау ќатысушыларына ќойылатын
талаптар: Жоѓары: ќ±ќыќ (зањтану, халыќа-
ралыќ  ќ±ќыќ, ќ±ќыќтыќ саќтау ќызметі).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі екі жылдан кем емес;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан  Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањы, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын бiлу, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:  ќалыптас-
ќан  мемлекеттіњ  жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс ЌР мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі  тμраѓасыныњ  19.03.2013 ж.    № 06-7/
32 б±йрыѓымен бекітілген Єкімшілік лауазым-
ныњ орнын басуѓа конкурс ж‰ргізу  жєне кон-
курстыќ комиссияны ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде ж‰ргізіледі.

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

нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєн-
нен тμмен емес нєтижемен тестілеуден μт-
кені туралы ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Аталѓан  ќ±жаттар  байќау μткізу туралы
хабарламаны соњѓы жариялау сєтінен бастап
10  ж±мыс  к‰нніњ  ішінде  "Ќарабалыќ
ауданы єкімі аппараты" ММ, 305 кабинет,
110900,   Ќостанай облысы, Ќарабалыќ
ауданы, Ќарабалыќ кенті, Космонавтов к.,
31, аныќтама  ‰шін телефон 8 (71441)-
79000, электронды пошта адресі:
karabalyk@kostanay.gov.kz., мемлекеттік
мекемесіне ±сынылуы тиіс.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салын-
ѓан) ќабылдау мерзімінде берген ќ±жаттары
конкурстыќ комиссияныњ ќарауына ќабылда-
нады. Байќауѓа  ќатысу ‰шін ќ±жаттарын элек-
трондыќ пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ  т‰пн±сќасын єњгімелесу баста-
лѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей
береді.

 Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар,  осы
хабарды  алѓан  к‰ннен  бастап єњгімелесуді 5
ж±мыс к‰нініњ ішінде байќау жариялаѓан Ќара-
балыќ ауданы єкімініњ аппараты, 103 кабинет-
інде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар Ќарабалыќ
ауданы єкімі аппараты кадрлыќ ж±мыс
бμлімінде єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей персоналды бас-
ќару ќызметіне (кадр ќызметіне) тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, осы Ќаѓида-
лардыњ 19-тармаѓында кμрсетілген ±йымдар-
ѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Ќостанай облысы єкімдігініњ денсау-
лыќ саќтау басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесі бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс жариялайды:

Жиынтыќ есеп беруді ќ±ру жєне бухгал-
терлік  есепті  ж‰ргізу  бμлімініњ бас мама-
ны  (негізгі  ќызметкердіњ  бала   к‰тімі
бойынша  ењбек  демалысы  кезењіне),
"Д-О-4" санаты лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты
64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Бухгалтерлік есеп
беруді ќ±растыру жєне оны белгіленген мер-
зімде тиісті органдарѓа ±сыну. Ведомстволыќ
баѓынысты медициналыќ ±йымдарѓа єдісте-
мелік кμмек кμрсету, шаруашылыќ-ќаржы ќыз-
метіне экономикалыќ талдау ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: – жоѓары бухгалтерлік, экономика-
лыќ, ќаржыгерлік. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан  кем  емес  немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ баѓыты-
на сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі бухгалтерлік, экономикалыќ, ќаржы-
герлік білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-
циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциялыќ зањдарын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы",  "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы  жергілікті  мемлекеттік    басќа-
ру жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ  зањдарын, осы санаттаѓы
наќты  лауазымныњ  мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан  мемлекеттіњ  жања  саяси  баѓы-
ты" стратегиясын білуі.  Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ Мем-
лекеттік  ќызмет  істері  агенттігі   Тμраѓасы-
ныњ  2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
б±йрыѓымен  бекітілген Бос єкімшілік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасына
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалардыњ
3-ќосымшасына  сєйкес  нысанда толтырыл-
ѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырѓан кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-

даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ  Нормативтік  ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы ден-
саулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы ха-
барландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰н ішінде  "Ќостанай облысы
єкімдігініњ денсаулыќ саќтау басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне мына мекенжайѓа:
Ќостанай ќ., Быковский кμш, 4 а, 311 кабинет.
Аныќтама телефоны:  8-714-2-390-517, факс
8-714-2-390-522, odzkost-ok@yandex.ru элек-
трондыќ мекенжайѓа ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта  арќылы  ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып, ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа  салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір  ж±мыс  к‰ні
б±рын кешіктірмей ±сынады. Ќ±жаттардыњ
т±пн±сќасын бермеген жаѓдайда т±лѓаларѓа
єњгімелесуге μтуге р±ќсат етілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар  ету  к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ денсаулыќ саќ-
тау басќармасы" мемлекеттік мекемесінде
μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысыныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына баќылаушылардыњ ќатысу-
ына болады. Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысында баќылаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихаттыњ депутаттары, Ќазаќ-
стан   Республикасыныњ зањнамасымен бел-
гіленген аккредитация алѓан б±ќаралыќ аќпа-
раттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа да мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдар мен саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды. Конкурстыќ  комиссияныњ отырысына ба-
ќылаушылар ретінде ќатысу ‰шін т±лѓа  єњгіме-
лесу μткізудіњ басталуына бір ж±мыс  к‰ннен
кешіктірмей, "Ќостанай облысы  єкімдігініњ
денсаулыќ саќтау басќармасы" ММ кадрлыќ
ќызметінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа кадр-
лыќ ќызметке жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа жататынын
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері
жол ж‰ру, т±ратын  орынды  жалдау,  т±ру,
байланыстыњ  барлыќ  т‰рлерін  пайдалану)
μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жолаушылар кμлігі жєне
автомобиль жолдары басќармасы" ММ (110000, Ќоста-
най ќаласы, М.Хєкімжанова кμшесі, 7, аныќтама теле-
фоны: 50-77-26, факс 55-86-28, эл.мекенжай:
transport@kostanay.gov.kz) "Б" корпусыныњ бос мемле-
кеттік єкімшілік лауазымдарына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

1) жолаушылар кμлігі жєне тасымалдау бμлімініњ
бас маманы, D-O-4 санаты - 1 бірлік, лауазымдыќ
жалаќысы  ќызмет  атќарѓан  жылдарына  байланысты
64 063 тењгеден 86 485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Автомобиль кμлігініњ
болашаќты даму жоспарларын єзірлеуге ќатысады; ав-
токμлік кєсіпорындары, теміржол кμлігі кєсіпорындары-
ныњ ќызметін талдайды; облысаралыќ жєне ќалааралыќ
автобус маршруттары бойынша жолаушылар тасымал-
дауын ±йымдастыру жμніндегі конкурсты μткізеді; ав-
токμлік кєсіпорындарымен ж±мыс жасайды; республи-
калыќ жєне жергілікті бюджеттен субсидиялауѓа жата-
тын єлеуметтік мањызды маршруттардыњ есептерін тек-
середі; баќыланатын мєселелер бойынша облыстыњ
єлеуметтік экономикалыќ кμрсеткіштері бойынша аќпа-
ратты жоѓары т±рѓан органдар ‰шін єзірлеуге ќатысады;
кμлік жєне тасымалдау мєселесі бойынша жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ шаѓымдары мен μтініштерін ќарас-
тыру жμніндегі ж±мысты ±йымдастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
Жоѓары инженерлік, техникалыќ, экономикалыќ, зањ-

герлік, єлеуметтік. Мамандыќ бойынша – инженер, ин-
женер-ќ±рылысшы, кμлік (сала бойынша), экономист,
зањгер, мемлекеттік жєне жергілікті басќару. Ортадан
кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі. Мемлекеттік ќыз-
мет μтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі

2) Ішкі баќылау ќызметініњ бас маманы, D-O-4
санаты - 1 бірлік,  лауазымдыќ  жалаќысы  ќызмет
атќарѓан  жылдарына  байланысты  64 063  тењгеден
86 485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Басќарманыњ ж±мы-
сыныњ сапасы мен μнiмдiлiгiн арттыру маќсатында оныњ
ќызметiнiњ баѓыттары бойынша iшкi баќылауды ж‰зеге
асырады; мемлекеттiк органда, оныњ аумаќтыќ
бμлiмшелерi мен ведомстволыќ баѓыныстаѓы ±йымда-
рында басќару ж‰йесiнiњ ж±мыс iстеуiн баѓалауды
ж‰ргiзедi. Басќарма бастыѓына оны жаќсарту жμнiнде
±сынымдар бередi; мемлекеттiк органныњ Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ бюджет жєне μзге де зањнамасын саќта-
уын  тексерудi  ж‰зеге  асырады; Басќарманыњ страте-
гиялыќ жєне операциялыќ жоспарларыныњ iске асыры-
луын баќылауды, нєтижелердi баѓалауды ж‰зеге асыра-
ды; Басќарманыњ есепке алу мен есептiлiктi ж‰ргiзуiнiњ
аныќтыѓы мен д±рыстыѓын баќылауды ж‰зеге асырады;
ЌР зањнамасына сєйкес республикалыќ жєне (немесе)
жергiлiктi бюджеттердiњ ќаражатын пайдалану кезiнде
б±зушылыќтарды аныќтау, жолын кесу жєне оларѓа жол
бермеу жμнiнде шаралар ќабылдайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
Жоѓары бухгалтерлік, экономикалыќ, ќаржы. Маман-

дыќ бойынша – ќаржы жєне несие, бухгалтерлік есеп,
экономист. Ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат еті-
леді. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" Конституциялыќ зањын, Ќазаќстан
Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін 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 ќажетті.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќыз-
мет істері жμніндегі агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген Бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалыптасты-
ру 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-ќосым-

шаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан  Республикасы  Денсаулыќ  саќтау

министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы  № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (ЌР Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып
тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыруды соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ жо-
лаушылар кμлігі жєне автомобиль жолдары басќарма-
сы" ММ-не мына мекенжайѓа: Ќостанай ќаласы,
М.Хєкімжанова кμшесі, 7 ‰й, 5 ќабат, 501 кабинет, аныќ-
тама телефоны: 50-77-26, факс 55-86-28, эл.мекенжай:
transport@kostanay.gov.kz, саѓат 09.00 ден 18.00 ге дейін
±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат тігелетін
м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзімінде бере алады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін 1 ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны кандидат-
тарды єњгімелесуге жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ жолаушылар кμлігі жєне автомобиль жолдары
басќармасы" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќтылыѓы мен
объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол беріледі. Конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ жєне барлыќ дењгей-
дегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккредиттелген
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкер-
лері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ жолаушылар кμлігі жєне автомобиль жол-
дары басќармасы" ММ ±йымдастыру-кадрлыќ жєне зањ
ж±мысы бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар ±йым-
дастыру-кадрлыќ жєне зањ ж±мысы бμлімінде жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шыѓындарын
(єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі, т±рѓын
‰й-жайды жалдау, т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.
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"Алтынсарин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бірыњѓай конкурстыќ ко-
миссиясы бос мемлекеттік
єкімшілік  лауазымдарѓа  орнала-
суѓа   конкурс   жариялайды:

1. "Алтынсарин ауданы
єкімдігініњ білім беру бμлімі" мем-
лекеттік мекемесініњ бас  маманы,
санаты Е-R-4,  лауазымдыќ  жала-
ќысы  ќызмет  атќарѓан  жылда-
рына  байланысты  56 375 тењге-
ден  76 235  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жетім балалар мен ата-анасы-

ныњ ќамќорлыѓынан айырылѓан ба-
лаларды ж‰йелі т‰рде мемлекеттік
ќамтамасыз ету, оларды ж±мысќа
орналастырып, т±рѓын ‰ймен ќам-
тамасыз ету. Балалар ‰йініњ ж±мыс
жасауын ќамтамасыз ету. Ата-ана-
сыныњ ќамќорлыѓынан айырылѓан
балаларды айќындап ±йымдастыру.
Кємелетке келмеген балаларды ин-
тернаттарѓа ±йымдастыру. Балалар-
ды тєрбиелеуге байланысты даулар-
ды ќарастыру. Балалардыњ ќ±ќыѓын
ќорѓау туралы мектептіњ ж±мысын
басќару. Аудандыќ жалпы білім бе-
ретін мектептерді єлеуметтік педа-
гогтары мен педагог-психологтар-
дыњ ж±мысын жетелеу.  Мемлекеттік
ќызмет кμрсету: т±рѓын ‰йдіњ иесі
болып келетін кємелеттік жасќа тол-
маѓан балалардыњ ќызыѓушылыѓын
арттыратын мємілеге келу ‰шін
тєрбиелеу мен ќамќоршы болу ке-
њесініњ шешімімен аныќтама беру;
кємелеттік  жасќа  толмаѓандарѓа
тиесілі т±рѓын ‰йді кепілдікке беру
‰шін несие арќылы  рєсімдеуге банк-
ке р±ќсат беру; кємелеттік жасќа
толмаѓан балалардыњ м±расын рє-
сімдеу ‰шін зейнетаќы ќорына, Ішкі
істер министрлігініњ жол полиция Ко-
митетініњ аумаќтыќ бμліміне аныќта-
ма беру; ата-аналарыныњ ќарауын-
сыз ќалѓан балалар мен жетімдерді
єлеуметтік ќамтамсыз ету ‰шін
ќ±жаттарды рєсімдеу; кємелеттік
жасќа  толмаѓан балаларѓа тиесілі
т±рѓын ‰йді сатуѓа немесе айырбас-
тауѓа р±ќсат беру ‰шін  нотариал-
дыќ кењсеге аныќтама беру;

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары (пе-
дагогикалыќ). Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес, осы са-
наттаѓы  наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі  жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі (педагогикалыќ) барла-
рѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ  маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтiн Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"  Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

2. "Алтынсарин ауданы єкімді-
гініњ білім беру бμлімі" мемле-

кеттік мекемесініњ бас  маманы,
санаты Е-R-4,  лауазымдыќ  жала-
ќысы  ќызмет  атќарѓан  жылда-
рына  байланысты  56 375 тењге-
ден  76 235  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жалпы орта білім, мектепке дейінгі

±йымныњ мамандарын жєне педа-
гогикалыќ мамандарды ќамтамасыз
ету жаѓдайын сапалы жєне сандыќ
талдау; аудандаѓы жалпы білім бе-
ретін мектептердегі педагогикалыќ
ќызметкерлерді аттестациялауѓа
ќ±жаттарын дайындау; аудандаѓы
жалпы білім беретін мектептердіњ
жетекшілерін аттестациядан μткізу
жєне дайындау; аудандаѓы маман-
дар жєне жалпы білім беретін мек-
тептіњ жетекшілерініњ бос ќызметтік
орнына байќау μткізу жєне дайын-
дау; жалпы мамандар туралы с±раќ-
тар. ЌР "Зањды жєне жеке т±лѓа ќаты-
насын ќарау тєртібі туралы" зањы-
мен келісілген есеп жєне тіркеу. "Зањ-
ды жєне жеке т±лѓа ќатынасын ќарау
тєртібі туралы" ОЛ-1 статистикалыќ
есебі. Аудан єкімі жанындаѓы кєме-
лет жасќа толмаѓандар ісі бойынша
комиссия хатшысыныњ ж±мысы.
Жалпы орта білім беру мектептерін-
де оќушылар арасында алкогольдіњ,
нашаќорлыќтыњ, ќ±ќыќб±зушылыќ-
тыњ алдын алу бойынша ж±мысты
баќылау. Ведомстволыќ м±раѓатты
ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары (пе-
дагогикалыќ). Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес, осы са-
наттаѓы  наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі  жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі  білімі  (педагогикалыќ) бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ  маманда-
нуына  сєйкес  салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"  Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру
Ќаѓидалары (б±дан кейін – Ќаѓида-
лар) 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-

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

"Таран ауданы єкімдігініњ сєу-
лет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±ры-
лыс бμлімі" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы, санаты Е-R-
4 (1 бірлік), лауазымдыќ жалаќа-
сы ќызмет еткен жылдарына бай-
ланысты  56 375 тењгеден 76 235
тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– аудан аумаѓында сєулет, ќала

ќ±рылысы жєне ќ±рылыс баѓытын-
да мемлекеттік саясатты ж‰ргізу;

– баѓдарламаларды, жоспарлар-
ды, іс-шараларды, ќызметтік жєне
т‰сіндірме жазбаларды, очерктерді,
баяндамаларды, хаттарды єзірлеу;

– Таран ауданындаѓы елді мекен-
дерінде ќ±рылыс салу тєртібін ж‰зе-
ге асыру ќызметін ‰йлестіру;

– ќ±рылыс жобаларын, ќ±рылыс-
монтаждау ж±мыстарыныњ сапасын
баќылауды ж‰зеге асыру;

– техникалыќ ќадаѓалау, автор-
лыќ ќадаѓалау ж±мыстарын ±йым-
дастыру;

– алдын-ала жобалау ќ±жаттарын
єзірлеуге кμмектесу;

– мемлекеттік баќылау мен ќада-
ѓалау жєне басќа да м‰дделі орган-
дармен жєне ±йымдармен жобалау-
сметалыќ ќ±жаттарын келісу;

– к‰рделі жμндеу, ќайта салу,
ќ±рылыс ж±мыстары бойынша мер-
дігерлік ж±мыстарѓа конкурстыќ
ќ±жаттарды єзірлеу;

– жобалау-зерттеу, жерге орна-
ластыру, мердігерлік жєне басќа да
ж±мыс т‰рлеріне мемлекеттік сатып
алулар келісімшарттарын єзірлеу;

– келісімшарт міндеттерініњ орын-
далуын баќылау;

– елді мекендердіњ бас жоспары-
на жєне толыќ жете жоспары не-
гізінде, ауданныњ жер ќатынастары
бμліміне нысандар мен кешенді ор-
наластыру, ќала ќ±рылысын салу
маќсатында жер телімдерін беру
жєне мемлекеттіњ ќажеттілігіне олар-
ды ќайтарып алу бойынша жер учас-
келерін беру бойынша комиссияѓа
±сыныстар енгізу;

– мемлекеттік ќала ќ±рылысы
кадастрына сєйкес дењгейде (база-
лыќ дењгейде) ж‰ргізу;

– зањды жєне жеке т±лѓаларѓа рег-
ламентке жєне стандарттарѓа
сєйкес мемлекеттік ќызмет кμрсе-
тулерді ±сыну;

– ќолданыстаѓы ѓимараттар жай-
ларыныњ (жеке бμліктерін) ќайта
салу (ќайта жоспарлау, ќайта жаб-
дыќтау) туралы жергілікті атќарушы
органныњ шешімі жобасын дайын-
дау; нысандарды пайдалануѓа
ќабылдау бойынша уаќытша, т±раќ-
ты мемлекеттік ќабылдау комиссия-
сын ќ±ру туралы аудан єкімініњ μкімін
єзірлеу;

– ќабылдау комиссияларымен
жєне жеке меншік иесімен μз бетін-
ше нысандарды пайдалануѓа енгізу
кезінде баќылау;

– жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін уаќытында орындалуын
баќылауды есепке алу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

– Жоѓары,  ортадан кейінгі білім.
Жоѓары: техникалыќ (инженер-

ќ±рылысшы, инженер-сєулетші),
ќ±ќыќтану, ќ±рылыс.

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 техни-
калыќ (инженер-ќ±рылысшы, инже-
нер-сєулетші), ќ±ќыќтану, ќ±рылыс
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік 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.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

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

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-
лѓан 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).

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

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

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

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

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объективтілі-
гін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ оты-
рысына байќаушыларды ќатысты-
руѓа 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 бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшір-
месін, ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын не-
месе кμшірмелерін ±сынады.

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

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

рылѓан кμшiрмесі;
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±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру  соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Алтынсарин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
кадр ќызметі бμліміне тапсырылуы
тиіс. Мекенжайы:  Алтынсарин ауда-
ны, Обаѓан ауылы,  Ленин кμшесі, 4,
110100, Алтынсарин ауданы, Обаѓан
ауылы, Ленин Кμшесі 4, аныќтама
телефоны: 8(71445) 49-027, факс
34248, электрондыќ мекенжайы:
altynsar@kostanay.gov.kz.,

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±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде "Ал-
тынсарин ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мы-
сыныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ оты-
рысына 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  ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар  персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т±пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу
μтетін жерге келу  жєне ќайту, т±ра-
тын жерді жалдауды, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.

"Рауан-А" ШЌ басшысы М.Бухарбаев-
тыњ сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєр-
тібімен  шаруа  ќожалыѓын ж‰ргізуге ар-
налѓан,  Ќостанай  облысы  Арќалыќ  ќала-
сы Целинное  селосы аумаѓында  орна-
ласќан 11.04.2055 жылѓа дейінгі мерзімге
μлшемі 506,0 га, кадастрлік нμмірі 12-282-
075-104, 11.04.2055 жылѓа дейінгі мерзім-
ге μлшемі 180,0 га, кадастрлік нμмірі 12-
282-075-105; 21.11.2059 жылѓа дейінгі
мерзімге μлшемі 375,0 га, кадастрлік
нμмірі 12-282-075-137 жер телімдеріне
уаќытша ±заќ мерзімді  жер пайдалану
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде
енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 27 мамырда саѓат
12.00-де  мына  мекенжайда болады: Ар-
ќалыќ ќаласы Абай д-лы, 62.

 ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 26.05.2015
жылѓы саѓ. 16.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќоста-
най ауданы, Затобол кенті, Школьная
кμш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы КХ  "Рауан-А"
Бухарбаева М. Кудербекова А.М. в поряд-
ке внесудебной реализации залогового
имущества объявляет о проведении тор-
гов по продаже права временного долго-
срочного землепользования на земельные
участки: сроком до 11.04.2055 года ме-
рою 506,0 га с кадастровым номером 12-
282-075-104; сроком до 11.04.2055 года
мерою 180,0 га с кадастровым номером
12-282-075-105; сроком до 21.11.2059 года
мерою 375,0 га с кадастровым номером
12-282-075-137, с целевым назначением -
для ведения крестьянского хозяйства.
Расположенного на территории города
Аркалыка село Целинное Костанайской
области.

Покупная цена вносится в течение 5
календарных дней после проведения тор-
гов.

Торги состоятся 27 мая 2015 года
в 12ч. 00 м.  по адресу: город Аркалык,
проспект Абая 62.

Заявки принимаются в рабочие дни в
срок до 16.00 ч. 26.05.2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанай-
ская область Костанайский район, пос. За-
тобольск, улица Школьная 52/2, тел.
87078053724.

 "С±лтан" шаруа ќожалыѓыныњ сенімді
т±лѓасы –  Фаст Юрий Александрович  кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен келесі
м‰лікті сату жμнінен сауда μткізеді: Ќоста-
най облысы,  Федоров ауданы, Ќосарал се-
лолыќ округі аумаѓында орналасќан  шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік
нμмірі 12-191-015-272, алањы 626,2 га, ка-
дастрлік нμмірі 12-191-015-274, алањы 975,5
га, кадастрлік нμмірі 12-191-015-275, алањы
716,0 га,  кадастрлік нμмірі 12-191-015-278,
алањы 280,6 га  бμлінетін жер телімдеріне
03.05.2053 жылѓа дейінгі мерзімге жєне ка-
дастрлік нμмірі 12-191-015-314, алањы 229,8
га,  кадастрлік нμмірі 12-191-015-315, алањы
114,1 га  бμлінетін жер телімдеріне 26.04.2053
жылѓа дейінгі мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы ха-
барлайды.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен
бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы  27 мамырда саѓат
10.00-де мына мекенжайда болады: Ќоста-
най облысы, Федоров ауданы, Федоров с.,
Кравцов кμш., №35.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 26
мамыр саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады:
Федоров с., К.Либкнехт кμш., 82 ‰й, аныќта-
ма ‰шін тел: 8714 42 34 310.

Жарнама бергіњіз келсе
54-33-22, 54-99-69 (факс)
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«Қостанай ауданы әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің бірыңғай 
конкурстық комиссиясы Е-G-3 санатты 
бос әкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына орналасуға конкурс жариялайды, 
«Қостанай ауданының Ульянов ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік ме-
кемесінің бас маманы, Е-G-3 санаты.                       

Лауазымдық жалақысы қызмет өтіліне 
байланысты – 53 813  теңгеден 72 391 тең-
геге дейін.  

Функционалдық міндеттері: 
Әкім аппаратының құжаттамалық қамта-

масыз ету функциясын жүзеге асырады. 
Ауылдық округінің болашақ және ағымдағы 
жоспарларын дайындайды. Ауылдық округі 
әкімінің шешімдері мен өкімдерінің жобасын 
және ауылдық округ қызметінің есебін дайын-
дайды. Нотариаттық сипаттағы сұрақтарды 
шешеді. Іс қағаздар жүргізеді, құжаттардың 
сақталуына; жоғары тұрған мемлекеттік ор-
гандардың және ауылдық округ әкімі құжатта-
рының орындаушыларға уақытында жетуіне 
жауапты, олардың орындалуына бақылау 
жасайды; ААЖ «ТӨБЕ» бағдарламасына 
мәліметтер кіргізеді. Қазақстан Республи-
касының  «Қазақстан Республикасында тіл 
туралы» Заңының орындалуы бойынша ша-
ралар қабылдайды. Елтаңбалық бланктерге, 
мөр және мөртаңбаның сақталуына жауапты. 
Ішкі істер саясаты саласының жұмысын рег
ламенттейтін Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің актілерін, Қазақстан Республика-
сы Президенті әкімдігінің тапсырмаларын, 
аудан әкімі және ауылдық округі әкімінің 
тапсырмалары және шешімдері мен өкім-
дерінің орындалуын жүзеге асырады. Ақпа-
раттық насихат жұмыстарын ұйымдастыру, 
азаматтық қоғамдық институтын дамыту, 
этникалық  ара қатынастарды, ішкі саясат 
тұрақтылығын қамтамасыз ету сұрақтары 
бойынша іс шараларды жасап іске асыруға 
қатысады.Ішкі сая сат бағыттары бойынша 
ақпараттық дерек қорлардың қалыптасуын 
дамыту бойынша жұмыс жүргізеді. Ішкі сая
сат сұрақтары бойынша аудан әкімдігінің 
интернет ресурстарының өзектілігін және 
орындалуын қамтамасыз етеді. Бұқаралық 
ақпарат өкілдерімен көпшілікпен байланыс 
жасайды, аймақта мемлекеттік ақпараттық 
саясатты жүзеге асырады. Бастама топтар-
мен өкілдермен, филиалдармен, азаматтық 
қоғам институты өкілдерімен қарымқаты-
нас ұйымдастырады. Қоғамдық маңызы бар 

процестерді және мониторинг жоспарлау 
аумағындағы жұмыстарды үйлестіреді.  Қа-
зақстан Респуб ликасы Президентінің жыл 
сайынғы Қазақстан халқына жолдауын, 
бағдарламалық құжаттарды, 2050 жылға 
дейінгі Қазақстан Республикасының даму 
Стратегиясын  іске асыру шеңберінде түсін-
діру жұмысын жүргізеді. Аудан әкімдігінің 
ұйымдастырулық және методикалық қол-
дауын ауылдық округінің жылдық уақиға-
лық түрлерін жүзеге асырады, жастарды, 
жұмысшыларды, аға ұрпақ өкілдерін, ха-
лықтың мақсатты топтарын қоғамдық қалып-
тастыру жұмысын үйлестіру арқылы этника-
лық бейбітшілік пен келісімге бағытталған 
ісшараларды іске асырады. Тұрақсыздық 
факторын айқындау, ағымдағы жағдай-
дың даму бағытының бағасын, әлеуметтік 
қауырттылықты айқындау,  ауылдық округ 
бірлестіктерінің қажеттілік бағасы негізінде 
жалпы жұртшылық пікірінің қалпы туралы 
талдау анықтамаларын дайындайды. Облыс 
әкімдігінің ішкі істер саясат басқармасымен 
аудан әкімдігі бөлімшелерінің қарымқаты-
насын жүзеге асырады. «Саяси партиялар 
туралы», «Қоғамдық ұйымдар туралы», 
«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», 
«Мемлекеттік рәміздер туралы»  заңнамалар 
шеңберінде жұмыстарды үйлестіреді. Әкім 
жанында болған кеңестер, жиналыстар хат-
тамаларын жүргізеді, жиналыстар өткізуге 
дайындық жасайды. Аудан мекемелеріне  әр 
ай сайын белгіленген  нысанда ақпараттық 
материалдар ұсынады.Белгіленген құзыреті 
шегінде лауазымды тұлғалар мен жоғары 
тұрған органдар нұсқауларын, басшылардың 
өкімдері мен шешімдерін орындайды. Өзіне 
Қазақстан Республикасы заңнамаларымен 
белгіленген шектеулерді қабылдайды. Білік-
тілік және кәсіптік деңгейін жоғарылатады. 
Қазақстан Республикасы заңнамасымен 
белгіленген мемлекеттік құпия және басқа 
да заңмен қорғалатын құпияларды, соның 
ішінде мемлекеттік қызмет тоқтағаннан кейін 
де сақтайды. Қолданыстағы заңнамаға және 
ауылдық округ әкімінің тапсырмаларына сәй-
кес өзге де әрекеттерді жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:  Жоғарғызаңды, педагогикалық, 
гуманитарлық, ауыл шаруашылық, инже-
нерлік, ветеринарлық, мемлекеттік басқару. 
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазым-
ның бағытына сәйкес салаларда екі жылдан 

кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі заңды, педагогикалық, гума-
нитарлық, ауыл шаруашылық, инженерлік, 
ветеринарлық, мемлекеттік басқару рұқсат 
етіледі. Қазақстан Республикасының Конс
титуциясын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы»,   «Сыбай-
лас жемқорлыққа  қарсы күрес туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»  
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес салалардағы қатынас
тарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемле-
кеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі. 
Осы санаттағы лауазымдар бойынша функ-
ционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті 
басқа да міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет істері Агенттігі Төраға-
сының 2013 жылғы 19 наурыздағы № 067/32 
бұйрығымен бекітілген бос әкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуға конкурс өткі-
зу және конкурс комиссиясын қалыптастыру 
Қағидалары (бұдан кейін – Қағидалар) не-
гізінде өткізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 
1) осы Қағидаларға  2қосымшаға сәйкес 

нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 

3қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған 
сауалнама;

3) білімі туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшірмелері; 

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
нотариалды куәландырылған көшірмесі; 

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы  23 қараша-
дағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының Нормативтікқұқықтық ак-
тілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқ-
санда № 6697 болып тіркелген) нысандағы 
денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мән-
нен төмен емес нәтижемен тестілеуден өт-
кені туралы қолданыстағы сертификат (неме-
се нотариалды куәландырылған көшірмесі).

Құжаттарды конкурстың өтетіндегі тура-

лы хабарландыру соңғы жариялаған сәттен 
бастап 10 жұмыс күннің ішінде «Қоста-
най ауданы әкімінің аппараты» мемлекет-
тік мекемесіне мына мекенжайға: Затобол 
кенті, Калинин көшесі, 65 үй, 205 каб., 
анықтама телефоны 87145521945, факс 
87145521945, электрондық мекенжай 
ok_kostregion@mail.ru ұсыну қажет. Азамат-
тардың қолмақол тәртіпте немесе пошта 
арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде 
берген құжаттары (қоса берілген құжаттары 
көрсетіле отырып құжат тігілетін мұқабаға са-
лынған) конкурстық комиссияның қарауына 
қабылданады. Конкурс қа қатысу үшін құжат-
тарды электрондық пош та арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгіме-
лесу басталғанға дейін бір жұмыс күні бұрын 
кешіктірмей ұсынады. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар әң-
гімелесуге жіберу туралы хабардар ету күні-
нен бастап 5 жұмыс күні ішінде «Қостанай 
ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік ме-
кемесінде өтеді. 

Конкурстық комиссияның айқындылығы 
мен әділдігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына бақылаушылардың қатысуына 
болады. 

Конкурстық комиссияның бақылаушы-
лары ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәс-
лихаттардың депутаттары, Қазақстан Рес
публикасының заңнамасымен белгіленген 
аккредитация алған бұқаралық ақпараттық 
құралдардың өкілдері, басқа да мемлекет-
тік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдар), коммерциялық 
ұйымдар мен саяси партиялардың, өкілетті 
қызметкерлері қатыса алады. 

Конкурстық комиссияның отырысына 
бақылаушы ретінде қатысу үшін әңгімелесу 
өткізудің басталуына бір жұмыс күннен кешік-
тірмей, Қостанай ауданы әкімі аппаратының 
кадр қызметі бөлімінде тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлға Қостанай ауданы әкімі аппара-
тының кадр қызметі бөліміне жеке куәлігінің 
көшірмесін, ұйымға жататынын растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмесін 
ұсынады. 

Конкурсқа қатысу бойынша  шығындар   
(әңгімелесу өтетін жерге және кері қарай 
жол жүру, тұрғын үйжай жалдау, тұру, бар-
лық түрдегі байланыс қызметтерін пайдала-
ну) азаматтардың өз қаражаттары есебінен 
жүргізіледі.

Ақпараттық хабарлама
Қостанай облысы әкімдігінің қаржы 

басқармасы облыстық коммуналдық 
меншік объектілерін сату жөнінен аукци-
он өткізеді.

Сауда 2015 жылғы  2 маусымда, 
сағат 10.00-де мемлекеттік мүлік 
тізімінің www.gosreestr.kz веб-порта-
лында өткізіледі.

Облыстық коммуналдық меншік 
объекті лерін сату Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы 
№920 қаулысымен (бұдан әрі – Ереже-
лер) бекітілген жекешелендіру объек-
тілерін сату Ережелеріне сәйкес жүзеге 
асырылады.

Аукцион
Ағылшын әдісі
«Қостанай облысы әкімдігінің ден-

саулық сақтау басқармасы» ММ 
1. «Волга Газ310290» автомашинасы, 

м/н 980AF10, Жітіқара ауданы, Жітіқара қ.,  
Павлов көш., 9, (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1996. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 43 649 теңге. Кепілдік 
жарна – 6 548 теңге.

2. «Ваз 21099» автомашинасы, м/н 
988AF10, Жітіқара ауданы, Жітіқара қ.,  
Павлов көш., 9, (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1996. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 43 188 теңге. Кепілдік 
жарна – 6 479 теңге.

«Қостанай облысы әкімдігінің білім 
басқармасы» ММ 

3. «Газ 53а» автомашинасы, м/н Р 469 
AN, Лисаков қ.,  6 шағын аудан, 56 үй, 
(техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1971. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 53 170 теңге. Кепілдік 
жарна – 7 976 теңге.

4. «Уаз 3303» автомашинасы, м/н  
Р 470 AN, Лисаков қ.,  6 шағын аудан, 56 
үй, (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1993. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 38 124 теңге. Кепілдік 
жарна – 5 719 теңге.

5. «Ваз 21099» автомашинасы, м/н  
Р 424 АЕ, Лисаков қ., 6 шағын аудан, 56 
үй, (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1995. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 41 425 теңге. Кепілдік 
жарна – 6 214 теңге.

6. «Toyota Estima» автомашинасы, м/н 
Р 960 BN, Қостанай қ., Қайырбеков көш., 
349 (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1993. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 102 669 теңге. Кепілдік 

жарна – 15 401 теңге.
7. «Газ 2705» автомашинасы, м/н Р 968 

СО, Қостанай қ., Майлин көш., 81 (техни-
калық бұзылған).

Шығарылған жылы – 2000. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 89 535 теңге. Кепілдік 
жарна – 13 431 теңге.

Голланд әдісі
«Қостанай облысы әкімдігінің жұ-

мыспен қамту және әлеуметтік бағдар-
ламаларды үйлестіру басқармасы» 
ММ

8. «Ваз 21093» автомашинасы, м/н  
Р 792 CR, Арқалық қ., Мәуленов көш., 35 
(техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 2004. Бастапқы 
баға – 4 542 360 теңге. Ең төменгі баға 
– 126 336 теңге. Кепілдік жарна – 68 136 
теңге.

9. «Subaru Legacy Outback» автома-
шинасы, м/н Р 969 CD, Федоров ауданы, 
Пешков с.,  Ленин көш., 5 (техникалық 
жарамды).

Шығарылған жылы – 1999. Бастапқы 
баға – 13 501 520 теңге. Ең төменгі баға 
– 375 516 теңге. Кепілдік жарна – 202 523 
теңге.

10. «Ваз 2121» автомашинасы, м/н 
041AD10, Қостанай қ., Гоголь көш., 11 
(техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1993. Бастапқы 
баға – 1 990 000 теңге. Ең төменгі баға 
– 55 348 теңге. Кепілдік жарна – 29 850 
теңге.

11. «Газ 33073» автомашинасы, м/н 
693АВ10, Қостанай қ., Гоголь көш., 11 
(техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1993. Бастапқы 
баға – 6 460 000 теңге. Ең төменгі баға 
– 179 671 теңге. Кепілдік жарна – 96 900 
теңге.

«Қостанай облысы әкімдігінің мәде-
ниет басқармасы» ММ 

12. «Ваз 21100» автомашинасы, м/н Р 
955 СО, Арқалық қ., Байтұрсынов көш., 
10 (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 2000. Бастапқы 
баға – 3 644 870 теңге. Ең төменгі баға 
– 101 375 теңге. Кепілдік жарна – 54 674 
теңге.

«Қостанай облысы әкімдігінің ден-
саулық сақтау басқармасы» ММ 

13. «Газ 31105411» автомашинасы, 
м/н Р 311 СА, Арқалық қ., Байтұрсынов 
көш., 40 (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 2004. Бастапқы 
баға – 4 797 110 теңге. Ең төменгі баға 
– 133 422 теңге. Кепілдік жарна – 71 957 

теңге.
14. «Ваз  21063» автомашинасы, м/н  

Р 166 MD, Меңдіқара ауданы, Боровское 
с., Алтынсарин көш., 45 (техникалық бұ-
зылған).

Шығарылған жылы – 1993. Бастапқы 
баға – 349 290 теңге. Ең төменгі баға – 9 
715 теңге. Кепілдік жарна – 5 240 теңге.

15. «Ваз 2121» автомашинасы, м/н   
461AF10, Меңдіқара ауданы, Боровское 
с., Алтынсарин көш., 45 (техникалық бұ-
зылған).

Шығарылған жылы – 1991. Бастапқы 
баға – 570 410 теңге. Ең төменгі баға – 15 
865 теңге. Кепілдік жарна – 8 557 теңге.

16. «Уаз  31512» автомашинасы, м/н  
Р 321 AT, Меңдіқара ауданы, Боровское 
с., Алтынсарин көш., 45 (техникалық бұ-
зылған).

Шығарылған жылы – 1994. Бастапқы 
баға – 644 660 теңге. Ең төменгі баға – 17 
930 теңге. Кепілдік жарна – 9 670 теңге.

17. «Ваз 21061» автомашинасы, м/н 
493AD10, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл с., 
Ғ.Мүсірепов көш., 42 (техникалық бұ-
зылған).

Шығарылған жылы – 1996. Бастапқы 
баға – 316 320 теңге. Ең төменгі баға – 8 
798 теңге. Кепілдік жарна – 4 745 теңге.

18. «Ваз 21074» автомашинасы, м/н 
689АЕ10, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл с., 
Ғ.Мүсірепов көш., 42 (техникалық бұ-
зылған).

Шығарылған жылы – 2004. Бастапқы 
баға – 338 430 теңге. Ең төменгі баға – 9 
413 теңге. Кепілдік жарна – 5 077 теңге.

19. «Ваз 21070» автомашинасы, м/н 
491AD10, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл с., 
Ғ.Мүсірепов көш., 42 (техникалық бұ-
зылған).

Шығарылған жылы – 2001. Бастапқы 
баға – 366 230 теңге. Ең төменгі баға – 10 
186 теңге. Кепілдік жарна – 5 494 теңге.

20. «Ваз 21070» автомашинасы, мн Р 
209 СВ, Рудный қ., Пионерская көш., 22  
(техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 2005. Бастапқы 
баға – 2 092 340 теңге. Ең төменгі баға 
– 58 194 теңге. Кепілдік жарна – 31 386 
теңге.

21. «Уаз 396200» автомашинасы, м/н 
040 AF10, Қостанай қ., Быковский көш., 
4А (техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1997. Бастапқы 
баға – 3 734 970 теңге. Ең төменгі баға 
– 55 207 теңге. Кепілдік жарна – 56 025 
теңге.

22. «Иж 2715» автомашинасы, м/н 615 

АЕ10, Қостанай қ., Быковский көш., 4А 
(техникалық бұзылған).

Шығарылған жылы – 1995. Бастапқы 
баға – 3 038 620 теңге. Ең төменгі баға 
– 44 914 теңге. Кепілдік жарна – 45 580 
теңге.

Назар аударыңыз! Тізілім вебпор-
талының өтінімді қабылдаудан бас тар-
туына қатысушының хабарландыруда 
көрсетілген талаптарды сақтамауы, сон-
дайақ сауданың өткізілетіні туралы ха-
барламада көрсетілген кепілдік жарнаның 
сатушының шотына аукционның баста-
луына екі сағат қалғанға дейін түспеуі 
негіз болып табылады.

Аукционға қатысу үшін тізілім 
веб-порталында мыналарды көрсете 
отырып алдын ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкес
тендіру нөмірі (бұдан әрі ЖСН), тегі, аты, 
әкесінің аты (болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнессәй-
кестендіру нөмірі (бұдан әрі БСН), то-
лық атауы, бірінші басшының тегі, аты, 
әкесінің аты (болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші 
деңгейдегі банктің есеп шотының дерек-
темелері;

4) байланыс мәліметтері (пошта мекен-
жайы, телефон, факс, email);

Жоғарыда көрсетілген мәліметтер өз-
герген жағдайда қатысушы бір жұмыс күні 
ішінде тізілім вебпорталына енгізілген 
мәліметтерді өзгертеді.

Аукционға қатысушылар аукционның 
басталуына бір сағат қалғанда ЭСҚ мен 
аукциондық нөмірді пайдаланып аукцион 
залына кіреді. 

Аукционды ағылшын әдісімен өткі-
зу Ережелері 

Жекешелендіру нысаны бойынша 
ағылшын әдісімен аукцион қатысушылар-
дың біреуі ұсынған ең жоғары бағаға дейін 
өткізіледі. (толығырақ  www.gosreestr.kz).

Жекешелендіру нысаны бойынша 
ағылшын әдісімен аукцион егер жеке-
шелендіру нысанының бастапқы бағасы 
бағаны ұлғайтудың кемінде екі қадамына 
өсірілсе, сондайақ бастапқы бағаны екі 
қадамға ұлғайтуды кемінде екі қатысушы 
жүзеге асырса аукцион өтті деп таны-
лады.

 Аукционды голланд әдісімен өткізу 
Ережелері (бастапқы бағаның төмен-
деуі)

Сауданың голланд әдісімен өтетін аук-
ционда жарияланған баға бойынша жеке-
шелендіру объектісін сатып алуға бірінші 

болып тілек білдірген қатысушы жеңімпаз 
болып табылады, ал осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өтті деп таны-
лады (www.gosreestr.kz толығырақ).

Әрбір жекешелендіру объектісі бой-
ынша аукцион қорытындылары аукцион 
қорытындылары туралы электрондық 
хаттамамен ресімделеді, оған тізілім 
вебпорталында сатушы мен жеңімпаз  
ЭСҚ қолдана отырып сауда өткізілген 
күні қол қояды.

 Аукцион қорытындылары туралы 
хаттама аукцион қорытындыларын және 
жеңімпаз бен сатушының сату бағасы 
бойынша жекешелендіру объектісін са-
тусатып алу келісімшартына қол қою 
міндеттемелерін тіркейтін құжат болып 
табылады.

Жеңімпазбен сатусатып алу 
келісімшартына аукцион өткізілген 
күннен бастап он күнтізбелік күннен ас-
пайтын мерзімде мына мекенжайда қол 
қойылады: Қостанай қ., ӘлФараби длы, 
66, 207 каб.

Аукцион жеңімпазы сатушыға сатуса-
тып алу келісімшартына қол қоярда  
түпнұсқаларын салыстыру үшін ұсына 
отырып келесі құжаттардың көшірме-
лерін не болмаса келесі құжаттардың 
нотариалды куәландырылған көшірме-
лерін ұсынады:

1) жеке тұлғалар үшін: төлқұжат  неме-
се жеке  басын куәландыратын   өзге де  
құжаттың  көшірмесі;

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны  
мемлекеттік  тіркеу (қайта тіркеу)  туралы  
куәлік не болмаса анықтама;

заңды тұлға өкілінің  өкілеттігін  растай-
тын құжаттың, сондайақ  төлқұжат пен  
заңды тұлға  өкілінің  жеке  басын  куәлан-
дыратын  құжаттың  көшірмесі.

  Құжаттардың түпнұсқалары салыстыр
ғаннан кейін бір жұмыс сағатының ішінде  
қайтарылады. 

Кепілдік жарнаны алушы – «Ин-
ф о р м а ц и о н н о  у ч ет н ы й  це н т р » 
АҚ;  БИН 050540004455,  ИИК  
KZ529261501102032004; БИК KZKOKZKX;  
банктің атауы – «Казкоммерцбанк» АҚ, 
ИПН 171; Кбе 16.

Сауда қатысушыларын тіркеу хабар-
лама жарияланған күннен басталады 
және аукционның басталуына екі сағат 
қалғанда аяқталады. 

 Қосымша ақпаратты мына телефон 
бойынша алуға болады: 575610 және 
сайт бойынша: www.oblfin.kostanay.gov.kz

Техникалық қолдау телефоны 501887.
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17.00 Меніњ Ќазаќстаным. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Айналайын. 19.10 Арнайы тележо-
ба. 19.35 Т.х. "Ќыздар". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
Т.х. "Кμк тарландары". 22.40 "Келін".
23.30 Сіз де дейсіз? 0.00 Жањалыќ-
тар.

17.00 Жањалыќтар. 17.15 Мен
кμрген соѓыс. 17.30 Ќызыќ times.
18.00 Новости. 18.15 Ќызыќ times.
19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.

15 мамыр 2015 жыл

 мамырдыњ
18-нен 24-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

20.30 Арнайы хабар. 21.00 Новости.
21.30 Т.с. "Достыќ жєрмењкесі, или
Базар на улице Мира". 22.10 Т.с.
"Гречанка". 23.00 Б±йымтай.

17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ќазаќ-
стан 2050. 18.25 Новости. 18.55 Д.с.
"Пустыни мира". 19.30 Зањ аймаѓы.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Интонация.
21.00 Новости. 21.35 "Маруся". 22.35
"Парыз". 0.20 Жањалыќтар.

17.00 Єн шашу. 17.10 Kaznet.
17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".

бол! 19.00 "Сашатаня". 19.30 "Физ-
рук". 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
21.30 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Опас-
ные пассажиры поезда 123".

17.00 Орел и решка. 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 Айна
online. 19.30 Моя история. Б. Шу-
кенов. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.
"Код апокалипсиса". 23.00 Ќорќы-
ныш факторы. 0.00 "Сонная лощи-
на".

Технический перерыв. 17.00 Т.с.
"Счастливы вместе". 19.00 Т.с. "Че-
ловек-приманка". 20.00 Информбю-

19 мамыр,19 мамыр,19 мамыр,19 мамыр,19 мамыр,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Ќыздар". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Спорт. 13.15 Алањ. 16.10 "Келін".
17.00 Жарќын бейне. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ай-
налайын. 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Ќыздар". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Кμк тар-
ландары". 22.40 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20
"Достыќ жєрмењкесі, или Базар на
улице Мира". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.00
Т.с. "Верь мне". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 15.55 ¤мір сабаќтары.
16.30 Т.с. "¦заќ жол". 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Эко-
номкласс. 18.00 Новости. 18.15
"С±лтан С‰лейман". 19.05 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро рас-
следований. 21.00 Новости. 21.30
"Достыќ жєрмењкесі, или Базар на
улице Мира". 22.10 "Гречанка". 23.30
Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-

20 мамыр,20 мамыр,20 мамыр,20 мамыр,20 мамыр,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Ќыздар". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Ќылмыс пен жаза. 13.10 Поэзия
єлемі. 13.40 Д.ф. "Ќытай дємі". 14.30
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 "¦лт маќтанышы". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Айналайын. 19.10 Журналистік зер-
ттеу. 19.35 "Ќыздар". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Кμк тарландары". 22.40 "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.
12.25 "Достыќ жєрмењкесі, или Ба-
зар на улице Мира". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Верь мне". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір сабаќ-
тары. 16.25 "¦заќ жол". 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.50 Неза-

21 мамыр21 мамыр21 мамыр21 мамыр21 мамыр,,,,,
бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Ќыздар". 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Агробизнес. 13.15 Журналистік зер-
ттеу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Айналайын. 19.10 Индуст-
рияландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.35
"Ќыздар". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Кμк тарланда-
ры". 22.40 "Келін". 23.30 Т‰нгі студи-
яда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.

21.00 Т.с. "Александровский сад".
22.00 "Фериха". 23.00 Открытая сту-
дия. 23.50 Жањалыќтар. 0.05 "¤гей
μмір".

17.00 "XXI ѓасыр кμшбасшысы".
18.00 Тарихтан бір к‰н. 18.05 "Жа-
ратылыс ж±мбаќтары". 19.20 Ученый
совет. 20.10 Н±рлы Отау. 20.30 Наше
кино. 21.00 Кітапхана. 21.30 Леген-
ды и мифы Оперного. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Фильм в память о
Б.Шукенове. 0.00 "Тањ бозынан Кэн-
длфордќа аттандыќ".

17.05 Салем ВОХ. 18.00 С±лу

лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.35 "Маруся". 11.30 Зањ аймаѓы.
12.00 М.с. 12.30 Высота воли. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "¤мір μткелдері".
15.15 "Паула". 16.00 "Болашаќ".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Даму
діњгектері. 18.25 Новости. 18.55 "Пу-
стыни мира". 19.30 Бірінші студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ажар.
21.00 Новости. 21.35 "Маруся". 22.35
"Парыз". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 Єн мен єзіл. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 М.ф. 10.30 "Фериха".
11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.10 Открытая студия. 16.00
Єзілстан. 16.15 Ќалжыњ-ќоржын.
16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Александровский сад". 22.00 "Фе-
риха". 23.00 Сырласу. 23.50 Жања-
лыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Экопия.
Умные здания, достойная жизнь".
10.05 Саѓыныш сазы. 10.35 Ќылќа-
лам. 11.00 Легенды и мифы Оперно-
го. 11.30 "Кμзайым ќала". 12.05 "Жа-
ратылыс ж±мбаќтары". 13.00 Онлайн
Астана. 14.00 Н±рлы Отау. 15.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.00 Научная нефантастика. 16.25
Культурный код. 17.35 "‡кілі домбы-
ра". 18.10 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
19.30 Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Археоло-

10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20
"Достыќ жєрмењкесі, или Базар на
улице Мира". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.00
"Верь мне". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 15.55 ¤мір сабаќтары.
16.25 "¦заќ жол". 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.50 Незабытые
истории. 18.00 Новости. 18.15
"С±лтан С‰лейман". 19.05 Жекпе-
жек. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Моя
история войны. 21.00 Новости. 21.30
"Достыќ жєрмењкесі, или Базар на
улице Мира". 22.10 "Гречанка". 23.40
Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.35 "Маруся". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Д.с. "Ќазаќ да-
ласыныњ ќ±пиялары". 13.00 Жањалыќ-
тар. 14.00 "¤мір μткелдері". 15.15
"Паула". 16.00 "Болашаќ". 17.00 Ма-
гия природы. 17.30 М.с. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Третий тайм. 18.25
Новости. 18.55 "Пейзажи сквозь вре-
мя". 19.30 Бірінші студия. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Бойт±мар. 21.00
Новости. 21.35 "Маруся". 22.35 "Па-
рыз". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.10 "¤згерген μмір".
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Біз біргеміз.

13.35 Той жыры. 14.00 Новости. 14.10
"Александровский сад". 15.15
"¤згерген μмір". 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 Аstana live. 21.45
Єзілстан. 22.00 "Фериха". 23.00 Sky-
студия. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Экопия.
Умные здания, достойная жизнь".
9.35 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Атакєсіп. 11.00 "Эврика". 11.30
"Кμзайым ќала". 12.05 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 13.05 Онлайн Астана.
15.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа
аттандыќ". 16.00 "Лидер XXI века".
17.30 "‡кілі домбыра". 18.05 "Жара-

тылыс ж±мбаќтары". 19.50 Ќылќалам.
20.40 Семь муз. 21.00 Казахстан в
письмах. 21.20 "Танцующий мир".
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Концерт.
0.20 "Тањ бозынан Кэндлфордќа ат-
тандыќ".

7.00 Ревю. 7.20 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 8.35 Жасырын камера. 9.00
Ревю. 9.30 "Универ". 11.00 "Физрук".
12.00 "Сашатаня". 12.30 М.с. 15.30
Салем ВОХ. 16.30 "Жігіттіњ сабазда-
ры". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Сашата-
ня". 19.30 "Физрук". 20.30 Ревю.
21.00 "Универ". 21.30 "Интерны".
22.30 Ревю. 23.00 Жасырын каме-
ра. 0.00 Х.ф. "Идентификация".

7.30 К‰нбастар. 8.30 К‰нбастар.

9.00 С новым домом! 10.00 О самом
главном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.30 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 "Гадалка".
16.10 "Тальянка". 17.00 СвиДЕТИли.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.00 Айна online. 19.30 Моя исто-
рия. А. Бишеналиев. 20.00 7 NEWS.
21.00 Человек-невидимка. 22.00 Эк-
страсенсы против ученых. 23.00
Ќорќыныш факторы. 0.00 "Сонная
лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Царевна Лягушкина".
10.00 "Человек-приманка". 11.00 "Го-
родские легенды". 12.00 Мультсери-
алы. 14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".
15.00 Єзіл студио. 16.00 "Царевна
Лягушкина". 17.00 "Счастливы вме-
сте". 19.00 "Человек-приманка".

18 мамыр18 мамыр18 мамыр18 мамыр18 мамыр,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

бытые истории. 18.00 Новости. 18.15
"С±лтан С‰лейман". 19.05 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 100 биз-
нес тарихы. 21.00 Новости. 21.30
"Достыќ жєрмењкесі, или Базар на
улице Мира". 22.10 "Гречанка". 23.50
Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Ново-
сти. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая
студия. 12.00 М.с. 12.30 Д.с. "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары". 13.00 Жа-
њалыќтар. 14.00 "¤мір μткелдері".
15.15 "Паула". 16.00 "Болашаќ".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Регион/10.
18.25 Новости. 18.55 "Пустыни
мира". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Элегиялыќ эссе-
лер. 21.00 Новости. 21.35 "Маруся".
22.35 "Парыз". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.

8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 Єн мен єзіл. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 Ел аузында. 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Д‰ние жарыќ.
13.35 Сделка. 14.00 Новости. 14.10
"Александровский сад". 15.15
"¤згерген μмір". 16.35 Каznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Александровский
сад". 22.00 "Фериха". 23.00 Єзілстан.
23.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Экопия.
Умные здания, достойная жизнь".
9.40 TED. Идеи, достойные распро-
странения. 10.05 "Ѓасырлар пер-
несі". 10.35 Кітапхана. 11.05 Реаль-
ная наука. 11.30 "Кμзайым ќала".
12.05 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
13.05 Онлайн Астана. 14.05 ¤мір.
Театр. Кино. 15.00 "Тањ бозынан Кэн-
длфордќа аттандыќ". 16.30 Таѓдыр-
лы хаттар. 17.00 Идеи, достойные
распространения. 17.30 "Эйнштейн
ізімен". 18.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 19.00 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.50 Тарих айнасы:

ањыз бен аќиќат. 21.30 Музей зву-
ков. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 0.00 "Тањ бозынан Кэндл-
фордќа аттандыќ".

7.00 Ревю. 7.20 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 8.35 Жасырын камера. 9.00
Ревю. 9.30 "Универ". 10.30 "Интер-
ны". 11.00 "Физрук". 12.00 "Сашата-
ня". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00
С±лу бол! 19.00 "Сашатаня". 19.30
"Физрук". 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Поворот не туда-3: брошены мерт-
вецам".

7.30 К‰нбастар. 8.30 К‰нбастар.
9.00 С новым домом! 10.00 О самом
главном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.30 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 "Гадалка".
16.10 "Тальянка". 17.00 ВООМ! 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
Айна online. 19.30 Моя история. А.
Ильясова. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.

"Ванька Грозный". 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 "Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Царевна Лягушкина".
10.00 "Человек-приманка". 11.00 "Го-
родские легенды". 12.00 Мультсери-
алы. 14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".
15.00 Єзіл студио. 16.00 "Царевна
Лягушкина". 17.00 "Счастливы вме-
сте". 19.00 "Человек-приманка".
20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".
00.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Лузеры". 3.00
Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby Гид. 15.00 "Черные волки".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Б. Сємеди-
нова. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќыл-
мыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30 Джи-
перы. 21.00 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 В ладу с приро-
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гия. Бабалар м±расы. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Опера "Фауст". 0.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".

7.00 Ревю. 7.20 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 8.35 Жасырын камера. 9.00
Ревю. 9.30 "Универ". 10.00 "Интер-
ны". 11.00 "Физрук". 12.00 "Сашата-
ня". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00
С±лу бол! 19.00 "Сашатаня". 19.30
"Физрук". 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Поворот не туда-2: тупик".

7.30 К‰нбастар. 8.30 К‰нбастар.
9.00 С новым домом! 10.00 О самом
главном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.00 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 "Гадалка".
16.10 "Тальянка". 17.00 Икона сти-
ля. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-
бат". 19.00 Айна online. 19.30 Моя
история. Т. Забирова. 20.00 7 NEWS.
21.00 "Городские шпионы". 23.00
Ќорќыныш факторы. 0.00 "Сонная
лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 М.ф. "Том и Джерри: ис-
тория о Щелкунчике". 10.00 "Чело-
век-приманка". 11.00 "Городские ле-
генды". 12.00 Мультсериалы. 14.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00 Єзіл
студио. 16.00 Т.с. "Царевна Лягуш-
кина". 17.00 "Счастливы вместе".
19.00 "Человек-приманка". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Долгая помолв-
ка". 3.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с. "Госпо-
жа горничная". 14.00 Дело №. 14.10
Солнечная кухня. 14.40 Стиль жиз-
ни. 15.00 Т.с. "Черные волки". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 ¤. Айниязовтыњ
єн кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Винтаж. 21.10 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 Группа здоровья.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с.
"Двадцать лет без любви". 11.55 Т.с.
"Паутина-6". 12.50 Ашыѓын айтќан-
да. 13.40 П@утina. 14.00-16.00 Про-
филактические работы. 16.00 Ново-
сти. 16.05 Доска почетных. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть го-
ворят. 18.55 "Весной расцветает лю-
бовь". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 "Слава".

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 Жа-
њалыќтар. 8.00 "Сарай ханымдары".
8.55 "Ќайран заман. Жалѓасы". 9.50
Дорога домой. 10.00 Звездная жизнь.
11.00 Другая правда. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Главная редакция. 13.35
"Шеф-2". 15.30 Не ври мне. 16.25
"Махаббатта шек бар ма?". 17.10
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.30
"Сарай ханымдары". 19.30 "Махаб-
батта шек бар ма?". 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Диагноз.
22.10 "Перевозчик". 0.00 "Шеф-2".

дой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Двад-
цать лет без любви". 11.55 "Паути-
на-6". 12.50 Ашыѓын айтќанда. 13.45
"С‰йген жар". 14.35 "Джодха жєне
Акбар". 15.30 112. 15.40 Судебные
истории. 16.40 Давай поженимся.
17.50 Пусть говорят. 18.55 "Весной
расцветает любовь". 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар".
23.20 П@утina. 23.45 Т.с. "Время для
двоих".

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 Жа-
њалыќтар. 8.00 "Сарай ханымдары".
8.50 "Ќайран заман. Жалѓасы". 10.05
"Брат за брата-2". 12.00 Новости.
12.40 Диагноз. 13.15 "Шеф-2". 15.15
Не ври мне. 16.15 "Махаббатта шек
бар ма?". 17.10 "М±здан суыќ, оттан
ыстыќ". 18.30 "Сарай ханымдары".
19.30 "Махаббатта шек бар ма?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 "Пере-
возчик". 0.00 "Шеф-2".

НТК

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

АСТАНА

ро. 21.00 Т.с. "С‰йген с±лу". 23.00
Т.с. "Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Цирк Дю Со-
лей: сказочный мир в 3D". 3.00 Єзіл
студио.

7.00 Разбудильник. 12.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Хроники московского
быта. 14.00 Один + один. 16.00 Жа-
њалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 Б.Исаевтіњ кон-
церті. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќазаќстан байтаќ μлке. 20.00 РТН.
20.30 Дело №. 20.50 Торговый дом.
21.10 В ладу с природой. 21.30 Стиль
жизни. 22.00 РТН. 22.30 Baby Гид.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

6.00-17.00 Профилактические
работы. 17.00 Жањалыќтар. 17.10
Доска почетных. 17.45 Пусть гово-
рят. 18.55 Т.с. "Весной расцветает
любовь". 20.00 Новости. 20.40 Т.х.
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 Т.х. "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Т.с. "Слава".

17.05 Алдараспан. 17.30 "М±здан
суыќ, оттан ыстыќ". 18.30 "Сарай ха-
нымдары". 19.30 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Главная редакция.
22.30 Т.с. "Перевозчик". 0.25 "Шеф-
2".

7 АРНА

31 АРНА
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Д.ф. "Ќытай дємі". 11.50 Роза шаќы-
рады. 13.00 Білгірлер бєйгесі. 13.45
Поэзия єлемі. 14.15 Т.х. "Ќ±былай
хан". 16.40 К.ф. "Ќайтќан кек". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 "Ќайтќан кек".
19.35 Р. Єлќожаныњ концерті. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Сенбілік кезде-
су. 22.35 Жайдарман. 0.10 Жања-
лыќтар. 0.40 К.ф. "Суыќ тау".

7.00 Ду-думан. 8.30 Єсем єуен.
9.00 Бармысыњ, бауырым? 9.45 Про-
двопрос. 10.05 Спорт без границ.
10.30 М.ф. 11.55 Х.ф. "Джонни-Цу-
нами". 13.30 Тур де Хабар. 14.00
Орталыќ хабар. 14.25 Жеті єн. 15.55
Б±йымтай. 16.45 Всегда ваш, Арман
Давлетьяров. 17.15 Бокс. 20.00 Бе-
нефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00

14

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
"Ќыздар". 12.40 Иман айнасы. 13.25
Кμкпар. 14.30 М.х. 15.05 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Келін". 17.05 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Ѓасырлар ‰ні. 18.40 Жай-
дарман. 19.00 Меніњ Ќазаќстаным.
19.35 "Ќыздар". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Шын
ж‰ректен! 22.40 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н.Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар. 0.35 ¤зекжарды. 1.00 К.ф.
"Тел μскен ±л".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.00 Жањалыќтар. 11.15
Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45
Магия кухни. 12.25 "Достыќ жєрмењ-
кесі, или Базар на улице Мира". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.00 "Верь мне". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.30 ¦лт саулыѓы. 17.00

Х.ф. "Академия вампиров". 23.50
К.ф. "Ерлік ережесі". 1.50 Д.ф. "Бо-
токс туралы ањыз".

8.00 Жањалыќтар. 8.30, 8.55,
11.35, 12.55, 13.55, 16.20, 17.55,
18.25, 19.55 Телемаркет. 8.40 М.с.
9.00 Новости. 9.35 Т.с. "Наркомов-
ский обоз". 11.40 Регион/10. 12.00
Телетриптих "00.00". 13.00 Третий
тайм. 13.25 "Рукотворные чудеса
природы". 14.00 Х.ф. "Великолепная
семерка". 17.30 "Паула". 18.00 Д.с.
"Паула". 18.30 Т.с. "Паудер Парк".
19.30 Элегиялыќ эсселер. 20.00 Ал-
даспан. 20.30 Дамафон. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.35 Х.ф. "Клиника".

8.00 Єн шашу. 9.10 Такси. 9.35
Суперпапа. 10.15 М.ф. 10.35 Сдел-
ка. 11.05 Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Т.с. "Лето волков".

15.05 Х.ф. "Гостья из будущего".
17.45 Ќалжыњ-ќоржын. 18.10 Ел
аузында. 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.05
Ел аузында. 20.30 "20:30". 21.20 Sky-
studio. 22.10 Х.ф. "Юленька". 0.10
"¦мытылмас".

7.00 Д.ф. "Будда єлемініњ жеті
кереметі". 8.10 Х.ф. "Лети, журав-
лик". 10.05 Картина маслом. 10.55
Золотая середина. 12.00 Кітапхана.
13.05 "М±ны єркім білуге тиіс". 14.05
Балет "Щелкунчик". 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.30 Арнайы жоба.
18.05 Эйнштейн ізімен. 19.00 Б. Тμле-
генова атындаѓы VII Халыќаралыќ во-
калистер конкурсыныњ салтанатты
ашылуы. 21.05 Єсеттіњ єсем єндері-
ай. 23.20 К.ф. "Оныњ уаќыты келеді".

7.45 Алтын таспа. 8.20 М.ф. 9.00
Большая разница. 10.00 М.ф. 11.40
"Маша и Медведь". 13.00 Ќыз

ќылыѓы. 14.20 К‰лкі базар. 14.45 М.х.
15.50 Х.ф. "Один дома". 17.50 К‰лкі
базар. 18.30 Ењ к‰лкілі єртістер.
19.30 Караоке-киллер. 20.30 Х.ф.
"Доспехи бога-3: миссия Зодиак".
23.00 Х.ф. "Игра на выживание". 0.45
ХБ Шоу.

8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел и
решка. 10.00 Моя история. 10.30 Я
шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли. 11.30
Страсти у плиты. 12.00 Жанкешті-
лер жарысы. 13.00 Т.х. "Ќ±рбылар".
14.30 Айна online. 15.00 Караоке -
живой звук. 17.00 Экстрасенсы про-
тив ученых. 18.00 Жанкештілер жа-
рысы. 19.00 Q-елі. 20.00 Х.ф. "Хот-
табыч". 22.00 Другими словами.
22.30 Бокс. 23.30 Айна online. 0.00
"Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. "Сфера".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

24 мамыр24 мамыр24 мамыр24 мамыр24 мамыр,,,,,
жексенбіжексенбіжексенбіжексенбіжексенбі

7.00 Концерт. 8.00 Ќымызхана.
8.30 Аќсауыт. 9.00 Б‰гін жексенбі.
10.30 Баламен бетпе-бет. 10.50 М.ф.
11.55 "Н±рсєулем-ай" єн-би ан-
самблініњ шыѓармашылыќ кеші. 13.15
Шарайна. 13.45 Келбет. 14.15 "Ќ±бы-
лай хан". 16.40 Концерт. 18.50 Єзіл
єлемі. 20.00 Апта. 21.05 Роза шаќы-
рады. 22.15 Алањ. 23.05 К.ф. "Ќайта
т‰леу".

7.00 Ду-думан. 8.00 Магия кух-
ни. 8.30 Айбын. 9.00 Жеті к‰н. 10.00
Ас арќау. 10.20 Спорт єлемі. 10.50
Х.ф. "Мистическая пятерка". 12.25
М.ф. 14.00 Бенефис-шоу. 15.15 К.ф.
"Бєйтерек". 16.45 Всегда ваш, Ар-

ман Давлетьяров. 17.15 Бокс. 20.00
Ќызыќ time. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Неудержимый". 23.40 К.ф. "Пе-
ріште".

8.00 Ертегілер. 8.30, 12.25, 13.55,
15.55, 16.25, 18.25, 19.25 Телемар-
кет. 8.35 Д.с. "Тайны древних импе-
рий". 9.35 "Наркомовский обоз". 11.25
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары". 12.00
Жања индустрияландыру. 12.30 1001
история успеха. 13.00 Даму діњгек-
тері. 13.30 М.с. 14.00 Х.ф. "Госпо-
дин 420". 17.00 М.с. 17.30 "Паула".
18.00 Интонация. 18.30 "Паудер
Парк". 19.30 Волшебный фонарь.
19.55 Пока жива память. 20.00
530:630. 20.30 Вызов. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.35 Х.ф. "За тех, кого мы
любим".

8.00 Єн шашу. 8.50 Сапа. 9.00
Такси. 9.30 Ел аузында. 10.15 Кон-
церт. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 "Лето
волков". 15.05 Х.ф. "Гостья из буду-
щего". 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". 21.20 Репортер представля-
ет. 21.40 Х.ф. "Лок". 23.20 "¦мытыл-
мас".

7.00 К.ф. "Оныњ уаќыты келеді".
8.40 Д.ф. "Тараз в потоке истории".
9.30 Спецпроект. 10.30 ‡кілі домбы-
ра. 11.30 Школа кочевников. 12.00
Джаз-рандеву. 13.10 "М±ны єркім
білуге тиіс". 14.05 Ученый совет.
15.00 Ѓасырлар пернесі. 15.30 Бір
сєт. 16.00 Лидер XXI века. 17.00 Кеше
ѓана. 19.30 К.ф. "Ќорыќпа, ќасында
мен бармын". 22.05 Х.ф. "Первый

учитель". 23.40 Є. Еспаевтыњ єн
кеші.

7.45 Алтын таспа. 8.50 М.х. 9.30
Х.ф. "Один дома". 11.30 М.ф. 12.30
Х.ф. "Доспехи бога-3: миссия Зоди-
ак". 15.00 М.х. 15.40 Ќыз ќылыѓы.
16.50 Караоке-киллер. 17.50 Х.ф.
"Бобро поржаловать!". 20.00 Битва
экстрасенсов. 21.20 Ењ к‰лкілі
єртістер. 22.20 Тематик-шоу. 23.20
К‰лкі базар. 0.00 Танцы.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Сме-
яться разрешается. 10.00 Измайлов-
ский парк. 12.00 Жанкештілер жа-
рысы. 13.00 "Ќ±рбылар". 14.30 Айна
online. 15.00 Х.ф. "Ванька Грозный".
17.00 ВООМ! 18.00 Жанкештілер жа-
рысы. 19.00 Q-елі. 20.00 Нысана.
20.30 Кім білген. 21.00 Один в один.
0.00 "Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультфильмы. 9.30 М.ф. "Медведь
Йоги". 11.30 "Дом рецептов". 12.00
"Ж±лдызды шањыраќ". 12.30 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
"Lemon-show". 16.00 М.ф. "Мадагас-
кар 3". 18.00 Х.ф. "Призрак". 21.00
Фильм-концерт. Абай Бегей. Часть
2. 22.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Столкно-
вение с бездной". 2.00 Х.ф. "Деньги
решают всё".

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Денсаулыќ. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне
єйел. 15.30 Е. Ќ±дайбергеновтыњ єн
кеші. 17.00 "Черные волки". 20.30 Тет-
а-тет. 21.00 Моя правда. 22.00 Р.Єлќо-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

Жањалыќтар. 17.15 Бармысыњ, бау-
ырым? 18.00 Новости. 18.15 "С±лтан
С‰лейман". 19.05 Орталыќ хабар.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Сильные
духом. 21.00 Новости. 21.30 Жеті
єн. 23.00 Х.ф. "Дети Хуанг Ши".
01.10 К.ф. "Тыныш ж‰ргенге не
жетсін".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.35 "Маруся". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Д.с. "Ќазаќ да-
ласыныњ ќ±пиялары". 13.00 Жања-
лыќтар. 14.00 "¤мір μткелдері". 15.15
"Паула". 16.00 "Болашаќ". 17.00 Ма-
гия природы. 17.30 М.с. 17.50 Жа-
њалыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.55 "Пейзажи сквозь вре-
мя". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Ќазаќстан 2050.
21.00 Новости. 21.30 "Маруся". 23.00
Телетриптих "00:00". 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.10 "¤згерген μмір".
10.30 "Фериха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Sky-сту-
дия. 14.00 Новости. 14.10 "Алексан-
дровский сад". 15.15 "¤згерген μмір".
16.40 "Сырты б‰тін...". 17.05 Такси.
17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Александровский сад". 22.00
"Фериха". 23.00 Ел аузында. 23.25
"¤гей μмір". 0.40 Єн шашу.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Экопия.
Умные здания, достойная жизнь".
9.35 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 10.05 Ѓасырлар пернесі.
10.35 "Эйнштейн ізімен". 11.30 "Кμзай-
ым ќала". 12.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 13.00 Онлайн Астана. 15.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.20 Таѓдырластар. 17.30 Бір сєт.

18.05 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
19.50 Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат.
21.40 Литературный клуб. 22.00
Онлайн Астана. 22.50 "Аќсарай".
0.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа ат-
тандыќ".

7.00 Ревю. 7.20 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 8.35 Жасырын камера. 9.00
Ревю. 9.30 "Универ". 10.00 "Интер-
ны". 11.00 "Физрук". 12.00 "Сашата-
ня". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00
С±лу бол! 19.00 "Сашатаня". 19.30
"Физрук". 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 21.30 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Киллеры".

7.30 К‰нбастар. 8.30 К‰нбастар.
9.00 С новым домом! 10.00 О самом
главном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.30 Айна online. 15.00
Человек-невидимка. 16.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 Айна online. 19.30

KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Ка-
раоке - живой звук. 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 "Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Царевна Лягушкина".
10.00 "Человек-приманка". 11.00 "Го-
родские легенды". 12.00 Мультсери-
алы. 14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".
15.00 Єзіл студио. 16.00 "Царевна
Лягушкина". 17.00 "Lemon-show".
18.00 "Счастливы вместе". 19.00
"Человек-приманка". 20.00 Информ-
бюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00 Х.ф.
"Сфера". 2.10 Х.ф. "Абсолютная
власть".

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
Киноклуб. 15.00 "Черные волки".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Г.Єлімбе-
кова. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Группа здоровья. 21.00

НТК

11.30 "Дом рецептов". 12.00
"Ж±лдызды шањыраќ". 12.30 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
15.00 Х.ф. "Как есть жареных чер-
вяков". 17.00 М.ф. "Медведь Йоги".
18.30 Х.ф. "Стрелок". 21.00 Фильм-
концерт. Абай Бегей. Часть 1. 23.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Слишком кру-
та для тебя". 2.00 Х.ф. "Багз Бани.
Суперзвезда".

7.30 М.ф. 9.00 РТН. 9.30 М.с.
10.20 Неизведанный Казахстан.
10.50 Группа здоровья. 11.10 В по-
исках истины. 12.00 Денсаулыќ. 14.00
Б. Бекахметовтыњ концерті. 16.00
ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел.
17.00 Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ.
18.30 "Ќазаќстан байтаќ μлке". 19.00
Ќылмыстыќ №. 19.30 Baby Гид. 20.00
РТН Подробности. 20.50 Винтаж.
21.30 Солнечная кухня. 22.00 Лица
независимости. 22.30 Г. Дєукенова-
ныњ шыѓармашылыќ кеші. 0.00 Пано-
рама недели.

15 мамыр 2015 жыл

"Госпожа горничная". 22.00 РТН.
22.30 Денсаулыќ. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня. 0.40 Moto GP.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 "Паутина-6". 12.55
Ж±ма уаѓызы. 13.10 Ќылмыстыќ іс №.
13.45 "С‰йген жар". 14.35 "Джодха
жєне Акбар". 15.30 112. 15.40 На-
едине со всеми. 16.40 Жди меня.
17.50 Поле чудес. 18.55 "Весной рас-
цветает любовь". 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 КВН. Высшая лига.

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 Жа-
њалыќтар. 8.00 "Сарай ханымдары".
8.50 "Ќайран заман. Жалѓасы". 10.05
"Брат за брата-2". 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.40 "Шеф-2".
15.35 Не ври мне. 16.35 "Махаббатта
шек бар ма?". 17.00 "Карадайы". 19.45
Ж±лдызды аќиќат. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.40 Х.ф. "Рэкетир". 0.15 Тайный
шоу-бизнес.

6.00 Т.х. "Джентльмен". 8.00
Тањѓы пошта. 8.30 П@утina. 8.50
Жањалыќтар. 9.00 Новости. 9.10
Смак. 9.45 Х.ф. "Соседи по разво-
ду". 11.40 Фабрика грез. 12.05 "Ду
ќол шоколад". 13.00 Караоке такси.
13.30 101 кењес. 14.00 П@утina+.
14.50 Идеальный ремонт. 15.50 Х.ф.
"Разорванные нити". 20.00 Первая
программа. 20.30 Лучший город.KZ.
21.30 Кешкi кездесу. 22.50 Жањалыќ-
тар. 23.10 Тілші т‰йіні. 23.35 Жања-
лыќтар. 23.55 Х.ф. "Волчий остров".

7.15 Х.ф. "Звонят, откройте
дверь!". 8.40 Ж‰рекжарды. 9.20 Ал-
дараспан. 10.00 Кривое зеркало.
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.40 Звездная жизнь. 14.35 Выход-
ной со звездой. 15.15 Ж±лдызды
аќиќат. 15.50 "Махаббат м±њы". 17.00
"Карадайы". 20.00 "Kazakhstan cola".
21.00 Другая правда. 22.00 Очная
ставка. 23.00 "Беременна в 16". 23.55
Той BestStar.

жа. 0.00 Nauryz Jam 2015.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тілші
т‰йіні. 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 Кешкі кездесу.
13.05 Караоке такси. 13.40 101 ке-
њес. 14.05 Єн дария. 15.00 Угадай
мелодию. 15.40 Добрый вечер, Ка-
захстан! 16.50 Х.ф. "Жизнь рассу-
дит". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.05 Точь-в-точь.

7.10 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.45 Звездная жизнь. 10.40 Х.ф. "Не
было бы счастья". 14.50 Дорога до-
мой. 15.00 "Kazakhstan cola". 16.00
"Махаббат м±њы". 17.30 КТК ќоржы-
нынан. 18.30 Той BestStar. 20.00
¤нерлі отбасы. 21.00 Портрет неде-
ли. 22.00 Слуги народа. 22.55 ¤нерлі
отбасы. 0.00 Х.ф. "Мамина любовь".

20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".
00.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Остановка".
3.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Андропов против Щелокова. Смер-
тельная схватка. 15.00 "Черные вол-
ки". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 З.
Кμпбосын±лыныњ шыѓармашылыќ

кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќазаќ-
стан байтаќ μлке. 20.00 РТН. 20.30
ПроАгро. 21.00 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 Тет-а-тет. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Двад-

цать лет без любви". 11.55 "Паути-
на-6". 12.50 Ашыѓын айтќанда. 13.45
"С‰йген жар". 14.35 "Джодха жєне
Акбар". 15.30 112. 15.40 Судебные
истории. 16.40 Давай поженимся.
17.50 Пусть говорят. 18.55 "Весной
расцветает любовь". 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар".

АЛАУ

КТК

ЕВРАЗИЯ

23.20 П@утina. 23.45 "Время для
двоих".

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 Жа-
њалыќтар. 8.00 "Сарай ханымдары".
8.50 "Ќайран заман. Жалѓасы".
10.05 "Брат за брата-2". 12.00 Но-

вости. 12.40 Черный квадрат. 13.15
"Шеф-2". 15.15 Не ври мне. 16.15
"Махаббатта шек бар ма?". 17.10
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.30
"Сарай ханымдары". 19.30 "Махаб-
батта шек бар ма?". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.30 Наша
правда. 22.30 "Перевозчик". 0.30
"Шеф-2".

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз-55!Ќ±ттыќтаймыз-55!Ќ±ттыќтаймыз-55!Ќ±ттыќтаймыз-55!Ќ±ттыќтаймыз-55!

Аманкелді ауданы, Амантоѓай се-
лосыныњ т±рѓыны, біздіњ анамыз
Єбдірова Рая Молдашќызы 18 ма-
мырда 55 жасќа толып отыр.

"Адамныњ бір ќызыѓы бала деген"
демекші, бар μмірін отбасына, 6 бала-
сыныњ жолына сарп еткен, оларды ел
ќатарына ќосќан алтын бастаудай
асыл аяулы анамызды б‰гінгі мерей-
тойымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтай
отырып, мыќты денсаулыќ, ±заќ μмір,
мол баќыт тілейміз. Немерелеріњіздіњ
ќуанышына кенеліп, ауырмай-сырќа-
май ортамызда ж‰ре беріњіз.

Ќ±ттыќтаушылар: ж±байы Молдабай;
±лдары – Жас±лан, Асылхан, Абылайхан;

к‰йеу баласы – Абылай; ќыздары – Г‰лдерай,
Мереке, Н±рг‰л; келіні – Зарина,

немерелері – Тамырлан, Айару, Алихан.

Меретой-60!Меретой-60!Меретой-60!Меретой-60!Меретой-60!

Науырзым ауданы, Ќарамењді кентініњ т±рѓы-
ны ініміз, аѓамыз Рахымжанов Ж±мабек Ќадір-
±лы мамыр айыныњ 11-ж±лдызында 60 жасќа то-
лып отыр. Жан жолдасыњ Саѓираш екеуі балала-
рыныњ ќызыѓын кμріп, ±заќ μмір с‰ріњдер.

60 жас мерейтойыњ
ќ±тты болсын,

Шањыраѓыњ денсаулыќ пен
г‰лге толсын.

Ќызыќтап бала-шаѓа
арасында,

Ж‰регіњ бєрімізге
ашыќ болсын.

Тілек білдірушілер:
Ќызылшілік-Баќытжамал,

Жалѓасбек-Лиза, Зияда,
Ќамбар-Зина,

Ќ±рманѓазы-Г‰лмира.

"Такишев Карыбай Биминденович" ш/ќ  сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті
соттан тыс μткізу тєртібімен шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан, Ќос-
танай облысы Сарыкμл ауданы Чехов селолыќ округі аумаѓында  орна-
ласќан  кадастрлік нμмірі 12-190-009-061, μлшемі 458,8 га бμлінетін
жер теліміне  жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бас-
тап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.Сауда 2015 жылѓы 24 мамырда
саѓат 12.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Сарыкμл
ауданы, Большие Дубравы с., "Макеев Г.И." ш/ќ офисі. ¤тінімдер 2015
жылѓы 23 мамыр саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орна-
ласќан жерінде ќабылданады: Сарыкμл кенті, Октябрь кμш., 23, 2 п.,
аныќтама ‰шін тел. 8(71451) 22-2-41.

Доверенное лицо к/х "Такишев Карыбай Биминденович" в порядке
внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведе-
нии торгов по продаже права землепользования делимого земельного
участка расположенного на территории, Сарыкольского района, Че-
ховского сельского округа, Костанайской области предназначенного
для ведения крестьянского хозяйства с кадастровым номером: 12-190-
009-061, площадью-458,8 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течении 5-ти кален-
дарных дней с момента проведения торгов. Торги состоятся 24 мая
2015 года в 12.00 часов по адресу: с.Большие Дубравы, офис к/х "Маке-
ев Г.И.", Сарыкольского района, Костанайской области. Заявки прини-
маются в срок до 18.00 часов, 23 мая 2015 года по месту нахождения
доверенного лица: п. Сарыколь, ул.Октябрьская, 23, кв.2, тел.для спра-
вок – 8(71451)22-2-41.
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ЕСКЕ АЛУ

Єкені саѓынышпен
еске  алу

Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек ардагері, ењбегі сіњген педагог, халыќ
аѓарту ісініњ озыќ ќызметкері болѓан єкеміз АСАНОВ Ќабылан Асан±лы
бар μмірін еліміздіњ білім беру саласына, жас ±рпаќтарды тєрбиелеуге ар-
нады.

Ќабылан Асан±лы 1930 жылдыњ 15 мамырында Ќостанай облысы Аман-
келді ауданында Ќазаќстанныњ 40 жылдыѓы ауылында туѓан. Балалыќ, жа-
стыќ шаѓы тарихымыздыњ аса ќиын кезењіне келіпті: аштыќ, соѓыс...   Оныњ
‰стіне ата-анасынан айырылып, μмірдіњ ќиындыѓын кμп кμрді. ¤мірдіњ μзі
осындай тылсым келењсіз жаѓдайларѓа тап ќылса ќайтеді енді. ¤мір б±л
єрине, Алла таѓаланыњ біздерге берген сынаѓы ѓой.

Біраќ, сол ќиындыќтар мен сынаќтар жас жігіттіњ саѓын  сындыра алма-
ды. ¤йткені, сол ќиындыќтармен к‰ресе отырып, μзін шыњдай т‰сті. Адал
ниеті мен имандылыѓы б±л сынаќтардан,  ќиын кезењдерден  μтуіне кμмек-
тесті. Жас жігіттіњ єке тєрбиесі, анасыныњ аќ с‰тімен ќалыптасќан ерекше
аќыл-ќабілетін, білімге ќ±штарлыѓы мен намысшылдыѓын байќаѓан адам-
дар μмір жолында  кездесіп, 1949 жылы Абай атындаѓы Ќазаќ педагогика-
лыќ институтыныњ география факультетіне оќуѓа т‰сіп, 1953 жылы ‰здік
дипломмен бітіреді.

Ењбек жолын єкеміз 1953 жылы Торѓай μњірінде м±ѓалім болып баста-
ѓан. ¤зініњ кєсіби біліктілігі мен μз ісіне ‰лкен жауапкершілігініњ нєтижесінде
μз заманыныњ алдыњѓы ќатарлы, білімді де белсенді, абыройлы азаматта-
рыныњ бірі болды. 1961 жылы Ќазаќстан Коммунистік партиясыныњ ќата-
рына ќабылданып, саяси-ќоѓамдыќ істерге ќатысты. Ел сеніп таѓайындал-
ѓан жауапты ќызметтерді абыроймен атќарды: мектеп директоры, партия
±йымыныњ хатшысы, аудандыќ, селолыќ советтерініњ депутаты болды.

Жалпы білім беру саласына 40 жыл ѓ±мырын арнады. Еліміздіњ білім
беру ісіне ќосќан ерекше ‰лесі, ќоѓамѓа сіњірген жемісті ењбегі ‰шін кμпте-
ген маќтау ќаѓаз, медальдармен марапатталды, 1983 жылы 22 ќырк‰йекте
"Ќазаќ ССР халыќ аѓарту ісініњ озыќ ќызметкері", ал 1984 жылы "Ењбек
ардагері" медалімен марапатталды.

"Жаќсы єке – балаѓа ж‰з жыл азыќ" демекші, єкеміз біз ‰шін μте ерекше,
ќымбат жан еді. Мамандыѓы м±ѓалім болѓан соњ ба, єкеміз бала тєрбиесіне
ерекше мєн беретін. Ешќашан бізге "мынаны істе, мынаны істеме" деп
шектеу ќойѓан емес, керісінше, тањдауды μзімізге жасатып, єр баласына
м‰мкіндіктер жасап, баѓыт-баѓдар беріп, д±рысына ќолдау кμрсетіп, б±ры-
сын т‰зетіп отыратын. Сμйтіп, бізді ќолымыздан жетектеп жоѓарѓы оќу орын-
дарына оќуѓа μзі апарып, оќытып, єкелік ќамќорлыѓын кμрсетті. Отбасы-
мыздаѓы сыйластыќ пен татулыќ, мейірімділік пен жанашырлыќ анамыз
Наѓима екеуініњ μмірлік ±станымдарынан бастау алатын.

Єке μнегелі тєрбие бермесе, бала белгілі ќызмет, кєсіп иесі бола алмас
еді, ізденіп маќсат-армандарына жете алмас еді. Ол єкеніњ ќаны мен  тєрби-
есімен, ананыњ аќ с‰тімен, аялы алаќанымен келетін нєрсе. Кезінде мєн
бермеген, μсе келе т‰сіне бастаѓан таѓылым-тєрбие т±нѓан ±лаѓатты сμздері
єрдайым есімізде. Туѓан-туысќан, дос, жолдастар, єріптестермен ќарым-
ќатынастарѓа ќатысты бізге ‰лгі болѓан кμзќарасы μмірден μз орнымызды
табуѓа негіз болды. Єлі есімізде, "айналањдаѓыларѓа ќолыњнан келгенше
кμмек кμрсетуге тырыс, адамдарды бμліп-жарма" деген сμздері іс-ќимы-
лымен ±штасып жататын. Ал б‰гін, сол єкемізді ќ±рметтеу, ќадірлеу, ‰мітін
аќтау – біз ‰шін парыз.

Міне, биыл єкеміз Ќабылан Асан±лы осы μмірден μткеніне 15 жыл бол-
ды. "Жаќсыныњ аты μлмейді" дейді ѓой. Єкеміз жаќсы адам болды, "єке"
деген атаќќа лайыќ болды. ¦рпаѓына аќ батасын беріп кетті. Ол кісініњ аты
μшпес ‰шін, ±рпаѓыныњ санасында жањѓыру ‰шін біз де баларымызѓа ата-
лары туралы єњгімелеп береміз. Єкеміздіњ жарќын бейнесі єрќашанда біздіњ
есімізде ќалады. Жатќан жері жарыќ, топыраѓы торќа болсын!

Балалары, немерелері.

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

Кейде тμбемізді кμкке жеткізгендей ќуантса, кейде
ењсењді ќайта кμтере алмайтындай ќиындыќ береді.
Адал жар, ардаќты єке, аѓа-єпкелерініњ кμмекшісі, жа-
нындаѓыларѓа сыйлас дос бола білген жан жарым
Мирамов Еркін Балтабай±лыныњ кенеттен болѓан
ќазасы бєрімізді де к‰йретіп кетті. Ол кμзі тірі болѓанда
осы жылдыњ 10 аќпанында 32 жасќа толар еді. Амал
ќанша саѓынышпен еске алып, рухына ќ±ран баѓыш-
таймыз. Жатќан жері жайлы, иманы жолдас, жаны
жєнатта болсын дейміз.

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

Еске алушылар: анасы – ‡міт, ж±байы – Тілеужан, ќызы – Ажар.
Еркінніњ жылы 16 мамырда, саѓат 12:00-де, Ќостанай ќаласы, Абай

д-лы, 1 "Жібек жолы" кафесінде μтеді.

Асќа шаќырамыз

13 маусым к‰ні саѓат 12.00-де Мењдіќара ауданыныњ
Аќсуат ауылында аруаќтарѓа арнап ас беріледі. Ќостанай-
дан автобус (Орталыќ мешіт, Єл-Фараби д-лы) тањѓы 9.00-
де шыѓады.

                             Ќапышевтер, Байжановтар єулеттері.

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

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі ±йымдас-
тыру-баќылау ж±мысы бμлімініњ
бас маманы, санаты Е-4 (1 бірлік),
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
еткен жылдарына байланысты
59 578 тењгеден 80 719 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– жоѓары т±рѓан ±йымдардыњ  ди-

рективті ќ±жаттарын жєне аудан
єкімдігі мен аудан єкімі ќабылдаѓан
нормативтік актілерді орындауѓа ба-
ќылау жасауды ±йымдастыру;

– облыс єкімдігініњ баќылау ќаулы-
ларын, облыс єкімімен ќабылданѓан
шешімдер мен μкімдерді, басќа да
ќаулылыќ мєселелер бар ќ±жаттар-
дыњ орындалуы туралы аќпараттар-
ды облыс єкімі облыстыќ жоѓары
т±рѓан  ±йымдарѓа уаќытында ±сы-
нылуын баќылауды ж‰зеге асыру;

– баќылаудаѓы ќ±жаттардыњ
орындалуын талдау, аудан єкіміне
олардыњ  орындалуы туралы аќпа-
ратты, орындау мерзімдеріндегі ауыт-
ќулар туралы деректер беру, ќ±жат-
тардыњ уаќытымен баќылаудан алы-
нуын ќамтамасыз ету;

– баќылау жаѓдайын тексеруді
±йымдастыруды, ќ±жаттардыњ ауыл-
дыќ округтердіњ аппараттарында,
аудан єкімі аппаратыныњ бμлімде-
рінде орындалуын ж‰зеге асыру;

– ауылдыќ округтердіњ, кент,
ауылдардыњ єкімдерініњ рейтингтік
баѓасын шыѓару ‰шін орындаушы-
лыќ тєртіпті талдау;

– іске  асыруѓа немесе орындау-
шылыќ ретінде баќылаудан алуѓа жа-
татын  баќылау ќ±жаттарыныњ тізімін
орындаушыларѓа жеткізу жєне ќ±ру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары немесе ортадан кейінгі
білім.

Жоѓары: ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану, халы-
ќаралыќ ќ±ќыќ, кеден ісі), єлеуметтік
ѓылым, экономика жєне бизнес (пси-
хология, экономика, менеджмент,
есеп жєне аудит,  ќаржы, мемлекеттік
жєне жергілікті басќару, статистика),
техникалыќ ѓылым жєне технология
(метрология, стандарттау мен сер-
тификаттау (салалар бойынша).

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 ќ±ќыќ
(ќ±ќыќтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ, ке-
ден ісі), єлеуметтік ѓылым, экономи-
ка жєне бизнес (психология, эконо-
мика, менеджмент, есеп жєне аудит,
ќаржы, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, статистика), техникалыќ
ѓылым жєне технология (метрология,
стандарттау мен сертификаттау (са-
лалар бойынша) білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

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

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

 1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш; 2) 3х4
‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама; 3) бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4)ењбек ќыз-
метін растайтын ќ±жаттыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмесi; 5)
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;
6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі; 7)
ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

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

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

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

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

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

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

"Арина" ШЌ басшысы Н.А.Бонякевичтіњ сенімді т±лѓасы А.М.
К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан, Ќостанай облысы Арќалыќ ќаласы
Восточное селосы аумаѓында  орналасќан 17.06.2051 жылѓа дейінгі
мерзімге μлшемі 60,0 га, кадастрлік нμмірі 12-282-057-070, 17.06.2051
жылѓа дейінгі мерзімге μлшемі 112,0 га, кадастрлік нμмірі 12-282-
057-048; 17.06.2051  жылѓа дейінгі мерзімге μлшемі 25,0 га, ка-
дастрлік нμмірі 12-282-057-071; 20.12.2055  жылѓа дейінгі мерзімге
μлшемі 80,0 га, кадастрлік нμмірі 12-282-057-040; 28.02.2046  жылѓа
дейінгі мерзімге μлшемі 167,0 га, кадастрлік нμмірі 12-282-057-050;
жер телімдеріне уаќытша ±заќ мерзімді  жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 27 мамырда саѓат 11.00-де мына мекенжайда
болады: Арќалыќ ќаласы, Абай д-лы, 62.

 ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 26.05.2015 жылѓы саѓ. 16.00-ге дейінгі
мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќос-
танай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/
2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы КХ  "Арина"  Бонякевич  Н.А. Кудербеко-
ва А.М. в порядке внесудебной реализации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по продаже права временного дол-
госрочного землепользования на земельные участки: сроком до
17.06.2051 года мерою  60,0 га с кадастровым номером 12-282- 057-
070;до 17.06.2051 года мерою 112,0 га с кадастровым номером 12-
282-057-048;  до 17.06.2051 года мерою 25,0  га с кадастровым
номером 12-282-057-071; до 20.12.2055 года мерою 80,0 га с кадас-
тровым номером 12-282-057-040; до 28.02.2046 года мерою 167,0 га
с кадастровым номером 12-282-057-050, с целевым назначением -
для ведения крестьянского хозяйства, расположенного на террито-
рии города Аркалыка, село Восточное, Костанайской области.

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

Торги состоятся 27 мая 2015 года в  11ч. 00 м.  по адресу: город
Аркалык, проспект Абая, 62.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 16.00 ч. 26.05.2015
года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская об-
ласть, Костанайский район, пос. Затобольск, улица Школьная, 52/
2, тел. 87078053724.

Облыстыќ ішкі саясат басќармасы белгілі тележурналист Дєуренбек
Єбдібековке

анасыныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

"Рассвет+" ЖШС сенімді т±лѓасы- Гадаборшев Рустам Борисо-
вич  кепілдік м‰лікті  сату жμнінен сауда μткізеді:

Ќостанай облысы,  Науырзым ауданы, Буревестник селолыќ
округі аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны:  шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргізуге арналѓан, бμлінетін келесі жер телімдеріне уаќытша
μтеулі ±заќ мерзімді  жер пайдалану ќ±ќыѓы:

- кадастрлік нμмірі 12-186-016-014, 2047 жылѓы 29 ќарашаѓа дейінгі
мерзімге, жалпы алањы 304,0 га.

- кадастрлік нμмірі 12-186-016-036, 2047 жылѓы 29 ќарашаѓа
дейінгі мерзімге, жалпы алањы 200,0 га.

-  кадастрлік нμмірі 12-186-016-290, 2054 жылѓы 1 аќпанѓа дейінгі
мерзімге, жалпы алањы 302,2 га.

-  кадастрлік нμмірі 12-186-018-240, 2058 жылѓы 4 наурызѓа дейінгі
мерзімге, жалпы алањы 307,0 га.

Сауда аѓылшын єдісімен(баѓаны μсіре отырып) μткізіледі, кепілдік
жарна ќарастырылмаѓан.

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

Сауда 2015 жылѓы  2 маусымда саѓат 10.00-де мына мекенжай-
да болады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Буревестник се-
лосы, кењсе ѓимараты.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 1 маусымѓа дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады:
Науырзым ауданы, Буревестник с., сенімді т±лѓаныњ телефоны:
8-705-626-01-17.

 Доверенное лицо ТОО    "Рассвет+"- Гадаборшев Рустам Бори-
сович обьявляет торги по продаже залогового имущества:

Право временного возмездного долгосрочного землепользова-
ния(аренды)  на нижеследуюие земельные участки, делимые, рас-
положенные по адресу: Костанайская область, Наурзумский рай-
он, Буревестнинский сельский округ, целевое назначение: для
ведения крестьянского хозяйства:

- кадастровый номер12-186-016-014, аренда сроком до 29 нояб-
ря 2047 года, общей   площадью 304,0 га.

- кадастровый номер12-186-016-036, аренда сроком до 29 нояб-
ря 2047 года, общей   площадью 200,0 га.

- кадастровый номер12-186-016-290, аренда сроком до 01 фев-
раля 2054 года, общей   площадью 302,2 га.

- кадастровый номер12-186-016-240, аренда сроком до 04 мар-
та 2058 года, общей   площадью 307,0 га.

Торги проводятся английским методом(на повышение), гаран-
тийный взнос не предусмотрен.

Покупная цена вносится наличными или перечислением в тече-
ние 5  календарных дней с момента проведения торгов.

 Торги состоятся 02 июня 2015 года в 10.00 ч. по адресу: Кос-
танайская область, Наурзумский район, село Буревестник, здание
конторы.

 Заявки принимаются в срок до 01 июня 2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Наурзумский район, с.Буревест-
ник, телефон доверенного лица: 8-705-626-01-17.

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы редакцияныњ
б±рынѓы ќызметкері, белгілі тележурналист Дєуренбек Єбдібековке анасы

Рыск‰лдіњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

"Уразбекова" ш/ќ  сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арнал-
ѓан, Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Лесной селолыќ
округі аумаѓында  орналасќан  кадастрлік нμмірі 12-190-
013-150, μлшемі 329,3 га кадастрлік нμмірі 12-190-013-151,
μлшемі 122,5 га, кадастрлік нμмірі 12-190-013-092, μлшемі
76,0 га бμлінетін жер телімдеріне  жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма ќол аќшамен сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015
жылѓы 24 мамырда саѓат 15.00-де мына мекенжайда бола-
ды: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Большие Дубравы
с., "Макеев Г.И." ш/ќ офисі. ¤тінімдер 2015 жылѓы 23 ма-
мыр саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орна-
ласќан жерінде ќабылданады: Сарыкμл кенті, Октябрь кμш.,
23, 2 п., аныќтама ‰шін тел. 8(71451) 22-2-41.

Доверенное лицо к/х "Уразбекова" в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества, объявляет о про-
ведении торгов по продаже права землепользования де-
лимого земельного участка расположенного на террито-
рии, Сарыкольского района, Лесного сельского округа Кос-
танайской области предназначенного для ведения кресть-
янского хозяйства с кадастровым номером: 12-190-013-150,
площадью-329,3 га, 12-190-013-151, площадью-122,5 га,
кадастровый номер: 12-190-013-092, площадью-76,0 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в тече-
нии 5-ти календарных дней с момента проведения торгов.
Торги состоятся 24 мая 2015 года в 15.00 часов по адресу:
с.Большие Дубравы, офис к/х "Макеев Г.И", Сарыкольского
района, Костанайской области. Заявки принимаются в срок
до 18.00 часов, 23 мая 2015 года по месту нахождения
доверенного лица: п. Сарыколь, ул. Октябрьская 23, кв.2,
тел. для справок – 8(71451)22-2-41.

Ќостанай облысы  єкімініњ баспасμз ќызметі  белгілі тележурналист
Дєуренбек Єбдібековке

анасыныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.
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Ќариялар кμптен бері кμрме-
ген єріптестерімен кездесіп,
арќа-жарќа болып жатыр. Кешегі
с±м  соѓыста  ќан  кешіп, тылда
тынымсыз ењбектенген ата-єже-
леріміздіњ б‰гінгі жастарѓа айтар
жалѓыз  ѓана тілегі бар. 86 жас-
таѓы Ќазина єжей б‰гінгі бейбіт
к‰нді ќадірлемеу ‰лкен ќателік
екенін айтады:

– Біздіњ кμргенімізді жастар
кμрмесін. Єр уаќытта бейбітшілік
заман болсын! Жастарѓа
тілейтінім  –  ынтымаќты болыњ-
дар! Біз киім, тамаќ жоќ ќиын
к‰ндерді кμрдік. ¤зіміз аш-жала-
њаш ж‰рсек те, соѓысќа кμмекте-
су керек болды. Тылда ж‰ріп
ењбек еттік. Аянатын ештење ќал-
ѓан жоќ. Соѓыстан кейін де оњай
болѓан жоќ. Байланыс саласын-
да ењбек еттік. Ал ќазіргі заман
тыныш заман ѓой. Сондыќтан
кейінгі ±рпаќќа айтарым – бір-
біріњді сыйлап, ќадірлеп

ж‰ріњдер.
Ќостанай облыстыќ телеком-

муникация дирекциясы ¦лы Отан
соѓысыныњ ‰ш ардагерін, отыз
жеті тыл ењбеккерін, бес интер-
националист-жауынгерді, Черно-
быль АЭС апатыныњ зардабын
жоюѓа ќатысќан 2 ардагерді
ќарамаѓына алып, ќамќорлыќ
жасап келеді. Айта кету керек,
б±ѓан дейін Дирекция єкімшілігі
денсаулыѓына байланысты ме-
рекелік жиынѓа келе алмаѓан со-
ѓыс ардагерлерініњ ‰йлеріне ба-
рып, сый-сияпат жасап келген
болатын.

Ќостанай облыстыќ телеком-
муникация дирекциясыныњ бас
директоры Ќажым±рат Темірха-
нов ардаќты ардагерлерге жылы
лебізін білдіріп, алѓыс айтты.

– Сіздермен ‰немі жолыѓып,
амандыќ-саулыќ с±расып,
тілдесіп т±ру – ‰лкен мєртебе.
Кейінгі ±рпаќтыњ ќамсыз ѓ±мыр

кешуі жолында ¦лы Жењісті єкел-
ген сіздерге ќандай мадаќ айтса
да артыќ емес. Сол ‰шін жалыќ-
пай алѓыс айта береміз. Сіздер
соѓыстыњ ауыр зардабын тартты-
њыздар. Сіздердіњ арќаларыњыз-
да міне, Жењістіњ 70 жылдыѓын
тойлап отырмыз. Мен μзім сол со-
ѓыс ардагерініњ баласымын. Сол
себепті сіздердіњ єрбіреуіњіз ме-
ніњ єкем секілдісіздер. Жыл μткен
сайын Жењіс мерекесініњ мєрте-
бесі де, дањќы да артып келеді.
Ќазір біздіњ дирекциямызда 47
ардагеріміз бар. Алдымен біз со-
ѓыс ардагерлерініњ ‰йлеріне ба-
рып, оларды ќ±ттыќтап келдік.
Ќарт майдангерлер сіздерге
д±ѓай-д±ѓай сєлем айтты.

Ќажым±рат Ж±мабек±лы ќ±т-
тыќтау тілегінен кейін ардагер-
лердіњ кеудесіне ¦лы Жењістіњ
мерейтойлыќ жылына арналѓан
тμсбелгілерді таќты. Сондай-аќ,
компанияныњ атынан сыйлыќтар
таратылып, ќошемет кμрсетілді.
Салтанатты жиын барысында
"Жастелеком" жастар ±йымы
м‰шелері мен облыстыќ балалар
‰йініњ тєрбиеленушілері кμрініс-
тер ќойып, єн шырќады. Дастар-

ќан басында ардагерлер μздері-
ніњ естеліктерімен бμлісіп, Жењіс
мерекесі ерліктіњ, батырлыќтыњ,
мєњгілік айбынныњ символы бо-
лып ќала береді деді. "Єрбір
адам – кез келген компанияныњ
байлыѓы, ал соѓыс ардагерлері –

Б.Хамзин атындаѓы μнер мектебінде ¦лы Жењістіњ 70 жыл-
дыѓына орай "¦рпаќтар Жењіс ќуанышын ту етеді!" атты
аудандыќ жас суретшілер байќауыныњ кμрмесі μтті.

Байќаудыњ ашылу салтанатында Жанкелдин ауданы єкімініњ
орынбасары Т‰бекбай Єубєкіров сайысќа ќатысушы аудан оќушы-
ларын Жењістіњ 70 жылдыќ мерекесімен ќ±ттыќтап, μнер мектебініњ
±жымына жас шєкірттерді тєрбиелеуде атќарып отырѓан елеулі
ењбектеріне шыѓармашылыќ табыс тіледі.

Кеште ќорытынды сμз алѓан μнер мектебініњ директоры Жанар
Шалабаева айтулы мерекемен барша ќауымды ќ±ттыќтап, б‰гінгі
буын μкілдері жењіс ‰шін к‰рескен єрбір жан алдында ќарыздар,
Отан ‰шін атќарѓан барлыќ жанќиярлыќ істері ‰шін єкелеріміз бен
аналарымыздыњ алдында таѓзым етеміз деп, байќаудыњ ќорытын-
дысын жариялады.

 "¦рпаќтар Жењіс ќуанышын ту етеді" атты жас суретшілер бай-
ќауында Айкμркем С±лтанхан Ќ.Ќойдосов атындаѓы орта мектебініњ
оќушысы І орын, Руслан Єбдісалыќ Ы.Алтынсарин атындаѓы орта
мектебініњ оќушысы  ІІ орын, Айс±лтан Орыншын С.Мауленов атын-
даѓы орта мектебініњ оќушысы ІІІ орынды жењіп алды. Ал, асфальт-
ќа сурет салудан Г‰лмира Есќали Ш±балањ негізгі мектебініњ
оќушысы І орынды, Малика Сейіткерей Б.Хамзин атындаѓы μнер
мектебініњ оќушысы ІІ орын, Айша Ќуанышбек Ш.Уєлиханов атын-
даѓы орта мектебініњ оќушысы ІІІ орынды алды. Ж‰лдегер
шєкірттерге грамоталар мен баѓалы сыйлыќтар тапсырылып, ма-
рапатталды, басќа да ќатысќан оќушыларѓа алѓыс хаттар мен ес-
телік сыйлыќтар берілді.

Г‰лім ЫСМАЃ¦Л.
Жанкелдин ауданы.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

біздіњ асыл ќазынамыз. Біздіњ бо-
лашаѓымыз жолында μлмес
ерліктіњ ‰лгісін кμрсеткен сіздер-
ге біз мєњгілік бас иеміз", – деген
байланысшылар б±л к‰ні арда-
герлерге барынша кμњіл бμлді.

"Ќазаќтелеком" компаниясыныњ Ќостанай филиалы
¦лы Отан соѓысы жєне ењбек ардагерлеріне ќ±рмет
кμрсетіп, мерекелік дастарќан жайды.

"Ардагерлер – асыл ќазынамыз"

"¦рпаќтар Жењіс
ќуанышын ту етеді"

Ќостанай ќаласы 2-μрт сμндіру
бμлімініњ алдында Кењес Одаѓыныњ
батыры, ішкі істер ќызметініњ гене-
рал-майоры, кењестік μрт сμндіру
органында адал ќызмет еткен  Л.Те-
лятниковќа мемориалдыќ ескерткіш-
таќта орнатылды. Оныњ ашылу сал-
танатына μрт сμндіру ќызметініњ ар-
дагерлері мен ќызметкерлері ќатыс-
ты.

Леонид Телятников 1951 жылы

Батырѓа таѓзым
Мењдіќара ауданы Введен ауылында
д‰ниеге келді. Свердлов μрт-техни-
калыќ училищесін, Мєскеудегі жоѓа-
ры инженерлік μрт-техникалыќ мек-
тебін тємамдаѓан.

Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар
ќызметініњ басшылыѓы жерлесімізді
кєсіби маман ретінде жоѓары баѓала-
ды. Облыстыќ ТЖД басшысыныњ
орынбасары Виктор Шиллер батыр-
дыњ  есімі ел есінде мєњгі саќталаты-

нын жеткізді.
– Леонид Телятников 1971-1982

жылдар аралыѓында Ќостанай ќала-
лыќ μрт сμндіру бμлімінде ќызмет
атќарды. Адал ењбегініњ арќасында
Чернобыль АЭС μрт сμндіру бμліміне
басшы болып таѓайындалды. Оныњ
бір ѓана 1986 жылы АЭС-тегі апат
μртін ауыздыќтауѓа ќатысуы ‰лкен
ерлік. Батырдыњ μнегеге толы μмір
жолы μскелењ ±рпаќќа ‰лгі боларлыќ.

Ескерткіш  таќта ашылып, жинал-
ѓандар марќ±мныњ рухына таѓзым ре-
тінде г‰л шоќтарын ќойды.

Ќостанайда "Арманѓа  асыѓайыќ" де-
ген атпен жетім балалар арасында  фут-
болдан жарыс болып μтті. "Н±р Отан"
партиясыныњ "Баќытты балалыќ" жоба-
сыныњ шењберінде ±йымдастырылѓан
доп додасына Ќостанай жєне Рудный
ќаласындаѓы балалар ‰йініњ тєрбиеле-
нушілері ќатысты. Ќос команда арасын-
да μткен тартысты кездесуде ќостанай-
лыќтар ќарсыластарын 7:0 есебімен ой-
сырата ±тты.

– Біздіњ балѓындар екі жыл ќатары-
нан республикалыќ жарыстардыњ ќола
ж‰лдесін жењіп алды. Биылда біздіњ ме-
кеменіњ шєкірттері μте ‰здік нєтиже
кμрсете білді. Олардыњ бар арманы
Мюнхендегі атаќты "Бавария" клубыныњ
базасына саяхат жасап, танымал шетелдік фут-
болшылармен кездесу. Балалардыњ б±л арманы
сμз жоќ орындалады, – дейді Ќостанай облыстыќ
балалар ‰йініњ директоры Сергей Архипкин.

Осымен ‰шінші жыл "Цеснабанк" АЌ-ныњ ќол-
дауымен "Бауыржан" ќайырымдылыќ ќоры "Н±р
Отан" партиясымен бірлесіп футболдан респуб-
ликалыќ турнир ±йымдастырып келеді. Ондаѓы
маќсат – жетім балалар арасында талантты фут-
болшыларды аныќтау. Келешекте олар ел фут-
болыныњ дамуына μзіндік ‰лес ќосуы ыќтимал.

2013 жылдан бері жетім балалар арасында
футболдан  Ќазаќстан чемпионаты ±йымдастыры-

Балѓындар бєсекесі
Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

лып келеді. Алѓашќы біріншілікте Аќмола облы-
сыныњ Есіл ќаласынан келген команда жењімпаз
атанып,  Испанияныњ "Барселона" командасымен
танысып ќайтуѓа м‰мкіндік алса, μткен жылы Ал-
матыдаѓы №1-ші балалар ‰йініњ командасыныњ
баѓы жанды. Олар Италияныњ "Миланелло" база-
сына барып, атаќты "Миланныњ" футбол базасын
кμріп ќайтты. Жоѓарыдай айтќанымыздай, биылѓы
жоспар Германияѓа жол тарту. Баѓдарламаѓа
сєйкес, іріктеу ойындары єр μњірде сєуір-мамыр
айларында μткізіледі.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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