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Б‰гіндері облыста жаппай тазалыќ шаралары
μтуде. ¤њір басшысы Архимед М±хамбетов барлыќ
аудан-ќала  єкімдеріне  8-9  ќазанда  жаппай сенбі-
лікке шыѓуды тапсырѓан еді. Облыс орталыѓында
да бірлікті шараѓа білек сыбана кіріскендер ќарасы
ќалыњ болды.

Барлыќ мекеме-±йымдардыњ басшылары мен
ќызметкерлері, ЖОО, орта жєне жалпы білім беру
ошаќтарыныњ м±ѓалімдері мен оќушылары, сон-
дай-аќ ќала т±рѓындары к‰згі тазалыќ шарасына
бір кісідей атсалысты. Сенбілік барысында кμше-
лер, кμпќабатты ѓимарат  аулалары, бульварлар
мен саябаќтар іші тазаланды. Тазалыќ ж±мыста-

СЕНБІЛІК

ры алдаѓы уаќыттарда да жалѓасын табатын бола-
ды. Тазалыќ – жиналѓан жерде емес, шашылмаѓан
жерде екенін ескерсек, ќаланыњ кμрікті болуы
μзімізден басталуы керек.

СУРЕТТЕ: сенбілікте.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

"Ќазгеология"АЌ
басќарма тμраѓасы
Fалым Н±ржанов пен
Ќазаќстандаѓы
австралиялыќ "Iluka
Resources Limited"
компаниясыныњ μњірлік
директоры Элисон Морли
облыс єкімі Архимед
М±хамбетовпен кездесті.

Ѓалым Н±ржанов μз сμзінде
шетелдік єріптестерініњ ќатысуы-
мен ж‰зеге асып жатќан жобалар
туралы баяндап берді. Мєселен,
"Iluka Resources" инвестициялыќ
компаниясы Ќостанай, Солт‰стік
Ќазаќстан жєне Аќмола облыс-
тарыныњ аумаѓында аэрогеофи-
зикалыќ   зерттеу  ж±мыстарын

бастады.
Б±л жоба ЌР Инвестиция жєне

даму министрлігі мен "Iluka
Resources Limited" арасында ќол
ќойылѓан Меморандумѓа сєйкес
ж‰зеге асты. Естеріњізге салайыќ,
тараптар жер асты ќазба байлыќ-
тарын барлау жєне геологиялыќ
зерттеу баѓытында μзара ыќпал-

Жања жоба ж‰зеге асады
дастыќ пен єріптестік етуге
ќатысты екіжаќты мємілеге
келген болатын.

Осындай мањызды жо-
баѓа ќолдау білдіргені ‰шін
Элисон Морли облыс бас-
шысына алѓыс білдіріп, ком-
панияныњ Ќазаќстандаѓы
соњѓы жылдардаѓы жетістік-
терін тілге тиек етті.

Оныњ айтќанындай, авс-
тралиялыќ компания жер

ќойнауын мемлекеттік т±рѓыда
геологиялыќ зерттеу ж±мыста-
рын ќаржыландыруды толыѓы-
мен ќамтамасыз етпек.

Австралияныњ "Iluka Resources
Limited" тау-кен μнеркєсіптік ком-
паниясы циркон жєне жоѓары са-
палы титан μнімдерін шыѓаратын
єлемдегі ењ ірі μндіріс ошаѓы.

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Жандос
      Ж‡СІПБЕК
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

...Есіктіњ ќоњырауы шырылдап
‰й иесіне єлдекімдер келіп, ол
басќа бμлмеге шыѓып кетті.  Отыр-
ѓан екі-‰ш дос єњгімесі  одан єрі
ќайта сабаќталѓан. Єйтсе даѓы ‰й
иесі біраз уаќыттан соњ бір-аќ орал-
ды. Манаѓыдай емес,  ж‰зі сыныќ-
тау, кμњіл-к‰йі бμлек. Оны  ќонаќ-
тарына сездіргісі келмеді. Ортаќ

єњгіме ќайта жалѓасты.
– Осы біздіњ ќаракμз  жігіттері-

мізге не болып барады μзі , є? – деді,
Сєрсен бізді кμзімен шола ќарап. –
Шашы – шμтке,  ќ±лаѓында – сыр-
ѓа, б±тында – жыртыќ  джинси,
онысы мыќынына зорѓа ілініп, ши-
б±тына жабысып ќалѓан. Тыртиѓан
кμйлектері мен жейделеріне т‰й-
реуіш т‰йреп ж‰ретіндер шыѓып-
ты. Ертењ осылар єскерде автомат
±стай алар ма екен, є?

– Сырѓа дейсіз бе, кμне заман-
да римдіктерде сырѓаны – ќ±лдар,
гректерде – жезμкше еркектер та-
ѓыпты. Айтсањ мысалдар толып
жатыр.  Єйтеуір сєнніњ де, салта-
наттыњ да жμні осы екен деп тарта
береді, еріккендердіњ  ермегі
кμбейді.

– Біздіњ ‰йде де бір "с±лтан"
бар, айналдырѓаны теледидар мен
ѓаламтор. Компьютерде ойын мен
єлеуметтік желілерге жегіледі де
отырады.  Тањертењнен кешке
дейін келін, я біз ж±мсай ќалсаќ,
т±яѓын єрењ ќимылдатады-ау, са-
базыњ. Оныњ μзінде де ќабаѓын
тыржыњдатумен,  істі аяѓына
дейін тындырѓанша μзініњ де,
μзгеніњ де  мазасын алып бітеді.

– Осы к‰ні ќара басын алып
ж‰ре алмайтын жігіттерге μкпем
ќара ќазандай. Шетінен бірді екі,
екіні ‰ш ете алмайтын боскеуде-
лер кμбейді.  Білім десе білімі,
білек десе білегі, т‰р десе т‰рі бар.
Сμзден де есе жібермейді.  Айыбы
– μз бетінше тірлік істеп, табыс
табуѓа ерінеді. Дайынѓа еті ‰йрен-
ген.  Ізденбейді, ±мытылмайды.
Біреудіњ кμмегіне, жєрдеміне
м±ќтаж.

Осы кезде єњгімеге ќ±лаќ т‰ре
‰нсіз отырѓан ‰й иесі:

– Жања маѓан туѓан аѓам келіп
кетті. Ортаншы баласы былтыр
университет бітірген. Ќызметке
де орналасќан. Біраќ, табысы мар-
дымсыз. Айлыѓы шайлыѓына жет-
пейді. Соны єлгі мыќты танысыња
айтып, майлы жерге орналастыр
деп ќолќа сала келіпті . Ќолќа де-
генім, ж±мсартќаным ѓой, мырза-
лар-ау, шындыѓы аќыреттік сμзін
айтып кетті... ¤йткені, бауырым
жас ќой, ысылып ќызмет істей
т±рсын дегендей болып едім, аѓам
шарт ете т‰сті. Меніњ маќ±л де-
меске амалым ќалмады. Ќай-
тейін, "Жаман да болса аѓамыз,
жаќсыны ќайдан табамыз!"–деп,
‰й иесі бас бармаѓын ќайта-ќайта
уќалай отырып ќалды...

Сол к‰нгі єњгіме-д‰кен біразѓа
дейін кμњілден кетпей ж‰рді...
Кеше ќызметте отырѓанымда, сол
‰йде болѓан, сол єњгімеге ќатыс-
ќан замандас телефон шалды:

– Ауылдаѓы артымнан ерген
жалѓыз бауырым хабарласты.
Т±њѓыш баласы істі болып, ќама-
лыпты. "Адам тауып, ќайтсењ де
ќ±тќарып ал. Осы жасыма дейін
сенен бір нєрсе де с±раѓан
емеспін.  Енді осы жалѓыз  тіле-
гімді орында, аѓасы", –дейді. Со-

ѓан басым ќатып отыр.  Сен не
дейсіњ, є?–деп к‰мілжиді.
Білемін: б±л кісі ѓ±мыр бойы та-
бан аќы, мањдай терімен ±л-
ќызын μсірді-μнгізді. Ал балала-
рыныњ ќай-ќайсысы да μздігінен
μмірден орнын тапќан.  Отаѓасы
ешќашан  шенеуніктіњ алдына ба-
рып, жалынып ќызмет с±рамаѓан,
кісіге кіріптар болмаѓан. Енді
міне, туѓан бауыры ќияндаѓы
ќиынѓа  ќиѓылыќ салып отыр...

Таяуда белгілі ѓалым єрі ±стаз
Рахман Алшанов бір  с±хбатында
ќазаќ жігіттері хаќында: "...Оќу
оќыса  да,  ќызметке т±рар  болса
да  аѓасына  арќа  с‰йейді. Шыр-
мауыќ сияќты.  Шырмауыќ  шыр-
мап  алѓан μсімдіктіњ жайќалып
μскенін  кім кμрген?   Сондыќтан
небір  тамаша,  алѓыр  аѓаларды
туѓан-туысы шырмауыќша шыр-
мап отыр.  Біздіњ  ќазаќ  сол  аѓасы-
ныњ  ќасында,  жеке-дара,  мєуелі
бєйтерекше   жайќалуѓа  ±мтыла-
тын  кезі  баяѓыда   келген   жоќ
па?   Туѓан-туысы  шырмап  алѓан
ќазаќ  ќайдан байысын, ќайдан
бєсекеге ќабілетті болсын?

АЌШ-ќа барыњыз,  тек  ќана
ќабілет, жања идея, жања к‰ш
есепке алынады. Єйтпесе, олардыњ
да аѓалары, кμкелері бар. Бірде
АЌШ-ќа барсам, жас ќызды
кμрдім. Жанында ењгезердей
ќарауылдары бар. Єлгі шынашаќ-
тай ќыз Клинтон ж‰ретін пойыз
жолдыњ ќауіпсіздігін басќаратын
кμрінеді.  ¤зі Хиларидіњ сіњілісі
екен. Оларда да аѓа жаѓалаудыњ
бір т‰рі бар болса, бар шыѓар.
Біраќ біздегі жаѓдайдан айырма-
шылыѓы – шешуші орынѓа тек
ќана ќабілетті, ќолынан іс келетін
т±лѓаларды ќызметке алады.
М±ндай мєселеде аѓайынгершілік
алдыњѓы ќатарѓа ешќашан шыќ-
пайды"– депті...

Б±л б±л ма. Таѓы бір шыр-
мауыќ: бір атадан тарайтын адам-
дар б‰гінде μзара баќталас, ќара-
байыр бєсеке. Сыйластыќ адыра
ќалды.  Бес мыњ тењге ќарызы
‰шін ќайтып кμрместей бет жыр-
тысќан ќ±рсаќтастар,  с‰йем жер
‰шін пышаќтасќан бауырларды
естіген сайын шошуды ќойдыќ...
С±мдыќ емес пе?!...

Б±л да шындыќ: бір шалдыњ ба-
лалары єрќайсысы μз бала-шаѓа-
сы, жан баѓысыныњ ќамымен
ж‰ріп,  бірін-бірі  танымай, бар-
май-келмей жатырќады, бірте-
бірте жат болатын т‰рі бар...
М±ныњ аќыры ше?  Бєрібір туы-
сыњнан т‰њілсењ, тањыњ тыныш
атпайды. "Туѓаныњмен сыйыспа-
сањ, кењ д‰ниеге сыймассыњ".

Рас, ѓ±лама  Мєшћ‰р Ж‰сіп:
"Ер жігіттіњ басында он пєле бар,
соныњ тоѓызы аѓайын мен ќатын-
нан"– деуін десе де, халыќ
сμзі:"Бауыр шырын, бас тєтті,
аѓайынмен ішкен ас тєтті".

Туыстыќ ќаныњ тартќанда,
ш±райы мен шырмауыѓын ажы-
рата алсыњ ба?..

Мерейтойлыќ медальдар алды

1991 жылы Халыќаралыќ
Аудармашылар Федерация-
сы 30 ќырк‰йекті Халыќара-
лыќ аудармашылар к‰ні деп
бекітті. Себебі, дєл осы к‰ні
атаќты латын аудармашысы,
тарихшысы Иероним Стри-
донский μмірден μткен. Иеро-
ним Стридонский аударма
ісініњ жебеушісі деп есептел-
ген. Ол талай жерді шарлаѓан,
аса дарынды, білімді адам
болѓан.

Аударма – халыќпен ха-
лыќты, тілмен тілді, єдебиет-
пен єдебиетті ќауыштырушы
дєнекер. Б‰гінде халыќтар-
дыњ μзара достыќ ќарым-

Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыќ тойы ќарсањында
μњіріміздіњ дамуына с‰белі ‰лес ќосќан бірќатар азамат-
тар мерейтойлыќ медальдармен марапатталды. Елдігімізді
дєріптеп, μткен тарихтан терењ сыр шерткен маќалалар-
ды ‰збей жариялап келе жатќан μњіріміздегі баспасμздіњ
ќарашањыраѓыныњ ењбегі ерекше баѓаланып отыр. Га-
зетіміздіњ бас редакторы, Ќазаќстанныњ ќ±рметті жорнал-
шысы Жан±заќ Аязбеков пен бас редактордыњ орынбаса-
ры, жазушы-журналист, Ќостанай ќаласыныњ ќ±рметті аза-
маты Сєлім Мењдібай, газетіміздіњ тілшісі, жазушы-журна-
лист, Ќазаќстанныњ ќ±рметті жорналшысы Хамитбек М±са-
баев осындай жоѓары марапатќа ие болды.

Айта кету керек, мерейтойлыќ медальѓа Ќостанай об-
лысынан 54 адам ±сынылѓан екен. Олар – μњірдіњ кμркеюі-
не ќолтањба ќалдырѓан т‰рлі саланыњ мамандары.

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

Ќос ќаламгер
жењімпаз атанды

ќатынасында, олардыњ бір-
біріне етене жаќындасуында
аударма шыѓармаларыныњ
орны ерекше.

Осыѓан орай Ќазаќстан
Республикасы Мєдениет
жєне спорт министрлігі, Ре-
сейдегі Ќазаќстан Республи-
касыныњ елшілігі, Ќазаќстан
Жазушылар одаѓы жєне
"Ќазаќстан КВН Одаѓы" рес-
публикалыќ жастар ќоѓамдыќ
бірлестігі "Алтын кμпір" халыќ-
аралыќ аудармашылар бай-
ќауын ±йымдастырѓан бола-
тын. Жаќында осы байќаудыњ
шорт-параќшасы жариялан-
ды.  Аудармашылар арасын-
да біздіњ жерлес ќаламгер-
лердіњ мерейі ‰стем болды.

"Ќазаќшадан орысшаѓа
аударылѓан поэзия" номина-
циясы бойынша аќын, аудар-
машы Єбдірахман Досов жер-
лесіміз, белгілі аќын Аќылбек
Шаяхметтіњ "Аќс±лу" тарихи
драмасыныњ аудармасы ‰шін
бірінші орынѓа ие болды. Ал
аќын Аќылбек  Шаяхмет
"Орысшадан ќазаќшаѓа ауда-
рылѓан поэзия" номинациясы
бойынша орыс аќыны Арсен-
тий Тарковскийдіњ шыѓарма-
ларын ана тілімізде сμйлеткені
‰шін екінші орынѓа ие болды.

Жерлестерімізді жењістері-
мен ќ±ттыќтаймыз! Марапат-
тау рєсімі 16 ќазан к‰ні Алма-
ты ќаласында "Ќазаќконцерт"
залында μтеді.

БЄРЕКЕЛДІ!

ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЯСАТ

Ќазаќстандыќ нарыќќа
шыѓуды кμздейді

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Федералды Саксония жерініњ делега-
циясы астыќты μњірге келді. Неміс ма-
мандары біздіњ облыспен арада ауыл-
шаруашылыќ техникасын ќ±растыру са-
ласы бойынша тыѓыз ќарым-ќатынас
орнатуѓа ниетті. Ќазаќ-герман бірлескен
технологиялыќ  форумы "Ауылшаруа-
шылыќ μнеркєсібін жањѓырту" деп ата-
лады. Мањызды бас ќосуды "Тобыл"
єлеуметтік-кєсіпкерлік корпорациясы
±йымдастырды.

Жалпы, Саксония екі ж‰з жыл  бойы
Еуропадаѓы кμлік ќ±растырудыњ орта-
лыѓы болып есептеледі. Содан бері олар
‰шін б±л сала негізгі μнеркєсіпке айналѓан.
Мєселен, Германияда шыѓарылѓан єрбір
оныншы кμлік Саксония μнімі. Федералды
аймаќта ауылшаруашылыѓына арналѓан
басќа да кμліктер ќ±растырылады.

Неміс мамандарыныњ Ќазаќ жеріне аяќ
басќандаѓы маќсаты, екі жаќќа да тиімді эко-
номикалыќ байланыс орнату.

– Біздегі кєсіпорындар ‰шін  μнімді тек Гер-
мания аумаѓында шыѓару аса тиімді емес. Сон-
дыќтан μзге елдердіњ де нарыѓына батыл еніп,
μз тауарларымызды ќ±ндай білсек деген ниет-
пен келіп отырмыз. Ќазіргі тањда б±л жаѓы Ре-
сейде жаќсы дамыѓан, Ќазаќстанда да оны
ќалыптастыру ќажет,– дейді Саксония эконо-
микасына ыќпал ететін департамент μкілі, тех-
ника  ѓылымыныњ докторы Манфред Либл.

Оныњ айтуынша, неміс компаниялары
б±рын негізінен м±най жєне газ μндіру сала-

сында ж±мыс істесе, б‰гінде бизнес саласын
кењейткен. Енді германиялыќ іскер топ ауыл-
шаруашылыќ техникасын шыѓаруѓа м‰дделі.
Б±л мєселе бойынша кезінде Альберт Раумен
келіссμздер ж‰ргізгенін де жасырмады. Ќоста-
най облысы астыќты μњір болѓандыќтан ауыл-
шаруашылыќ техникасы аса ќажет.

Жергілікті кєсіпорындардыњ жетекшілері мен
неміс делегациясыныњ кездесуі екі кезењ бой-
ынша μткізілді. Ќонаќтар алдымен μз елдерін-
де шыѓарылѓан μнімдерді жете таныстырып,
содан соњ Ќостанайдаѓы бірќатар кєсіпорын-
дарѓа бас с±ќты. Біздегі μндіріс ошаќтарыныњ
м‰мкіндіктерін жан-жаќты саралады. Келешек-
те тараптар μзара ыќпалдастыќ туралы келісім-
шартќа ќол ќоюы єбден м‰мкін.

Германиялыќ делегация б±дан соњ Алма-
тыѓа аттанып, Каспий тењізінде м±най μњдеу
мєселелерін талќылау шараларына ќатыса-
тын болады.
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Кμшбасшылардыњ ќатарында
Облыста. Сапаны ќамтамасыз ету жμніндегі тєуелсіз ќазаќ-

стандыќ агенттігі елімізде бірінші рет  колледждердіњ ±лттыќ
рейтингісін μткізді. Оѓан  республикамыздыњ 116 техникалыќ
жєне кєсіптік білім берудіњ оќу ±йымдары ќатысты. Рейтингтіњ
бес тобында  μњіріміздіњ колледждері кμшбасшы болды. Олар-
дыњ ќатарында Ќостанай медициналыќ, экономикалыќ, педаго-
гикалыќ, музыкалыќ  жєне Ќарасу ауыл шаруашылыќ колледж-
дері бар.

 "ДЕП" ресейліктердіњ ќара тізіміне енді
Облыста. Челябі облысы т±тынушылыќ баќылауы басќарма-

сы сауда айналымынан шыѓуы керек деп тапќан ет жєне с‰т μнім-
дері ќатарына Ќостанай облысындаѓы "Деп" ЖШС-ніњ μнімі кірді.
Бірнеше ауылшаруашылыќ тауарларын μндірушілердіњ μнімде-
рінен бес мыњнан астам сынама алынып, зертханалыќ тексеріс
ж‰ргізіліпті. Ќорытындысында сиыр с‰тініњ майлы-ќышќыл
ќ±рамы талапќа сєйкес болмай шыќќан. Тіпті μнімдерге с‰ттік
емес шикізаттар мен μсімдік майы ќосылѓаны аныќталыпты.

Ж±мыспен ќамтылды
Ќостанай ауд. Ауданда ж±мыспен ќамту мєселе оњтайлы

шешіліп отыр. Ж±мыспен ќамту 2015 жылдыњ кешенді жоспары
бойынша 1505  адамды ж±мыспен ќамту жоспарланѓан.  Б‰гінгі
к‰ні 1 045 адам ж±мыспен ќамтылды. Оныњ ішінде єлеуметтік
ж±мыс орындары жєне жастар тєжірибесі бойынша  59 адам
ж±мысќа т±рды. 104 азамат ќоѓамдыќ ж±мысќа, 4 т±лѓа кєсіби
оќуѓа жіберілді,  361 адам жеке кєсіпкер болды, 492 адам бос
орындарѓа  ж±мысќа алынып,  25 адам шаѓын несие алды.

Адам μміріне араша т‰сті
Ќостанай ќ. Ќаладаѓы 27 нμмірлі ќоѓамдыќ кμліктіњ ж‰ргізушісі

жєне бірнеше жолаушы єйелді μлімнен аман алып ќалды. 50 жас-
таѓы жапа шегуші, куєгерлердіњ айтуынша, автобус ќозѓалысы
кезінде  есінен  танып  ќ±лаѓан.  Ж‰ргізуші,  жедел жєрдемді
к‰тпестен, оны дереу ауруханаѓа жеткізуге шешім ќабылдапты.
Ал, μзге жолаушылар сол уаќытта єйелге алѓашќы медициналыќ
кμмек беруге тырысќан. Аќ халаттылар жапа шегушініњ клиника-
лыќ μлім ќалпында екенін аныќтап, дереу облыстыќ аурухана-
ныњ жан саќтау бμліміне жатќызды.

Ќарт – ќазына
Рудный. Рудный индустриалдыќ институтыныњ студенттері

ќаладаѓы №2 ќарттар ‰йіне барып, концерт берді. Ќариялар жас-
тардыњ ќошеметіне риза болып ќалды. Олардыњ таѓдыры сан
ќилы. Десе де кμњілдерін аулап, іздеп келіп жатќан студенттердіњ
μнегелі істерін ќ±птап, оларѓа аќылдарын айтып, болашаќтарына
баталарын  да берді. М±ндай кездесулер алдаѓы уаќытта да жал-
ѓаса бермек.

Палуандар жењіспен оралды
Аманкелді. Ќостанай ќаласында "Ќазаќ к‰ресінен" 2000-2001,

1998-1999, 1996-1997 жылы туѓан балалар арасында облыстыќ
"Жас Барыс" іріктеу турнирі жєне "Ењбек к‰ніне" арналѓан 23
жасќа дейінгі палуандар арасында Ќостанай облысыныњ чемпи-
онаты μткізілді. Аманкелді ауданынан  2000-2001 жылы туылѓан
балалар арасында 9 спортшы ќатынасып, 42 келі салмаќта С.Бал-
машов І, Н.Айтм±ханбет ІІ, 60 келі салмаќта Е.Н‰рпейісов І, 66
келі салмаќта М.Ерманов ІІ, 73 келі салмаќта С.Карбозов І, +73
келі салмаќта Е.Талѓатов ІІ орынды иемденді.

 Ж‰лделі орынѓа ие болды
 ¦зынкμл.   "Азамат" єскери-патриоттыќ  клубы облыста μткен

єскери-патриоттыќ жиындарына ќатысып, ж‰лделі орындарды
иеленіп ќайтты. ‡ш к‰нге созылѓан іс-шара аясында жас ±ландар
μздерініњ єскери біліктіктерін дєлелдеді. Олар сапта ж‰рудіњ,
т‰рлі єскери ќ±ралдардан μтудіњ, Калашников автоматын б±зып-
жинауѓа, атќылауѓа, алѓашќы медициналыќ кμмек кμрсетуге, єн
айтуѓа, шартты "жау тыњшыларын" аныќтап, оларѓа тойтарыс бе-
руден машыќтанып жаќсы нєтижелер кμрсетті.

Облыстыќ ‰йлестіруші штабтыњ
отырысында μњір басшысы  Архимед
М±хамбетов борышкер кєсіпорындардыњ
жетекшілеріне жуыќ арада жалаќы
ќарызын μтеуді міндеттеді.

Ол ж±мыстан ќысќарту, ж±мысшы
саѓаттарын шегеру, тіпті адамдарѓа айлыќ
тμлемеу ќоѓамда єлеуметтік т‰сінбеушілік
тудыруы м‰мкін екендігін ескертті.
Єрине, б‰кіл єлемді шарпыѓан ќаржы
даѓдарысы біздіњ елімізді де сырт
айналѓан жоќ. Біраќ, єр нені сылтауратып,
ж±мысшы ќ±ќыѓын аяќќа таптауѓа
болмайды.

Келелі  жиынѓа  ќала  мен аудан єкімдері, об-
лыстыќ департамент пен басќарма басшылары
ќатысты. Сондай-аќ, борышкер кєсіпорындардыњ
жетекшілері де бой кμрсетті.

Єњгімеге арќау болѓан жалаќы ќарызы туралы
облыс  єкімініњ  орынбасары  Марат Ж‰ндібаев
баяндады.

Оныњ  айтуынша,  облыс  бойынша тек екі
кєсіпорынныњ ѓана  ќарызы 21,1 млн.тењгеге жет-
кен. Атап айтсаќ, Лисаков ќаласындаѓы "Алтын ¦н"
КК ќол астындаѓы 19 ж±мысшыѓа бас-аяѓы 1,1
млн.тењге ќарыз. Сонымен ќатар, Таран ауданын-
даѓы "Фирма "Єділ" ЖШС 73 ќызметкеріне жала-
ќысын бере алмай ж‰р. Олардыњ ќарызы – 20 млн.
тењгеден асады.

Жалпы, жалаќы мєселесі ‰йлестірушілер оты-
рысында жиі ќаралады.

Облыста ішінара ж±мыспен ќамтылѓандар саны
– 910 адам. Мысалы, Лисаков ќаласындаѓы "Ал-
тын ¤мір" ЖШС-де 580 адам ењбек етеді. Алайда,
олардыњ 409-ы толыќ режимде ж±мыс істемейді.

"Лисаковскрудстрой" ЖШС-де 19 адам жарты
к‰н ѓана ењбек етсе, "¤ркен" ЖШС 474 ж±мыскер
(жалпы ж±мыскер саны – 771 адам) тапсырыс
азайып, с±раныстыњ болмауына байланысты 50
пайыздыќ жалаќыѓа ж±мыс істеуге мєжб‰р.

Аталѓан кєсіпорын  басшыларын Архимед
М±хамбетов жеке-жеке т±рѓызып, мєселеніњ
мєнісін с±рады.  Осы т±ста ж±мыс берушілердіњ
бєрі  жаќын к‰ндері жаѓдайды  ќалпына келтіруге
уєде берді.

– Облыста ќарызы ќордаланѓан 15 кєсіпорын
тіркелген. Б‰гінде  соныњ алтауы ќайта оњалтудан
μтіп жатыр.  Ауылшаруашылыќ саласы бойынша
тμрт шаруашылыќ та μз ќарамаѓындаѓыларѓа
ќарыздарын ќайтарады деген сенімдеміз, – деді
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Марат Ж‰ндібаев.
Алайда, орынбасардыњ б±л айтќаны  Архимед

Бегежан±лыныњ кμњілінен шыќпады. Егін ораѓы-
ныњ аяќталѓанын к‰тпей, басќа да ресурстар есе-
бінен  ж±мысшылар жалаќысын беруді міндеттеді.

– Ќазір ораќ маусымы бітуге таяп ќалды. Дала
ж±мыстарыныњ 70 пайызы ењсерілді. С±раныс
бар, баѓасы ќолайлы. 1 мыњ тонна астыќ сатпай-
аќ, μнімніњ 300-400 тоннасын ж±мсаса да , ќарыз-
дарды ќайтару керек, – дейді облыс басшысы.

Штаб отырысында  облыс прокуроры Марат
Ќайбжанов μндірістік жараќаттардыњ μршіп т±рѓа-
нына тоќталды.  Єйтсе де,былтырѓы жылмен са-
лыстырѓанда баќытсыз оќиѓа саны 111-ге  дейін
ќысќарѓан (2014 жылы – 122 оќиѓа тіркелген).
¤ндірістегі  ќайѓылы жаѓдай  14-ке  азайыпты.

Ќостанай ќаласында кісі μліміне ±ласќан 4 оќыс
оќиѓа тіркелген. Рудный ќаласында да осынша
μндірістік апат болды. Таран мен Ќостанай аудан-
дарында  екі-екіден  оќыс оќиѓа орын алѓан. Мењ-
діќара ауданында 1 адам жєне Алтынсарин ауда-
нында 1 адам μндіріс орнында кμз ж±мѓан.

Жиналыста Ќостанай облыстыќ кєсіподаќтар
±йымыныњ тμрайымы Балбμпе Ертаева да сμз
алды. Елбасы барша ќазаќстандыќтарды ел игілігі
жолындаѓы ењбекке шаќыратынын айтып, "Ќазаќ-
станныњ єлеуметтік жањѓыртылуы: Жалпыѓа Ортаќ
Ењбек Ќоѓамына 20 ќадам" атты ±лт кμшбасшы-
сыныњ баѓдарламасын еске салды. Жоѓарыда
айтылѓан жаѓдаяттар т‰йінін бірігіп шешуге шаќыр-
ды. Мемлекеттіњ басты ќ±ндылыѓы – адам. Єсіре-
се, б‰гінгі жиынѓа ќатысты ењбекші ќоѓамныњ халі
бірінші кезекте т±ру керек.

– Ж±мысшылардыњ ќысќаруы мен т±раќсыз
жалаќы ќоѓам арасында шиеленіс тудырады. Ел-
дегі жєне єлемдегі даѓдарысты ±мытпаѓан жμн.
Сондыќтан, ж±мысшы жалаќысы ендігіде кемі-
мейтін болсын, – деді сμз соныњда Архимед
М±хамбетов.

СУРЕТТЕ: штаб мєжіліснен кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

ЕЊБЕК ЌОРЃАУ

Биылѓы аса ќуањшылыќты
жылдыњ μзінде аудан диќандары
астыќ жинауда тамаша табысќа
жетті. Торѓай аймаѓы бойынша
Аманкелді ауданында єр гектар
егістік жерден  9,5 центнерден
алтын дєн жиналды.

Атап айтар болсаќ: биылѓы
кμктемде  93 492 гектар жерге

Хамитбек
      М¦САБАЕВ

Егін ораѓын табысты аяќтады
ауыл шаруашылыѓы даќылдары
егілген еді. М±ныњ ішінде 88530
гектар жерге жаздыќ бидай, 1970
гектар жерге арпа, 400 гектар
жерге с±лы, 1700 гектар жерге
майлы даќылдар, 500 гектар жер-
ге 1 жылдыќ судан шμбі, 200 гек-
тар жерге кμп жылдыќ б±ршаќ
т±ќымдас люцерна шμбі, 64,5 гек-
тар жерге картоп, 67,5 гектар
жерге кμкμніс жєне 60 гектар жер-
ге баќша даќылдары себілген бо-

латын.
Егін ораѓы науќаныныњ нєти-

желі аяќталуына аудандаѓы егін
μсірумен айналысатын барлыќ
серіктестіктер мен шаруа ќожа-
лыќтарыныњ ±жымдары ±йым-
шылдыќпен атсалысты.

Ќазіргі к‰ні аудан диќандары
келер жылѓы егістік ќамына
кірісіп, жер жыртуды жалѓастыру-
да.

Аманкелді ауданы.

Конституцияныњ жєне
Ќазаќстан халыќтары
Ассамблеясыныњ 20
жылдыѓына арналѓан Рудный
индустриалдыќ
институтыныњ ректоры
кубогіне аймаќтыќ дебаттыќ
турнир μтті.

Ќазаќ елі ‰шін атаулы
к‰ндерді атап μту шењберінде
μткен турнирге Ќостанай, Аќмо-
ла, Солт‰стік Ќазаќстан жєне
Павлодар облыстарыныњ сту-
денттері шаќыртылды. Іс шара-

ныњ маќсаты – жастарды отан
с‰йгіштікке баулып, єлеуметтік
жауапкершілікті, белсенді аза-
маттыќ ±станымдарын ќалыптас-
тыруѓа бастау. Турнирде орыс
лигасында 7 команда жєне ќазаќ
лигасында 32 команда ќатысты.

Турнир америкалыќ парла-
менттік формат бойынша
μткізілді. Жастар ќай тілде бол-
масын μздерініњ шешен екендік-
терін танытты. Тиесілі таќырып-
та жан-жаќты білімділіктерін
кμрсете білді.

Бірінші орыннан ќазаќ лигасы-
нан "Братья Гримм", орыс лига-
сынан "Инь-янь" иеленді. ‡здік
тμреші,  ‰здік спикерлер де аныќ-
талды.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Сμзге шешен жастар
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Биылѓы жылы Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ 20 жылдыѓы республика
кμлемінде кењінен аталып μтуде. Б±л жай
ѓана мерекеленетін дата емес.
Ќазаќстандыќтарды рухани т±рѓыда
б±рынѓыдан да к‰штірек етіп, ел бірлігін
ныѓайта т‰сетін мањызды оќиѓа. Т±раќтылыќ
пен келісімді ту ете отырып, тєуелсіз
мемлекетіміздіњ Мєњгілік елге айналуына
бастайтын баѓыт. Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ
Ќазаќстан халќына арнаѓан "Н±рлы жол –
болашаќќа бастар жол" атты Жолдауында
айтылѓан осынау мєселелер Астана тμрінде
μткен республикалыќ патриоттар
форумыныњ арќауына айналды. Аталмыш іс-
шараѓа Ќостанай облысыныњ атынан бір топ
делегат барып, ќатысып келген болатын.

Патриоттар форумы 2007 жылдан бері ±йымдасты-
рылып келеді. Жылдыњ айтулы даталарына орай
еліміздіњ єр аймаѓында μтіп отырады. Биылѓы форум
Мемлекет басшысы Н.Є.Назарбаевтыњ "Мєњгілік ел" жал-
пы±лттыќ идеясына арналды.

Республикамыздыњ т‰кпір-т‰кпірінен келген 2000-нан
астам делегат "Ќазаќстан" орталыќ концерт залына жи-
налды. Олардыњ арасында μз ісініњ ‰здік мамандары,
дєрігерлер, єскерилер, μнеркєсіп ж±мысшылары, ѓалым-
дар, жас кμшбасшылар, ауыл шаруашылыѓы ќызметкер-
лері, ќоѓам ќайраткерлері, спортшылар, μнер адамда-
ры, мєдениет майталмандары, этномєдени бірлестік-
тердіњ μкілдері бар. Ќатысушылардыњ єрќайсысы  μз
ењбегімен еленіп, μз ортасына ‰лгі болып ж‰рген аза-
маттар. Форумныњ салтанатты т‰рде ашылуынан соњ
Ќазаќстан Республикасы Президент Єкімшілігі басшы-
сыныњ орынбасары Баѓлан Майлыбаев Елбасы Н.Є.На-
зарбаевтыњ форум ќатысушыларына арналѓан ‰ндеуін
оќыды. ¦лт Кμшбасшысыныњ ќ±ттыќтау хатында:

"Б‰гінгі форум ерекше, ол еліміздіњ Конституциясыныњ
20 жылдыѓы мен Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20
жылдыѓы аясында μтуде. Б±л халќымыздыњ бірлігі мен
келісімініњ бірегей дєст‰рін, туѓан жеріміз  "¦лы дала елін"
ќастерлеп ќадірлеуіміздіњ жемісі. Форум ќазаќстандыќ-
тарды "Мєњгілік Ел" жалпы±лттыќ идеясына ±йыстыруѓа
жєне ќоѓамныњ т±раќтылыѓы мен бірлігін ныѓайтуѓа ќыз-
мет етеріне  сенемін", – делінген.

Б±дан кейін сμз алѓан Ќазаќстан халќы Ассамблеясы
тμраѓасыныњ орынбасары Ералы Тоѓжанов "Мєњгілік ел"
жалпы±лттыќ идеясыныњ мањыздылыѓына толыѓыраќ
тоќталды.

– Елбасы Н.Є.Назарбаев  2014 жылѓы Ќазаќстан хал-
ќына арнаѓан Жолдауында "Мєњгілік ел" жалпы±лттыќ
идеясын ±сынѓан болатын. Екі жылдыњ ішінде Елбасы-
мыздыњ  бастамасы еліміздіњ барлыќ μњірінде ќызу тал-
ќыланды. Ќазаќстан халќыныњ жан-жаќты ќолдауына ие
болды. Оѓан μздерiњiз тiкелей кує болып ж‰рсіздер. Біз
сiздердiњ ±сыныстарыњызды, сiздердiњ ж‰рекжарды
тiлектерiњiз бен ниеттерiњiздi баянды тарихы бар "Мєњгiлiк
Ел" идеясыныњ негiзiне айналдыруѓа тырыстыќ, – деді
Ќазаќстан халќы Ассамблеясы тμраѓасыныњ орынбаса-
ры Ералы Тоѓжанов.

Отанын шексіз с‰йетін патриоттардыњ айтулы жиы-
нында ќоѓам жєне мемлекет ќайраткері, ЌР Парламенті
Мєжілісініњ депутаты Ќуаныш С±лтанов "Мєњгілік Ел"
идеясына ќатысты ой-пікірін білдіріп, ±сынысын да айт-
ты. Халыќ ќалаулысы μз сμзінде "Мєњгілік Ел" баѓдарла-
масын  немесе "Мєњгілік Ел" телеарнасын ќ±руды ±сын-
ѓан болатын.

– Осы к‰ндері ќазаќстандыќтар Елбасы, Тєуелсіз
Ќазаќстанныњ Т±њѓыш Президенті Н±рс±лтан Єбіш±лы
Назарбаевтыњ єлемніњ ењ жоѓарѓы, ењ мєртебелі тμрі мен
мінбері – Б¦¦-ныњ 70-сессиясында ќазаќ тілінде сμйле-
ген сμзінен асќаќтаѓан ±лт абыройын сезінуде. Ќазаќ тілі

Мєњгілік ел –
болашаѓы бірт±тас ел

т±њѓыш рет  д‰ниеж‰зілік дєрежеге кμтерілді. Б±л – мем-
лекеттіњ, тєуелсіздіктіњ жемісі, Елбасыныњ ерлік жењісі!
Мыњ жылдыќ тарихымызда біз, біздіњ бабаларымыз та-
лай ќиындыќ кμріп, жанкештілікпен тєуелсіздікті ањсады,
к‰ресті, соныњ жолында ќ±рбан болды. Еркін ел болу
баќытын, сол еркіндікті, тєуелсіздікті ±лттыњ, халыќтыњ
ынтымаѓын жасампаздыќ игілігіне жарату – біздіњ патри-
оттыќ борышымыз, – деді  ЌР Парламенті Мєжілісініњ
депутаты Ќуаныш С±лтанов.

Иє, Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н.Є.На-
зарбаев Б¦¦-ныњ жиынында мемлекеттік тілде баянда-
ма жасады. Б±л оќиѓа кμпшіліктіњ  маќтаныш сезімін оят-
ќаны шындыќ. Жуырда ѓана Ќазаќстанныњ кμк байраѓын
ѓарыш кμгінде желбіреткен ќазаќ ѓарышкері Айдын Ай-
ымбетов те халќыныњ ќолдауына ие болып отыр. Тоќтар
Єубєкіров пен Талѓат М±сабаевтан кейін ѓарышќа ±шќан
‰шінші ќазаќ жігітін барша жастар маќтан т±тады. Б±л да
болса жас ±рпаќтыњ бойында патриоттыќ сана-сезімді
ќалыптастыратыны сμзсіз. Ќазаќ ѓарышкері форум мінбе-
ріне шыѓып, кμпшіліктіњ алдында сμз сμйледі.

– Біздіњ жерімізде тμртк‰л д‰ниеге танымал "Байќо-
њыр" ѓарыш айлаѓы бар. Ќазаќстанды єлемніњ дамыѓан
елдері біледі. Мемлекетіміздіњ тєуелсіздігін одан єрі ны-
ѓайту ‰шін азаматтардыњ єрќайсысы μз ісініњ ‰здігі бо-
луы керек. Отанымыздыњ патриоты жєне  Мєњгілік ел
дегеніміз – осы, – деді ѓарышкер Айдын Айымбетов.

Сонымен ќатар, ЌР Парламенті Мєжілісініњ депутаты
Баќытбек Смаѓ±л да сμз сμйлеп, жастарды патриоттыќ
рухта тєрбиелеуге шаќырды. "Милосердие" ќайырымды-
лыќ ќорыныњ директоры Аружан Сайын Елбасы Н.Є.На-
зарбаевтыњ жедел т‰рде операция жасауѓа м±ќтаж 29
баланыњ μмірін саќтап ќалуѓа басты себепкер болѓанын
айтып берді.

– Біздіњ ќайырымдылыќ ќорда "Ќазаќстан жетім бала-
ларсыз" жобасы ж‰зеге асады. Осы жобаныњ арќасында
500-ден астам бала μз отбасыларын тапты. Ж±мыс ба-
рысында ќайырымды адамдардыњ барына кμз жеткіземін.
Елбасымыз Н.Є.Назарбаевтыњ 17 наурызда "Жібек
жолы" сыйлыѓымен марапатталѓаны белгілі.  Сыйлыќ-
пен бірге берілген ќомаќты ќаражатты Президентіміз
біздіњ ќорѓа аударды. Нєтижесінде, 29 балаѓа ќажетті
операциялар жасалып, б‰лдіршіндер жарыќ д‰ниеніњ
ќызыѓын кμруге м‰мкіндік алды, – деді  "Милосердие" ЌЌ-
ныњ директоры Аружан Сайын.

Форум барысында "Халыќ ќаћарманы" атаѓына ие
болѓан Азамат Ж±маділов те сμз сμйледі. Б‰гінгініњ баты-
ры Алматы облысы, Ќаратау ауданы, ‡штμбе ќаласы,
Абылайхан кμшесініњ т±рѓын ‰йінде  шыќќан μрт кезінде
3 баланы жєне балалардыњ анасын ажал аузынан аман
алып ќалѓан болатын. Сол ерлігі ‰шін "Халыќ ќаћарма-
ны" атаѓы берілді. Азамат Ж±маділовтыњ жігерлі сμзін жас
толќын ерекше ынта-ыќыласпен тыњдап, ќошемет
білдірді.

"Елбасы жолы" киноэпопеясында, "Балалыќ шаѓым-
ныњ аспаны", "Отты μзен", "Теміртау" жєне "Тыѓырыќтан
жол тапќан" фильмдерінде Елбасыныњ ролін сомдаѓан
актер Н±рлан Єлімжан жастарды Отанымызды с‰юге, ел
‰шін ењбек етуге ‰ндеді. Тараз мемлекеттік педагогика-
лыќ институтыныњ ректоры Дария Ќожамжарова мемле-
кет тарапынан ±рпаќќа сапалы білім беру ісіне жоѓары
дењгейде ќолдау кμрсетіліп жатќанына кμњіл аударды.

ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Біздіњ арнаулы тілшіміз республикалыќ патриоттар
форумынан хабарлайды

"Ќайрат" футбол клубыныњ шабуылшысы, команда ка-
питаны Бауыржан Исламхан "Мєњгілік ел" жалпы±лттыќ
идеясын ќолдайтынын айтты. Ал кμмір μнеркєсібініњ
ќ±рметті ж±мысшысы, кеншілер династиясыныњ μкілі
Ќанат М±стафин еліміздегі ењбек адамдарына жасалып
жатќан ќолдауѓа риза екенін баяндады.

– Біз "Ќазаќстан" кμмір шахтасында ж±мыс істейміз.
Біздіњ отбасымыз кеншілік кєсіпті атадан балаѓа мирас
етіп келе жатќан шахтерлер єулеті. Отанымызѓа адал
ќызмет ету – біздіњ б±лжымас ќаѓидамыз. Біздіњ елімізде
Ењбек адамы – ењ ќ±рметті, ењ сыйлы адам. Біз мемле-
кеттіњ ќолдауына, ж±мысшы кєсібініњ ќиындыќтарын μз
басынан μткізген, оны бір кісідей білетін Елбасыныњ ќам-
ќорлыѓына бμленіп отырмыз.

Меніњ єкемніњ аты – Ќазаќстан. Мен μз єкемніњ ѓана
емес, с‰йікті Ќазаќстанымыздыњ перзенті екенімді маќ-
тан етемін. ¤йткені, жерімде – т±раќтылыќ, елімде –
бейбітшілік, алдымда – балаларымныњ жарќын бола-
шаѓы бар. Отанымыздыњ μркендеуі ‰шін тер тμгу – біздіњ
парызымыз. Ењбек адамына ењ керегі – осы! Мєњгілік Ел
дегеніміз де – осы!, – деді кенші Ќанат М±стафин.

Патриоттар форумында адамгершілік ќасиетініњ биік
шыњынан кμрініп ж‰рген бірегей азаматтар туралы ай-
тылды. Солардыњ бірі – 25 жастаѓы Асхат Мырзабаев.
Ол жас та болса бас болып ж‰рген елініњ патриоты.  Жас
баѓдарламашы жеке табысынан ќатерлі ісік аурулары-
мен к‰ресу маќсатындаѓы зерттеулерге 2 млн. АЌШ дол-
ларын бμлген. Асхат Мырзабаев университеттіњ 3 кур-
сында оќып ж‰ргенде-аќ АЌШ-тыњ Сан-Франциско ќала-
сына Твиттер компаниясына тєжірибелік ж±мысќа орна-
ласуѓа м‰мкіндік алды. Шетелдік мамандардан ‰йреніп,
жања жоба жасап шыќты. Асхаттыњ жобасын кейін
Microsoft компаниясы сатып алды.

– АЌШ-та ќызмет еткен кезімде біліктілігімді арттырып,
ж±мыс тєжірибемді кењейтумен ќатар  μмірдіњ мєнін
т‰сінгендей болдым. Артыњда μшпес із ќалдырып, ±лы
нєрсені μмірге єкелу ‰шін терењнен ойлау керек. ¤зіње
мањызды с±раќтар ќоюыњ керек екен. ¤мірдіњ мєні не?
Ќандай із ќалдыра аламын? Адамзатќа не беремін?
Осындай сауалдардыњ жауабын таптым. Мен ѓылымныњ
дамуын ќолдаѓым келеді. Сол ‰шін ќатерлі ісік аурула-
рын зерттеуге 2 млн. доллар бμлуге шешім ќабылдадым",
– деді баѓдарламашы Асхат Мырзабаев.

Форумныњ соњында "Жыл патриоты" байќауыныњ
ќорытындысы шыѓарылып, жењімпаздар жеті аталым
бойынша марапатталды. "Меніњ елім" аталымында
ѓарышкер Айдын Айымбетов, "Руханият шыњы" аталы-
мында КСРО халыќ єртісі Бибіг‰л Тμлегенова, "Ана
ж‰регі" аталымында боксшы Геннадий Головкинніњ ана-
сы Елизавета Головкина, "Ел бірлігі" аталымында Аќтμ-
бе облысындаѓы "Динар-Электромаш" ЖШС іс басќару-
шысы Сергей Вишняк, "Н±рлы жол" аталымында "Каз-
легпром – Алматы" ЖШС бас директоры Айбек Бект±рѓа-
нов, "Ерен ењбегі ‰шін" аталымында "Темірлан" ЖШС ди-
ректоры Ерлан Єлин, "Ерлік" аталымында суѓа батып
бара жатќан екі сыныптасын ќ±тќарып ќалѓан мектеп
оќушысы Никита Тюкин марапатталды.

Ќостанай-Астана-Ќостанай.

СУРЕТТЕРДЕ: Патриоттар форумынан кμріністер.
Суреттерді т‰сірген автор.



даѓы жењісіне ќуана отырып, Африка
ќ±рлыѓы елдерініњ, наќтыраќ айтсаќ біздіњ
мемлекеттіњ ќолдайтынын атап μткім кеп
отыр. Біздіњ сыртќы саясатымыздыњ μте
ќарапайым екендігін айтќым келеді. Біз
єрдайым дамушы экономикаѓа ќолдау
кμрсетеміз. Осы жылдыњ басында саяси
консультациялар барысында біз ќазаќ-
стандыќ дипломаттарѓа осындай ќиын
к‰ресте Ќазаќстанды ќолдау ‰шін барлы-
ѓын жасайтынымызды айтќан болатын-
быз. 103 жєне 44 ел. Париждегі Халыќ-
аралыќ кμрме бюросыныњ штаб-пєтерін-
де 103 ел Ќазаќстан ‰шін дауыс берді.
Жєне б±л жењіс бекер емес, ол сіздердіњ
жас мемлекеттеріњіздіњ халыќаралыќ
мєртебесініњ, ел басќарудаѓы Елбасы
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ мањызды
рμлініњ бір кμрінісі. Астанада ЭКСПО-ны
сєтті μткізу Ќазаќстанныњ халыќаралыќ
аренадаѓы беделін арттыруѓа, сіздердіњ
экономика мен инновацияларыњызды
ќарќынды дамытуѓа м‰мкіндік береді.

Еркін ќозѓалыс ‰шін
жењіл рельсті кμлік

салынады
ЭКСПО – 2017 халыќаралыќ кμрмесі

аясында  жања  кμлік  ж‰йесін   жасаќтауы-
мыз  керек,  ол  кμрмеге   ќатысушылар-
дыњ  єуежайдан кμрмеге дейін ќатынау-
ын жењілдетуі тиіс, деп хабарлады ЌР
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Бірінші кезекте Астанада ЭКСПО – 2017
халыќаралыќ кμрмесін μткізу Ќазаќстанѓа
єлемдік танымалдылыќќа ќол жеткізуге,
брендке айналуѓа м‰мкіндік береді. Мы-
салы, біздіњ ел, яѓни ОАР (Оњт‰стік Афри-
ка Республикасы) єлемдік футбол чемпи-
онатын μткізгеннен кейін танымал болды.
Брендтіњ  єрќашан ќымбат баѓаланаты-
нын білеміз.

Екіншіден, Еуразия ќ±рлыѓыныњ орта-
сында Ќазаќстанныњ тиімді орналасуы
шетелдік ќонаќтардыњ ќызыѓушылыѓын
тудырады. Себебі, єрбір адам біліміне
ќарамастан жања елдерді танып, білгісі
келеді жєне меніњ ойымша, ЭКСПО-ны
μткізетін Астана географиялыќ жаѓынан
б‰кіл єлем туристерініњ назарын μзіне
аудартады.

‡шіншіден, тєжірибелік жаѓынан сєйкес
инфраќ±рылымдыќ жобалардыњ рμлін
атап μткен жμн. Ќонайќ‰й, мейрамхана,
ойын-сауыќ нысандарын салу туризм мен
бизнесті дамытуды ынталандыру керек.
ЭКСПО-дан кейін бизнес сондай жаќсы
дамиды деп айта алмаймыз, дегенмен ол
осы базаѓа инвестицияларды одан єрі
тартуѓа негіз болады. Сондай-аќ, масштаб-
ты кμрмені μткізу жања ж±мыс орындары-
ныњ ашылуына, жергілікті индустрияны,
єсіресе шаѓын бизнесті дамытуѓа м‰мкіндік
береді. Сондыќтан екі нєрсені атап μткен
жμн: бірінші – єлемдік бренд, екінші – ком-
мерциялыќ жаѓынан пайда кμру. Жєне
экономикалыќ пайдадан басќа неніњ пай-
далы екенін Оњт‰стік Африкада μткен фут-
болдан єлем чемпионатынан кμруге бо-
лады.

Б±ндай ‰лкен шара халыќты бір коман-
даѓа біріктіруге, бір маќсат ќоюѓа, мыњда-
ѓан еріктіні тартуѓа м‰мкіндік береді. Чем-
пионат кезінде бізде ерекше кμњіл-к‰йдіњ
ќалыптасќанын атап μткен жμн. Ерекше
мєдениет кμрінді, клуб, аула, стадиондар-
да доппен би билеп, футбол туралы єн
айтќан адамдар кμп кездесті. Б±л адам-
дарды олардыњ ±лтына, дініне ќарамас-
тан бір отбасындай біріктірді.

Єсіресе, ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету
мєселесі мањызды болды, себебі бізде
ќылмыс дењгейі жоѓары. Біраќ, біз
ќауіпсіздікті ќамтамасыз ете алдыќ, себебі
барлыѓы ж±мыла ж±мыс істеді. Барша
халыќ б±л оќиѓаныњ мањыздылыѓын
т‰сінді жєне ќылмысќа жол бермеуге ты-
рысты. Осылай, ЭКСПО – 2017 кμрмесін
μткізу азаматтыќ ќоѓамныњ, ±лттыњ бірігуі-
не ыќпал етеді. Ќазаќстанныњ ЭКСПО-

Еліміз ЭКСПО – 2017 ірі халыќаралыќ кμрмесін μткізу ќ±ќыѓына ие
болѓалы бері ќызу дайындыќ ж±мыстары ж‰ріп жатыр. Біздіњ ел
мегажобаныњ инфраќ±рылымдыќ бμлігініњ жоѓары дењгейін ѓана
кμрсетіп ќоймай, тањдалѓан "Болашаќ энергиясы" таќырыбы
бойынша инновациялыќ жетістіктерді кμрсете білуі керек. ЭКСПО –
2017 кμрмесін μткізу Астанаѓа ќандай пайда єкеледі? Б±л жμнінде
Оњт‰стік Африка Республикасыныњ Ќазаќстандаѓы Тμтенше жєне
μкілетті елшісі Шириш М.Сони мырза μзініњ ой-пікірімен бμлісті.

 Халыќаралыќ кμрменіњ
пайдасы ќандай?

±лттыќ экономика министрініњ орынбаса-
ры Тимур Жаќсылыќов ЌР Парламенті
Сенатыныњ  экономикалыќ саясат, инно-
вациялыќ даму  мен  кєсіпкерлік  коми-
тетініњ  кењейтілген отырысында.

Комитет "Ќазаќстан Республикасыныњ
сауда ќызметі бойынша кейбір зањнама-
лыќ актілеріне μзгертулер мен толыќты-
рулар енгізу туралы" зањ жобасын ќарас-
тырды. Аталмыш зањ жобасы аясында
жењіл рельсті кμлікті (ЖРК) салу мєселесі
талќыланды.

"Аталмыш зањ жобасында Астанада
ЭКСПО – 2017  кμрмесін μткізуге байла-
нысты мєселелер аталып μтті. Жоба
тіркелген ќ±жатнамада міндетті деп кμрсе-
тілген", – деді Т.Жаќсылыќов.

¤з кезегінде, ЌР Парламенті Сенаты-
ныњ депутаты Талѓатбек Абайділдин  ес-
керткендей, халыќаралыќ кμрмеге дайын-
дыќ аясында єуежайдан кμрме орталы-
ѓына  дейін  ЖРК  (жењіл  рельсті кμлік)
болуы міндетті.  "Уаќыт тапшылыѓын ес-
кере отырып аталмыш мєселені ќарасты-
рылып отырѓан зањ жобасына енгізуді ±сы-
намын", – деп толыќтырды Т.Абайділдин.
"Жењіл рельсті кμлік" жобасы Астана ќала-
лыќ  єкімдігі  арќылы  ж‰зеге асырып жат-
ќанын ескерте кетейік.

   "ЭКСПО – 2017 халыќаралыќ кμрмесі
аясында жања кμлік ж‰йесін жасаќтауы-
мыз керек, ол кμрмеге ќатысушылардыњ
єуежайдан кμрмеге дейін ќатынауын же-
њілдетуі тиіс", – деді Т. Жаќсылыќов. Есте-
ріњізге сала кетейік, Астанаѓа ЭКСПО –
2017 кμрмесін тамашалауѓа 2 млн. астам
ќонаќ келеді деп к‰тілуде.

Кμрменіњ ќ±рылысына
ќатысады

¦лттыќ компания басшысы μњірдіњ єкімі
Сергей Кулагинмен кездесті. Облыстыњ
єкімдігі жєне "Астана ЭКСПО – 2017" ¦К"
АЌ арасында "Отандыќ тауар μндіруші-
лерді Астана ЭКСПО – 2017 Халыќара-

 ЭКСПО – 2017

лыќ мамандандырылѓан кμрмесініњ ны-
сандарын салуѓа ќатыстыру туралы" ме-
морандумѓа ќол ќойылды. Ќ±жат жергілікті
кєсіпкерлер ‰шін наѓыз ќолдау кμрсетуге
баѓытталѓан.

 "Ќазаќстанныњ ењ жања тарихында наќ
мемлекеттік баѓдарламалар μњірлік биз-
неске аман ќалып ќана ќоймай, жања
ж±мыс орындарын ќ±рып, μндірісті ±лѓай-
туѓа кμмектескен жаѓдайлар єлденеше рет
орын алѓан. Б±л, мысалы, "Бизнестіњ жол
картасы – 2020", "Н±рлы жол". Осынау
оњай емес заманда осындай ќолдау
кμрсетіп отырѓан жоба ретінде ЭКСПО –
2017 болып отыр. Барлыќ тапсырыстар-
дыњ кμбін дєл μњірлерде орналастыруѓа
ниеттеніп отырмыз", – деді Ахметжан Есі-
мов шаѓын жєне орта бизнес μкілдерініњ
алдында сμз сμйлегенде.

Арнайы ±йымдастырылѓан кμрмеде
Ахметжан Есімов μнімніњ сапасын μзі
кμріп, баѓалау м‰мкіндігіне ие болды. 20-
дан астам тауар μндіруші Ќазаќстанныњ
ењ ірі ќ±рылысына ќ±рылыс нарыѓыныњ
кењ с±рыпталымы мен жањалыќтарын
±сынды. Экспозицияда ќажетті материал-
дардыњ барлыќ дерлік сегменттері ±сы-
нылды: ќ±м, кірпіш, ќазандар, ќ±бырлар,
металл ќ±рылымдары, μрт сμндіру ќ±рал-
дары, жылыту ж‰йелері, μлшеу аспапта-
ры, темір бетон б±йымдары, аѓаш б±йым-
дар, гранит, травертин б±йымдар, геото-
ќыма, тіпті кєдесыйлыќ сызѓыш пен кењсе
шамдалдары.

ЭКСПО бас мердігерлері ыќтимал жаб-
дыќтаушылармен болашаќтаѓы бизнес
єріптестігін Ынтымаќтастыќ туралы мемо-
рандумдар мен наќты шарттармен баян-
ды етті.

"АБК К±рылыс-1" компаниясы автоклав-
ты газды бетоннан блоктарды шыѓаратын
зауыт – "Жања Сервис-2014" ЖШС-імен,
ќаптауыш керамикалыќ кірпіш шыѓаратын
зауыт – "ENKI" ЖШС-імен жєне темір бе-
тон б±йымдар μндірушісі – "РегионСтрой"
ЖШС-імен ‰ш ірі шарт жасады.

Кездесу аясында Бірлесіп ж±мыс істеу
ниеті туралы 11 меморандумѓа ќол ќой-
ылды. Атап айтќанда, АФФ "Mabco
construction s.a." жєне ќ±рылыс материал-
дарын шыѓаратын облыстыњ ењ ірі бес
кєсіпорны ќатарына кіретін "Тыныс" АЌ
μзара єрекеттесу туралы келісімге келді.
М±ныњ ‰стіне, "Mabco construction s.a." та-
биѓи тастан ќ±рылыс б±йымдарын жасауѓа
маманданѓан "Т±рмыстыќ химия зауыты"
ЖШС-імен жєне "Интергранитстрой"
ЖШС-імен ж±мыс істеуге дайындыѓын
білдірді.

Осындай сияќты келісімдерге "Turkuaz
YDA Stroy" ЖШС Аќмола облысыныњ та-
биѓи ресурстар жєне табиѓатты пайдала-
нуды реттеу басќармасымен жєне "Сапа
су" ЖШС-імен ќол жеткізді.

"Сембол Иншаат" АЌ аќмолалыќ "Бо-
шан" ЖШС-імен (к‰йдірілген кірпіш
μндіру), "ЦентрПласт" ЖШС-імен (металл
ќ±рылымдарын μндіру) жєне "Кμкше" АЌ-
ымен (электр санауыштар мен металл
ќ±рылымдарды шыѓару) меморандумдар-
ды жасасты.

Арќалыќта ќалалыќ Іскер
жастар кењесі ќоѓамдыќ
бірлестігініњ
±йымдастыруымен
"Єлеуметтік мањызды
идеялар мен жобалар"

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Шаѓын гранттар жєрмењкесі
жєрмењкесі μткізілді.

 Облыстыќ ішкі саясат
басќармасыныњ тапсырмасы
бойынша μткен Іс-шараныњ
негізгі маќсаты – μњір
жастарыныњ идеяларын
ќолдау, жєне оларды ж‰зеге
асыруѓа жєрдемдесу. Тыњ
бастамаларды іріктеп, облыс,

республика кμлеміне шыѓару.
 Жєрмењкеде 10 жоба

ќаралды. Нєтижесінде дербес
эксперттер 6 жобаѓа ќолдау
білдірді. Олар: "АКМЕ"
еріктілер орталыѓы ("Кμњілді
сенбілік" жобасына 80 мыњ
тењге), "Жігер" бастамашыл

тобы ("Ауыл жастары
арасында жањашыл
бастамалар" жобасына 80
мыњ тењге) жєне "Алањ-ж±рт"
пікір-сайыс клубы ("Дебаттыќ
турнир" жобасына 35 мыњ
тењге), ЗЭМ жастар ±йымы
("Ардагерлерді ардаќтайыќ"

жобасына 35 мыњ тењге),
"Актив еріктілер клубы "
("Подари улыбку" жобасына
80 мыњ тењге), "Жалын"
±йымы ("¦лттыќ ойындар"
жобасына 80 мыњ тењге)
шаѓын гранттарѓа ие болды.

Арќалыќ ќаласы.
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– Қайрат Серікұлы, жеке сот орын-
даушылар институтын нығайтудың қа-
жеттілігі қандай?

–  Жеке сот орындаушылар институтын 
құруды Елбасы 2005 жылы өткен судья-
лардың IV съезінде тапсырған болатын. 
Қазіргі уақытта жеке сот орындаушылар 
институты әлемнің 65 мемлекетінде қа-
лыптасты. Соның ішінде Франция, Бель-
гия, Нидерланд, Италия, Греция секілді 
елдер бар. 

Еліміздегі жаңа заң жеке сот орын-
даушылардың құқықтық мәртебесін, 
қоғамдағы ролін айғақтайды. Сондай-ақ, 
жеке сот орындау шылардың өкілеттілігін 
нығайтуға, жан-жақты қолдануға бағыттап 
отырады. Жеке сот орындаушы уәкілетті 
орган берген лицензия негізінде өз өкілет-
тілігін жүргізеді.

Жеке сот орындаушылар мемлекеттік 
орындаушылармен баламалы түрде қатар 
жұмыс істейді. Әр тұрғын қай сот орында-
ушыны таңдаймын десе де құқылы. Міне 
осыдан кейін жеке сот орындаушылар 
мен мемлекеттік сот орындау шылар ара-
сында үлкен бәсекелестік туындайды. Ал 
бәсеке – жұмыс сапасын арттырары анық. 

Әрбір жеке сот орындау шысы заң ая-
сында қызмет атқарады. Сондықтан кез 
келген тұрғын үлкен сеніммен жекемен-
шік сот орындаушылардың көмегіне жүгі-

не алады. Аталған институттың жұмысын 
күшейту елдегі заңның үстемділігін қамта-
масыз етуге мүмкіндік бермек.

–  Мемлекеттік сот орындаушылар-
дан айырмашылығы неде?

–  Мемлекеттік және жеке сот орындау-
шыларының міндеттері, жауапкершілік-
тері бірдей. Ал айырмашылығы, жеке 
сот орындаушылары өздері үшін жұмыс 
істейді. Олардың табысы істен өндіріл-
ген соманың он пайызын құрайды. Тағы 
бір ерекшелігі, жеке сот орындаушылар 
белгілі бір дербес мемлекет тәрізді. Яғни, 
ешкімге тәуелді болмайды. Жеке табысы 
арқылы өзін-өзі қаржыландырады. Құзы-
реті, заңды пайдалануы мемлекеттік сот 
орындаушысымен тең. 

Мемлекеттік сот орындау шысы жа-

лақысын бюджеттен алса, жеке сот орын-
даушысы өзінің атқарған жұмысына бай-
ланысты қаржыландырылады. 

Мемлекеттік сот орындаушысы 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы хат-
тамалар толтыруға құқылы. Ал, жеке сот 
орындаушысына мұндай міндет атқаруға 
тыйым салынған. 

Жеке сот орындаушысы өз қызметін 
әділ әрі тәуелсіз жүргізу үшін – Ата заң – 
Конституцияны, атқарушылық іс жүргізуді 
реттейтін басқа да заңдарды, халықара-
лық шарттарды басшылыққа алады. 

–  Облыстағы жағдайға баға 
 беріңізші.

– Біздегі жеке сот орындау шыларының 
саны артуда. Бүгінгі таңда Қостанай облы-
сы бойынша қырық жеке сот орындаушы 

бар. Біздің қызметімізге сұраныс мол. Өз 
басым мықты кадр жасақтауға баса мән 
берудемін. Қарамағымда тоғыз адам 
жұмыс істеуде. Соның  үшеуі колледж 
бітірген жас мамандар.  Қазір колледждің 
білімімен жұмысқа тұру қиын ғой. Көптеген 
мемлекеттік мекемелерде еңбек өтіліне 
мән береді. Сондықтан жастарға қолдау 
білдіріп, көмектесейін деген ой келді.

Негізі, жеке сот орындаушысының 
лауазымына жасы жиырма беске толған, 
жоғары заңгерлік білімі бар азаматтар 
тартылады. Судья, прокурор қызметін 
атқарып кеткен азаматтар да жеке сот 
орындаушысы болуға толық құқылы. Жеке 
сот орындаушысы болғысы келетін аза-
маттар кемінде бір жыл мерзімде үздіксіз 
тағылымдамадан өтіп, біліктілік емтиха-
нын тапсыруға тиіс. 

2016 жылдан бастап елімізде мемле-
кеттік сот орындау шылардың саны қысқа-
рып, барлық атқарушылық істер жеке сот 
орындаушылардың өндірісінде болады. 
Осыған орай жеке сот орындаушылардың 
саны көбейеді деп ойлаймын. Себебі, бұл 
мәселе 100 нақты қадам Ұлт жоспарында 
айтылған. 

СУРЕТТЕ: жеке сот орындаушы Қай-
рат Баймұханов.

Суретті  түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕКТЕП

БӘСЕКЕ   жұмыс  сапасын  
арттырады

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бес институттық 
реформасын жүзеге асыруға бағытталған 
100 нақты қадам жарияланғаны белгілі. Ұлт 
жоспарында қазіргі заманғы мемлекеттің 
қандай болу керектігі туралы айтылады. 
Соның ішінде жекеменшік сот орындаушылар 

институтын одан әрі дамытуға баса мән 
берілген. Ал мемлекеттік сот орындаушылардың 
қызметін біртіндеп қысқарту керек. Бұл 
нені білдіреді? Жеке сот орындаушылары 
мен мемлекеттік сот орындаушыларының 
айырмашылығы, өзара артықшылығы қандай? 
Қайсысы тиімді? Біздің сауалдарымызға 
Қостанай облысының аумағындағы жеке сот 
орындаушы Қайрат Баймұханов жауап берді.

Жеке сот орындаушылар ең алғаш рет Францияда пайда 

болды. Көптеген дамушы мемлекеттер үлгіні Франция-

дан алды. Балтық елдеріндегі заң Қазақстанда жеке сот 

орындау шылар институтын құруда біршама жақын болды. 

ТМД елдерінің ішінен Қазақстан бірінші болып сот орын-

даудың француздық моделін пайдаланды.

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

Өңірімізде түзету мекемелерінен шыққандардың бар-
лығы бірдей үйіне жететін жолақымен, азық-түлікпен қамта-
масыз етілмейді. Үстіміздегі жылдың алғашқы жартыжыл-
дығында аймағымыздың түзету мекемелерінен 867 адам 
бостандыққа шықса, олардың 217-сі өзге облыстардан, 
20-сы басқа мемлекеттерден екен. Заң бойынша темір 
торда қылмыстық жазасын өтеп шыққандарға Қостанай 
облысы бойынша Қылмыс тық-атқару жүйесі департаменті 
тарапынан жол жүру, тамақ ақысы төлену қажет. Бірақ онда 
осыған қатысты бірқатар заңбұзушылықтар әшкере болып-
ты. Бұл жөнінде аймақтық прокуратурада өткен брифингте 
облыс прокурорының көмекшісі Сергей Урбанович айтты. 

– Түрмеден босатылғандардың үйіне дейін қалай жет-
кендері Қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерін аса 
алаңдатпайды. Мәселен, үстіміздегі жылдың қаңтарында 
мерзімінен бұрын шартты босатылған Солтүстік Қазақстан 
облысының азаматы А.Тумгоев Петропавл қаласына дейін 
жету үшін құзырлы органдардан ешқандай көмек көрмеген. 
Ал, республикамыздан тыс өңірлерге кететін азаматтарға 
жолақы төлемеу туралы заңды ескермеген мекеме өкіл-
дері Ресей және Беларусь елдеріне дейін билеттер сатып 
алып беріп, бюджет қаражатының негізсіз жұмсалуына жол 
берген.   

Осы қатарлы заңбұзушылықтар Құсмұрындағы УК 161\4 
және Жітіқарадағы УК 161\3 түзету мекемелерінде анықта-
лып отыр. Прокуратураның тексеруі кезінде мүгедек сот-

талушылардың босатылуы жөнінде олардың туыстарына 
хабарланбайтыны да белгілі болған. С.Урбанович сонымен 
қатар, кейбір сотталушыларға баратын жеріне дейінгі қа-
ражаттың жеткіліксіз берілетінін де атап өтті. Мәселен, жа-
задан босатылған К.Ибраймов темір жол арқылы екі тәулік 
жол жүретін Алматы облысына кеткен кезде ол бір тәулікке 
ғана жететін азықпен қамтылыпты.

Өңірлік прокуратураның тексеру қорытындысы бойын-
ша Қостанай облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі 
департаменті басшысына заңдылықтың бұзылғандығын 
жою туралы ұсыныс жолданып, кінәлі тұлғалар тәртіптік 
жауапқа тартылған. 

Абақтыдан шыққандарға  
көмек қандай?

Пара алғаны 
үшін...

Қостанай қалалық №2 сотында 5000 
теңге және бір бөтелке шарап түрінде 
пара алды деп айыпталған сот 
орындаушысының міндетін атқарған 
1975 жылы туған Райгүл Сұлтановаға 
қатысты қылмыстық іс бойынша сот 
үкімі шықты. 
Іс материалдары бойынша, ағымдағы жылдың 5 

тамызында Сұлтанова пара алу мақсатымен 5 000 
теңге мен бір бөтелке шарап түріндегі сыйақыға 
пәтерді тыйым салудан босататындығын айтып, 
азаматша П.-ға ұсыныс жасаған.  Алайда, Сұлта-
нованың әрекетінің заңсыз екенін ұғынған азаматша 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне 
жазбаша жүгінген.

Келесі күні Сұлтанова азаматша П.-дан 5000 
теңге ақша және құны 7310 теңге болатын «Хванч-
кара» қызыл шарабын пара ретінде алғаннан соң 
Қостанай облысы бойынша мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаменті қызметкерлерімен ұсталған. 

Сот үкімімен Р.Сұлтанова ҚР ҚК-нің 366 бабының 
1 бөлімі бойынша айыпты деп танылып, оған алған 
пара мөлшерінің елу есе артық құны – 615500 теңге 
көлемінде айыппұл салу және мемлекеттік қызметте 
лауазымды қызмет атқару құқығынан өмір бойына 
айыру жазасын тағайындады.  

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. 
Қ.МАРАТҚЫЗЫ.
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Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

82 ТОМҒА ЖҮК  
БОЛҒАН ІС

Естеріңізде болса, 2013 жыл-
дың қыркүйек айында Қостанайда 
ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, 
есірткі сақтап, саудалады деп айып-
талған 6 адам мен оларға сыбайлас 
болды, қызметін асыра пайдалан-
ды, қылмыстық топтың көлеңкелі 
бизнесін қалқалап, сыйақы алды 
деген айыппен облыстық ІІД-нің 10 
бірдей бұрынғы қызметкеріне қа-
тысты басталған сот 4 айдан  кейін 
аяқталған еді. Өткен жылдың 20 
қаңтар күні бұл атышулы іске нүкте 
қойылып, үкім жарияланды. Басты 
айыпталушылар Р.Асылбаева, А.Пе-
тренко, Н.Киселева бастаған қылмыс-
тық топ жетекшілері мен олардың 
бизнесін «қалқалаған» бұрынғы ішкі 
істер саласының 10 бірдей қызмет-
кері қылмыстық кодекстің бірнеше 
баптары бойынша айыпталды. 

Сотта айыпталушылардан бөлек 
90-нан астам куәгер жауап берді. Заң-
сыз героин саудалаушылармен бірге 
оларға сыбайлас болған қатарынан 
он полицияға қатысты қылмыстық 
іс еліміздің тарихында бұрын-соңды 
болмаған екен.  

Шым-шытырыққа толы, 82 томдық 
қылмыстық іске арқау болған оқиға 
2011-2012 жылдары «шарықтау ше-
гіне» жеткен. Р.Асылбаева басшы, ал 
А.Петренко, Н.Киселева негізгі мүше-
лері болған ұйымдасқан қылмыстық 
топ осы жылдар аралығында заң-
сыз есірткі тасымалдап, оны сақтап, 
саудаға салып, таратып келген. Ал 
ішкі істер саласының қызметкерлері 
қылмыстық топтың заңсыз пайда 
табысын әшкерлеу былай тұрсын, 
олардың әрекетін жасырып-жауып, 
орнына ақшалай, заттай, заттай 
болғанда – есірткі күйінде «сыйақы» 
алып келген, героин саудалау кезін-
дегі кедергі-тосқауылдарды жойып, 
топ басшыларына ақыл-кеңес беріп, 
ақпарат жеткізіп отырған.

Топтың белсенді мүшелері қала-
дағы жалдамалы пәтерлерде есірткі 
заттарын жеке-жеке көбіне жарты, 
ширек грамдап, орап дайындап, оны 
сол топта жұмыс істейтін делдал-
дарға (қылмыстық атауы «бегунок») 
береді. Олар ондаған орамаларды 
алып, қаланың әр түкпіріне апарып 
есірткіқұмарларға саудалайды. Ал по-
лиция өкілдері болса «қайнап тұрған» 
сауданың «қауіпсіздігін» қамтамасыз 
етеді. Сол «еңбектері» үшін ақшалай, 
заттай (героин) «сыйақы» алып кел-
ген. Есірткі саудалаушылар арасын-
да «жаңа есім» пайда бола қалса, 
олармен барып «танысып», 40-50 
мың, кейбіреуі тіпті, 100 мың теңгеге 
дейін «таныстығы үшін» сыйақысын 
қалтаға басады. Заңсыз есірткі сау-
дасынан қыруар ақша пайда келіп 
отырған. Сотта куәгер болған қыл-
мыстық топ мүшелері мереке күндері 
басшыларға миллион теңгеден артық 
пайда әкеліп отырғанын, егер тәулі-
гіне 500-700 мың теңге ақша тауып 

апарса – жұмысын нашар атқарған 
саналатынын айтқан еді.

Аса ірі көлемде әлденеше рет 
героин сатып, оның табысының бір 
бөлігін полиция өкілдеріне сыйақы 
ретінде ұстатып келген құрығы ұзын 
топ басшылары мен мүшелері 2012 
жылдан құрықтала бастаған болса, 
олармен ымырада болған полиция 
шенділері де қамауға алынды. Қыл-
мыстық топ мүшелерінің барлығы сот-
талып, алды, тіпті, 20 жылдан жаза 
алды.   

ҚҰРЫҒЫ ҰЗЫН  
БАСШЫ ДА  

ҚҰРЫҚТАЛДЫ
Енді міне, араға тура екі жыл са-

лып, сол бір атышулы сот процесі 
жалғасын тапты. Бұл жолы Қостанай 
ҚІІБ криминалдық полиция жедел 
іздестіру бөлімі бастығы Бауыр жан 
Сыздықов аталған қылмыстық оқиға-
ның айыпталушысы ретінде заң ал-
дына тартылып отыр. Оған ҚР ҚК 307 
бабының 4 тармағы, 28 бабының 5 
тармағы, 259 бабының 4 тармағы 
бойынша айыптар тағылған.

Прокурордың айыптауы бойынша 
2008 жылдан 2012 жыл аралығын-
да өзінің қызметтік бабын асыра 
пайдаланған Бауыржан Сыздықов 
Р.Асылбаева, А.Петренко, Н.Кисе-
лева бастаған қылмыстық топ же-
текшілерінің есірткі бизнесінің жүріп 
тұруына ықпал еткен. Ол осы «еңбе-
гі» үшін топ басшыларынан ақшалай 
сыйақылар алып отырған. Ай сайын 
заңсыз сауда өкілдерінің әрқайсы-
сынан 50 мыңнан 100 мың теңге ара-
лығында сыйақы алып келген.

2012 жылдың шілде айында қа-
лада есірткі саудалап жүрген дел-
далдар полиция қызметкерлерінің 
қолына түседі. Бұл хабар Н.Кисе-
леваға жетісімен, ол Б.Сыздықовқа 
қоңырау шалып, өз адамдарын боса-
туды сұрайды. Ал лауазымды тұлға 
тәртіп сақшыларына ұсталғандарды 
жіберіңдер деген бұйрық береді. По-
лиция өкілдері есірткі саудалаушы-
ларды қоя береді, ал Б.Сыздықов осы 
«қызметі» үшін топ басшыларынан 20 
мың теңге «сыйақы» алған.

Осылайша криминалдық полиция-
ның бөлім бастығы мен есірткі сау-
далаушылар серкелерінің арасында 
«ауызбасыртқы» жүз мыңдап айна-

лып жүрген. Бауыржан Сыздықов 
қызмет бабын асыра пайдаланып, 
заңсыз бизнеске қолқабыс жасаған 
ауыр қылмысы үшін қамауға алын-
ды. Алғашқы сот тыңдауында айып-
талушы жақ іске алқа билердің 
қатысуын сұрап еді, ол қанағаттан-
дырылды. 

Ашық сот отырысына қатысуға 
барған фототілші Айбек Жүзбайдың 
суретке түсіруіне Сыздықовтың өзі де, 
туыстары мен қорғаушысы түбегей-
лі қарсы болғанын айта кету керек. 
Тіпті, «Сот жабық түрде өтеді дегені 
қайда, журналистерді кім шақырған?» 
дегендей әңгімелер естідік. Ал су-
дья Ерлік Сералин айыпталушыдан 
басқаларын суретке тартуға ғана рұқ-
сат берді.     

ЕСІМІЗДЕ ҚАЛҒАН 
ОҚИҒАЛАР

Бұдан екі жыл бұрынғы сот 
отырыс тарынан мынадай жайлар 
жадымыз ға орала береді. Осы жол-
дардың авторы сол процестерді 
қалдырмай, тың дүниелерді, ақпа-
раттарды барынша жеткізіп бақты. 
Сол сот отырыстары барысында жа-
уап берушілердің бірі Сыздықов тек-
ті полиция қызметкерін, Еркін есімді 
есірткіге қарсы күрес басқармасының 
бөлім басшысын, қалалық ІІБ оңтүстік 
бөлім қызметкерлері Жарас, Марат 
деген есімдерді де атап, олардың 
бостандықта жүргенін меңзеген бо-
латын. Бұл туралы айыпталушылар 
мен олардың қорғаушылары, туыс-
тарының арасында түсініспеушілік 
болмасын деп, сотқа төрелік жасап 
отырған судья «Сіздер бірі қамалып, 
екіншілері бостандықта жүр деп ой-
ламаңыздар. Кейбір аттары аталған 
полиция қызметкерлері арамызда жоқ 
болса да, оларға қатысты қылмыстық 
іс жеке тергелу үстінде» деген бола-
тын. Сондай-ақ, сол сот процесіне 
куәгер ретінде Қарағанды облысы-
ның түзету мекемесінен жеткізілген 
жазасын өтеушілердің бірі Ә.Оразова 
сотта айыпталушылардан басқа тағы 
бірнеше полиция қызметкерінің жоқ 
екенін айтып, тәртіп сақшыларының 
басқа да былықтары туралы жағаны 
ұстатар мәлімдеме жасап:

– Мұнда ұсақтары ғана отыр. Ал 
олардан жоғарылары көрінбейді (өз 
сөзі), – деген болатын.

ӨМIРДIҢ ӨКСIГI – ЕСIРТКI

Екі жылдан кейін  
жалғасқан сот 

атышулы қылмыстық істің ар жағында тағы кімдер бар?

Ұсақ құқық 
бұзушылықтар  

рейтингі жасалды
Қостанайлық полиция 
жиі тіркелетін құқық 
бұзушылықтардың рейтингін 
жасады. 
Ең көп тіркелетін құқық бұзушылықтар 

– спиртті ішімдіктерді ішу. «Нөлдік 
төзімділік» акциясының үш күні бары-
сында 263 осындай факті тіркелді. Ұсақ бұ-
зақылықтың 170, иттер мен мысықтарды 
ұстау ережесін бұзудың 112 жағдайы бел-
гілі болды. Қостанай қаласы ІІБ әкімшілік 
полиция бөлімінің бастығы Игорь Безно-
совтың айтуынша, акция кезінде тәртіп 
сақшылары барлығы 2 мыңнан астам 
құқық бұзушылықты анықтады.

Акция барысында полицейлер облыс 
жолдарындағы қауіпсіздікке баса назар 
аударды. Мысалы, жылдамдықты асырға-
ны үшін 158 жүргізуші әкімшілік жауап-
кершілікке тартылса, 139-ы қауіпсіздік 
белдігін тақпағаны үшін айыппұл төлей-
тін болды. Сондай-ақ, 11 жүргізушіге 
қатысты  көлік жүргізіп келе жатып, те-
лефонмен сөйлескені үшін әкімшілік хат-
тамалар толтырылды.

Полицейлер акция кезінде қоғам-
дық орындарда темекі шегушілерді 
де тәртіпке шақырды. Осындай құқық 
бұзушылығы үшін 94 адам әкімшілік жа-
уапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 
балалары түнгі уақытта қараусыз жүрген 
ата-аналарға қатысты 85 әкімшілік хат-
тама толтырылды.

Мақсатты іс-шараға ювеналдық поли-
ция қызметкерлері де белсене атсалысты. 
Олар оқу орындарында түсінік жұмыста-
рын жүргізді.  

Әулиекөлде 
«Жолдағы 
қабылдау»  

акциясы өтті
Жыл басынан бері облыс 
аумағында 2 567 мас 
жүргізуші ұсталды. Бұл 
туралы әкімшілік полиция 
қызметкерлері Әулиекөл 
ауданының орталығында 
өткен «Жолдағы қабылдау» 
акциясы кезінде мәлімдеді.
Селолықтар тәртіп сақшыларына және 

«НұрОтан» партиясы облыстық филиа-
лының өкілдеріне қырықтан астам сұрақ 
қойды. Оның басым бөлігі жолдағы қа-
уіпсіздік мәселесіне қатысты сұрақтар 
болатын. Шараның ашылуына Әулиекөл 
ауданы әкімінің орынбасары Қ.Әбішев 
қатысып, жергілікті полицияның жұмы-
сына оң баға берді. ОІІД әкімшілік поли-
ция басқармасы бастығының орынба-
сары А.Наратауов «Жолдағы қабылдау» 
акция сының басты мақсаты халықтың 
полиция ға сенімін арттыру екендігін 
атап өтті. Ол өз сөзінде статистикалық 
мәліметтерге тоқталып өтті. Үстіміздегі 
жылдың 9 айында облыс аумағында 463 
жол-көлік оқиғасы тіркеліп, онда 562 
адам жарақат алып, 87 адам қаза тапты. 
Әулиекөл ауданында 20 жол-көлік апа-
ты болып, 12 адам опат болды. Мас жүр-
гізушілердің кінәсінен 4 апат болып, 69 
жүргізуші мас күйінде ұсталды.

«Жолдағы қабылдау» акциясы кезін-
де полицейлер сауалнама жүргізіп, жүр-
гізушілерге әкімшілік шаралар туралы 
буклеттер таратты.
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асыру аяќталады. Баѓдарламаныњ маќса-
ты – елдіњ орныќты єлеуметтік-демография-
лыќ дамуын ќамтамасыз ету ‰шін Ќазаќ-
стан азаматтарыныњ денсаулыѓын жаќсар-
ту болып табылады. Онда ведомствоара-
лыќ жєне сектораралыќ іс-єрекетті ескере
отырып, жоспарланѓан іс-шаралардыњ
орындалуы, зањнамалыќ, инвестициялыќ,
ќ±рылымдыќ, экономикалыќ жєне кадрлыќ
ќамтамасыз ету жμніндегі шаралар ќарас-
тырылѓан. Баѓдарламаныњ ж‰зеге асыры-
луы жоѓары медициналыќ технологияларѓа,
медициналыќ ќызмет кμрсетудіњ аз шыѓын-
ды нысандарына, саланыњ профилактика-
лыќ баѓыттанушылыѓын ќамтамасыз етуі-
не, медициналыќ кμмектіњ ќолжетімділігі мен
сапасын арттыруына, ќазіргі заманѓы та-
лаптар мен ќоѓамныњ нарыќтыќ шартта-
рына сєйкес,  денсаулыќ саќтау ж‰йесініњ

бейімделуіне  кμшу ‰шін жаѓдай жасау жолы-
мен денсаулыќ саќтау ж‰йесініњ серпінді да-
муына м‰мкіндік туѓызды.

Кез келген денсаулыќ саќтау баѓдарлама-
сыныњ жетістігі – ол т±рѓындарды μз денсау-
лыѓын саќтауѓа жєне аурулардыњ алдын алуы-
на ж±мылдыру болып табылады. Ќазіргі кез-
де д‰ниеж‰зіндегі денсаулыќ саќтау ж‰йесінде
екі негізгі баѓытты дамыту байќалуда – кєсіби
медицинаны дамыту жєне алѓашќы медици-
налыќ-санитариялыќ кμмек ж‰йесі. Алѓашќы
медициналыќ-санитариялыќ кμмек (АМСК) ден-
саулыќ саќтау ж‰йесініњ негізі болып табыла-
ды. Медициналыќ санитариялыќ кμмек ж‰йесі
аурудыњ алдын алу шараларын ж‰зеге асы-
руѓа, халыќтыњ салауатты μмір салтын ќалып-
тастыруѓа єсер етуге баѓытталѓан. Б±ѓан ба-
сымдыќ біздіњ елімізде 1978 жылы Алматы
ќаласында μткен Халыќаралыќ конференци-
яда Д‰ниеж‰зілік денсаулыќ саќтау ±йымымен
берілді. Себебі, сол жылы ж‰з елуден астам
мемлекеттіњ дєрігерлері Алматы ќаласында
жиналып, алѓашќы медициналыќ-санитария-
лыќ кμмектіњ мањыздылыѓын айќындап, денсау-
лыќ саќтау саласыныњ ењ жауапты осы баѓы-
тыныњ ќаѓидалары, оны іске асырудыњ жања
єдіс-тєсілдері туралы ойларын тоѓыстырѓан
болатын. Ќазіргі кезде  алѓашќы медицина-
лыќ-санитариялыќ кμмек аурудыњ алдын алу
жєне сол уаќытта азаматтарѓа медициналыќ
ќ±зыретін іздеуде кμмек кμрсету, ал дєрігер-

лерге денсаулыќ саќтау ж‰йесініњ басќа
бμліктерімен μзара єрекеттесу ‰шін алѓашќы
ќаќпа болып табылады.

Аурудыњ  алдын алу арќылы, бiз єр ќым-
батќа т‰сетін дерттердіњ ќатарын азайтамыз
єрі мањызды бюджеттік ќаражатты да ‰нем-
дейміз. Халыќаралыќ тєжiрибе кμрсеткендей,
алѓашќы медициналыќ кμмекке ќорлар есе-
бiнен ауруханаѓа жатќызу санын 40 пайызѓа
азайтып, тиiсiнше денсаулыќ саќтау саласын-
даѓы шыѓыстарды 30 пайызѓа ќысќартуѓа бо-
лады.

Дєрігерлермен жєне емделушілермен
шешім ќабылдауда негізгі ќ±ќыќтарды ±сыну-
даѓы мањызды баѓыт  денсаулыќ саќтау
бюджетiн жеке ж‰ргізу болып табылады. Ден-
саулыќ саќтауды орталыќсыздандыру – б±л
єлемніњ кμптеген жетекші елдерінде ќазіргі
заманныњ ‰рдісі, денсаулыќ саќтаудыњ негізі
болып табылады, дєрігерлерге де єкімшілік
жєне ќаржылыќ басќарудыњ негізгі тетіктерін
ќамтамасыз етуде тиімді єрі ±тымды денсау-
лыќ саќтауды дамыту ‰шін ‰лкен м‰мкіндіктер
жасайды.

Ќазаќстанда денсаулыќ саќтау саласы са-
паны жєне ќауіпсіздікті жоѓарылатуѓа баѓыт-
талѓан реформаларды белсенді ж‰зеге асы-
рады. Оѓан халыќаралыќ ќауiпсiздiк жєне сапа
талаптарына сєйкес стандарттары бойынша
медициналыќ ±йымдарды тіркеу жатады. Де-
генмен, осы реформаларды ж‰зеге асыру ме-
дициналыќ ±йымдардыњ, олардыњ ќызметке-
лерініњ жєне ењ алдымен басшылардыњ μзге-
рістерге дайындыѓына байланысты.

Ол медициналыќ ќызмет кμрсету сапасын
баѓалау, басќару жєне жетілдіру, тегін меди-
циналыќ кμмекті кμрсетудегі кепілдік кμлемі
аясында (халыќаралыќ контексте – емхана-
ныњ ќызмет кμрсетудегі сенім дењгейін баѓа-
лайтын наќты саќтандыру компанияларымен)
осындай ќызметтерге мемлекеттік тапсырыс-
ты орналастыру кезінде медициналыќ меке-
мелер туралы алдын ала аќпаратты алу жєне
соњѓы нєтижеге баѓдарлау маќсатында ж‰зе-
ге асырады. Аккредиттеу– бекітілген сапа
стандарттарына медициналыќ ±йымныњ сєйкес
болуын растайтын, сонымен ќатар, халыќа-
ралыќ дењгейдіњ жоѓарѓы стандарттарына (JCI
cтандарттары) жоѓары сапасыныњ жєне
ќауіпсіздігініњ ќызметтерін алу пациентердіњ

Еліміздіњ денсаулыќ саќтау саласында ха-
лыќтыњ денсаулыѓын ныѓайтуѓа жєне саќтауѓа
ерекше  орын  берілген. Соныњ ішінде, ден-
саулыќ мамандарыныњ алдына ќойылѓан негізгі
маќсат – т±рѓындардыњ медициналыќ кμмек-
ке ќолжетімділігін, сапасы мен тиімділігін жєне
алѓашќы медициналыќ-санитариялыќ кμмекті
(АМСК) арттыру болып табылады. Егеменді
мемлекет ретінде ел дамуыныњ ќазіргі кезењін-
де медицинаныњ барлыќ саласында денсау-
лыќ саќтау менеджментін дамыту жєне жетіл-
діру, μмір сапасын ќамтамасыз ету ретінде
халыќтыњ μмірлік м‰дделерін ќорѓау туралы
мєселелердіњ μткір т±рѓандыѓы жасырын емес.
Біздіњ еліміздегі денсаулыќ саќтау ж‰йесініњ
басты мєселесі – осы заманѓы Ќазаќстан аза-
маттарыныњ талаптарына сай медициналыќ
ќызмет кμрсетуді ж‰зеге асыру, яѓни адамдар-
дыњ денсаулыѓына барынша кμњіл аудару,
медициналыќ ќызметтіњ сапасын арттыру,
жања техникалар мен технологияларды ќол-
дану арќылы білікті кадрларды даярлау.

Ќазіргі нарыќтыќ экономикада
еліміздіњ денсаулыќ саќтау менедж-
ментініњ  болашаѓы  мен  дамуын
ќарастыру мєселесіне аса кμњіл
бμлген жμн.

Биыл  2011-2015 жылдарѓа ар-
налѓан "Саламатты Ќазаќ-

стан" мемлекеттік
баѓдарламасын іске

 САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН

ќ±ќыќтарын іске асырады.
2016 жылдан бастап денсаулыќ саќтауды

дамытудыњ "Денсаулыќ" атты жања мемле-
кеттік баѓдарламасы іске асырылады, ол бес
жылѓа есептелген. Бірінші кезењ ‰ш жылѓа
созылып, 2018 жылы аяќталады. Баѓдарла-
ма аясында медициналыќ білімді жетілдіру,
тєжірибелік базаны ныѓайту, медициналыќ-
санитариялыќ  алѓашќы кμмек ж‰йесінде
ж±мысќа ынталандыруды к‰шейту, μњірлер,
амбулаториялыќ-емханалыќ жєне стационар-
лыќ ќызметтер арасында мамандар бμлудегі
тењсіздікті жою ќамтылады.

Сондай-аќ, ±лттыќ скринингтік баѓдарла-
масы, электрондыќ денсаулыќ саќтау ќ±жаты
ж‰зеге асырылады жєне электрондыќ денса-
улыќ саќтаудыњ техникалыќ инфраќ±рылымы
да ќ±рылатын болады. Сонымен ќатар,  2017
жылдан бастап єлеуметтік медициналыќ саќ-
тандыру ж‰йесі кезењ-кезењмен енгізіледі. Б±л
саладаѓы денсаулыќ саќтау саласын мемле-
кет, ж±мыс берушілер, азаматтар жєне бас-
ќа да кμздерден ќаржыландырудыњ кμп ар-
налы  ќаѓидатын ќалыптастыруѓа жєне ден-
саулыќты саќтауѓа ортаќ жауапкершілікті ќам-
тамасыз етеді. Б±ѓан ќоса, кадрлар даярлау
да жањартылѓан баѓдарламалар бойынша
ж‰зеге асырылатын болады.

Ал, "Денсаулыќ" баѓдарламасыныњ екінші
кезењі екі жылѓа созылады. Ол отбасылыќ
тєжірибені жетілдіру жєне мемлекеттік-жеке-
меншік серіктестік (МЖС) негізінде алѓашќы
медициналыќ-санитариялыќ кμмекті єрі ќарай
ныѓайтуѓа ќамтамасыз етеді. АМСК-ті єрі
ќарай дамыту, амбулаториялыќ терапиялыќ
тєжірибеде диагностикалыќ емдеу шарала-
рын стандарттауѓа кμмектеседі. Сондыќтан,
"Денсаулыќ" баѓдарламасыныњ негізгі баѓыт-
тары, осы саладаѓы бар мєселелерді шешу-
ге жєне алѓа ќойылѓан маќсаттарѓа ќол жет-
кізуге м‰мкіндік береді.

Жанна Т‡ТЕНОВА,
облыстыќ ЖИТС-тіњ алдын

алу жєне онымен к‰рес
жμніндегі  орталыѓыныњ бас

дєрігері, МВА магистрі.

Ќостанай аумаќтыќ єлеуметтік
ќызмет  кμрсету орталыѓына биыл
он жыл толды. Ал жеке кμмекшілер
ќызметіне – 9 жыл. Б±л мамандыќ-
ты кез-келген адам алып ж‰ре ал-
майды. ¤йткені жеке кμмекшілердіњ
к‰нделікті ж±мысы ќоѓамдаѓы кемтар
жандардыњ μмірімен тыѓыз байла-
нысты. Жеке кμмекші бірінші топ-
таѓы м‰гедектерді, яѓни заѓиптар мен
арбаѓа тањылѓан жандарды к‰тіп-ба-
ѓады.

Елбасымыздыњ тапсырмасымен
м‰гедек жандардыњ μмір сапасын
жаќсартуѓа  ‰шін  2012-2018 жыл-
дар-ѓа баѓытталѓан ±лттыќ жоспар-
дыњ ќолдау тапќаны белгілі. Сол се-
бепті  соњѓы  уаќытта біз жылдан-
жылѓа м‰гедек жандардыњ μмірініњ
бір арнаѓа т‰сіп, жаќсарып келе жа-
тќанына кує-міз. Біздіњ μњірімізде де
ќоѓамѓа μз ‰лестерін ќосып жатќан
м‰мкіндігі шектеулі жандар аз емес.
Олардыњ ќатарында Д.Оспанов,
А.Ж±маѓ±лова, С.Байм±рзин, Г.Иль-
ясова, Ж.Хамзин, В.Шестакова,
В.Бракоренколар м‰мкіндігі шектеу-

Халќымыздыњ соны ќасиеттерініњ бірі –
‰лкенді сыйлау, ќ±рметтеу, ‰лкенніњ айтќа-
нын екі етпеу. Жєне де еліміздіњ μсіп-μркен-
деуі, бейбіт тыныш μмір кешуі де осы ар-
даќты да аяулы ќарттарымыздыњ арќасы.
Ортада ж‰рген ќарияларымыздыњ елі, хал-
ќы, келешек ±рпаѓы ‰шін жасаѓан игі істері
де ерекше орын алады. Міне, осындай те-
њеуге лайыќ ќарияларымызды жыл сайын-
ѓы  1 ќазан – Ќарттар к‰німен ќ±ттыќтап,
оларѓа ќ±рмет кμрсету секілді шараларды
мектебімізде дєст‰рлі т‰рде атап μтеміз. Осы
мерекеге байланысты кμптеген іс-шаралар
±йымдастырылады. Атап айтсаќ, "Ќартта-
рым – асыл ќазынам", "Аман ж‰рші, ќартта-
рым!" таќырыптарында сынып саѓаттары
μтеді. Сол секілді "Ќарттарды ќ±рметтей
білейік!" акциясы негізінде 1-11 сынып же-
текшілері оќушылармен бірге ќарт
кісілердіњ ‰йлеріне барып, г‰л шоќтары мен
азын-аулаќ сыйлыќтарын табыс етіп, Ќарт-
тар к‰німен ќ±ттыќтап ќайтады.

 Ж. ЖАРЌЫМБАЕВА,
М.Хєкімжанова атындаѓы №20 орта

мектептіњ бастауыш сынып м±ѓалімі.
 Ќостанай ќаласы.

КЕДЕРГІСІЗ  КЕЛЕШЕК

 Жеке кμмекші –
     ж‰регі кењ жан

лі басќа жандарѓа μздерініњ μмірге
деген ќ±штарлыѓын кμрсетіп келеді.

М‰гедек жандардыњ ќоѓамдыќ
ќызметтер  мен  к‰нделікті  μмірле-
рінде жеке кμмекшілер ‰лкен ќол-
ќабыс кμрсетуде. М‰мкіндігі шек-
теулі жандардыњ оќу-курстарѓа
жету, μнер-спорттыќ ‰йірмелерге
ќатысу, коммуналдыќ ќызметтерді
тμлеу кезінде жеке кμмекшілердіњ
жєрдемі ќашан да дайын. Олар
м‰гедек адамдарѓа кμмектесіп ќана
ќоймай, адамгершілік т±рѓыдан, мо-
ральдыќ жаѓынан да ‰лкен демеу
береді. Біздіњ жеке ќызметшілердіњ
барлыѓы да ізгі ниетті, ж‰регі кењ
жандар. З.Кузьминова басќаратын
орталыѓымыз Г.Солоха, Р.Садуаќа-
сова, Р.Бауденова, С.Демеева,
К.Кμпжасарова, С.Дададжанова,
Г.Бекеева, А.Беркімбаева, Ж.Досы-
манова, К.Анарова ќатарлы маман-
дарды маќтан т±тады.

Б.НАГУРБЕКОВА,
Ќостанай аумаќтыќ єлеуметтік
ќызмет кμрсету орталыѓыныњ

єлеуметтік ќызметкері.

 ‡лкенге
ќ±рмет –

кішіге міндет



99 ќазан 2015 жыл

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 2  ќырк‰йектегі
№ 377 ќаулысымен бекітілген

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
сєулет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"

мемлекеттік мекемесі туралы ереже

облысы єкімдігініњ сєулет жєне ќала
ќ±рылысы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі туралы ереже бекітілсін.

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

Облыс  єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде  2015
жылѓы 17 ќырк‰йекте № 5882 болып
тіркелген.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23
ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 27-бабына жєне "Ќазаќстан
Республикасы мемлекеттік органыныњ
‰лгі  ережесін  бекіту  туралы"  2012
жылѓы 29 ќазандаѓы № 410 Ќазаќстан
Республикасы Президентініњ Жарлыѓы-
на сєйкес Ќостанай облысыныњ
єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќостанай

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2014 жылѓы 2 ќырк‰йектегі № 377 ќаулысы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ сєулет жєне ќала
ќ±рылысы басќармасы" мемлекеттік мекемесі

туралы ережені бекіту туралы

Фараби дањѓылы, 65.
10. Мемлекеттік органныњ толыќ

атауы – "Ќостанай облысы єкімдігініњ
сєулет жєне ќала ќ±рылысы басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже "Ќостанай облысы
єкімдігініњ сєулет жєне ќала ќ±рылы-
сы басќармасы" мемлекеттік меке-
месініњ ќ±рылтай ќ±жаты болып табы-
лады.

12. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ќызметін ќар-
жыландыру жергілікті  бюджеттен ж‰зе-
ге асырылады.

13. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне кєсіпкерлік
субъектілерімен "Ќостанай облысы
єкімдігініњ сєулет жєне ќала ќ±рылы-
сы басќармасы"  мемлекеттік меке-
месініњ  функциялары болып табыла-
тын міндеттерді  орындау  т±рѓысында
шарттыќ ќатынастарѓа т‰суге тыйым
салынады.

Егер "Ќостанай облысы єкімдігініњ
сєулет жєне ќала ќ±рылысы басќарма-
сы"  мемлекеттік мекемесіне зањнама-
лыќ актілермен кірістер єкелетін ќыз-
метті ж‰зеге асыру ќ±ќыѓы берілсе,
онда осындай ќызметтен алынѓан
кірістер мемлекеттік бюджеттіњ кірісіне
жіберіледі.

2. Мемлекеттік органныњ миссия-
сы, негізгі міндеттері, функциялары,
ќ±ќыќтары мен міндеттері

14. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ миссиясы сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы  саласындаѓы
мемлекеттік саясатты дамыту мен же-
тілдіруге жєрдемдесу болып табыла-
ды.

15. Міндеттері:
1) облыс аумаѓында сєулет, ќала

ќ±рылысы, ќ±рылыс индустриясыныњ
μндірістік базасын дамыту саласын-
даѓы мемлекеттік саясатты іске асыру;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасымен кμзделген μзге де міндет-
терді ж‰зеге асыру.

16. Функциялары:
1) аумаќтарда ќала ќ±рылысын жо-

балаудыњ (облысты немесе оныњ бiр
бμлігiн аудандыќ жоспарлау жобасы-
ныњ) кешендi схемасын, облыс аума-
ѓындаѓы елдi мекендердiњ белгiленген
тєртiппен бекітілген бас жоспарларын
iске асыру жμніндегi ќызметтi
‰йлестiру;

2)  халќыныњ есептік саны ж‰з мыњ
т±рѓыннан асатын облыстыќ мањызы

1. Жалпы ережелер

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі сєулет жєне
ќала ќ±рылысы саласында мемлекеттік
саясатты іске асыруды ж‰зеге асыра-
тын Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік органы болып табылады.

2. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ведомствола-
ры жоќ.

3. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі μз ќызметін
Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясына жєне зањдарына, Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті мен
‡кіметініњ актілеріне, μзге де норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерге, сондай-аќ
осы Ережеге сєйкес ж‰зеге асырады.

4. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі мемлекеттік ме-
кеме ±йымдыќ-ќ±ќыќтыќ нысанындаѓы
зањды т±лѓа болып табылады, мемле-
кеттік тілде μз атауы бар мμрі мен
мμртањбалары, белгіленген ‰лгідегі
бланкілері, сондай-аќ Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасына сєйкес
ќазынашылыќ органдарында шоттары
болады.

5. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ ќатынастарѓа μз атынан
т‰седі.

6. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі егер зањнамаѓа
сєйкес осыѓан уєкілеттік берілген бол-
са, мемлекеттіњ атынан азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ тарапы болуѓа
ќ±ќыѓы бар.

7. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі μз ќ±зыретініњ
мєселелері бойынша зањнамада белгі-
ленген тєртіппен "Ќостанай облысы
єкімдігініњ сєулет жєне ќала ќ±рылы-
сы басќармасы" мемлекеттік мекемесі
басшысыныњ б±йрыќтарымен жєне
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сында кμзделген басќа да актілермен
ресімделетін шешімдер ќабылдайды.

8. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылымы
мен штат саныныњ лимиті ќолданыстаѓы
зањнамаѓа сєйкес бекітіледі.

9. Зањды т±лѓаныњ орналасќан жері:
110000, Ќазаќстан Республикасы, Ќос-
танай облысы, Ќостанай ќаласы, Єл-

бар ќаланыњ бас жоспарыныњ жобасын
кейіннен Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ бекітуіне ±сыну ‰шін облыс-
тыќ мєслихаттыњ ќарауына енгізу;

3) облыс аумаѓыныњ ќала ќ±рылы-
сын дамытудыњ кешенді схемалары-
ныњ жобаларын (облыстыњ аудандыќ
жоспарлау жобаларын), сондай-аќ об-
лыстыќ мањызы бар ќалалардыњ бас
жоспарларын єзірлеуді ±йымдастыру
жєне оларды Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ‡кіметіне бекітуге ±сыну;

4) ведомстволыќ баѓынысты облыс-
тыќ мањызы бар ќалалардыњ жєне
аудандардыњ аумаќтарында ќала ќ±ры-
лысын дамытудыњ кешенді схемала-
рын, сондай-аќ облыстыќ мањызы бар
ќалаларды дамытудыњ бас жоспарла-
рын облыстыќ мєслихаттыњ бекітуіне
±сыну;

5) облыстыњ елді мекендерініњ ше-
каралары шегінде Ќазаќстан Республи-
касыныњ орман ќорына кірмейтін жасыл
екпелерді егу, к‰тіп-±стау жєне ќорѓау
ережелерін  облыстыќ мєслихатќа бе-
кітуге ±сыну;

6) елді мекендердіњ бекітілген бас
жоспарларын (ќала ќ±рылысын жос-
парлаудыњ кешенді схемаларын, жос-
парлау жобаларын) дамыту ‰шін
єзірленетін ќала ќ±рылысы жоспарла-
рын (егжей-тегжейлі жоспарлау жоба-
ларын, ќ±рылыс жобаларын) бекіту
жєне іске асыру жμніндегі облыс
єкімдіктіњ актілерін дайындау;

7) облыс аумаѓында сєулет-ќ±рылыс
баќылау мен ќадаѓалау мемлекеттік
органдарыныњ ж±мысына жєрдемдесу;

8) халќыныњ есептік саны бір ж‰з
мыњ т±рѓынѓа дейінгі облыстыќ мањы-
зы бар ќалалардыњ бас жоспарлары-
ныњ жобаларына кешенді ќала ќ±рылы-
сы сараптамасын ж‰ргізуді ±йымдас-
тыру;

9) "Мекенжай тіркелімі" аќпараттыќ
ж‰йесін ж‰ргізуді жєне толыќтыруды
ќамтамасыз ету;

10) Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы зањнамасына сєйкес μзге де
функцияларды ж‰зеге асыру.

17. Ќ±ќыќтары мен міндеттері:
1) зањнамада белгіленген тєртіппен

мемлекеттік органдардан, ±йымдар-
дан, олардыњ лауазымды т±лѓалары-
нан жєне жеке т±лѓаларынан ќ±зыреті
шегінде аќпаратты жєне материалдар-
ды с±рату жєне алу;

2) μз  ќ±зыреті  шегінде  ќ±ќыќтыќ
актілерді шыѓару;

3) Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасында белгіленген тєртіппен "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ сєулет жєне
ќала ќ±рылысы басќармасы" мемле-
кеттік мекемесініњ ќ±ќыќтары мен
м‰дделерін сотта ќорѓауды ±йымдас-
тыру жєне ж‰зеге асыру;

4) "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ќ±зыретіне
жатќызылѓан мєселелер бойынша  зањ-
ды жєне жеке т±лѓаларѓа т‰сінік беру;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасында белгіленген тєртіппен жєне
мерзімде жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќабылдау жєне ќарау;

6)  Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы зањнамасына μзгерістер ен-
гізу бойынша жоѓары мемлекеттік
органдарѓа  μз ќ±зыреті шегінде ±сы-
ныстарды жолдау;

7)  Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы зањнамасына сєйкес μзге де
ќ±ќыќтар мен міндеттерді ж‰зеге асы-
ру.

3. Мемлекеттік органныњ ќызметін
±йымдастыру

18. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі басшылыќты
"Ќостанай облысы єкімдігініњ сєулет
жєне ќала ќ±рылысы басќармасы" мем-

лекеттік мекемесіне ж‰ктелген міндет-
тердіњ орындалуына жєне оныњ функ-
цияларын ж‰зеге асыруѓа дербес жау-
апты болатын басшы ж‰зеге асырады.

19. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ басшысын Ќос-
танай облысыныњ єкімі ќызметке таѓай-
ындайды жєне ќызметтен босатады.

20. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі басшысыныњ
μкілеттігі:

1) Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы зањнамасына сєйкес "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ сєулет жєне ќала
ќ±рылысы басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ ќызметкерлерін ќызметке
таѓайындайды жєне ќызметтен босата-
ды;

2) "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі ќызметкерлерініњ
міндеттерін жєне μкілеттіктерін айќын-
дайды;

3) зањнамада белгіленген тєртіппен
кμтермелеу, материалдыќ кμмек кμрсе-
ту, тєртіптік жазаларды ќолдану мєсе-
лелерді шешеді;

4) Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы зањнамасына сєйкес мемле-
кеттік органдарда, ±йымдарда "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ сєулет жєне ќала
ќ±рылысы басќармасы" мемлекеттік
мекемесін ±сынады;

5) "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ міндеттемелер
мен тμлемдер бойынша ќаржыландыру
жоспарын бекітеді;

6) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ша-
раларды ќолданбаѓаны ‰шін дербес
жауапты болады;

7) Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасына сєйкес μзге де μкілдіктерді
ж‰зеге асырады.

21. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ басшысы бол-
маѓан кезењде оныњ μкілеттіктерін ќол-
даныстаѓы  зањнамаѓа сєйкес оны ал-
мастыратын т±лѓа орындайды.

4. Мемлекеттік органныњ м‰лкі

22. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі зањнамада
кμзделген жаѓдайларда жедел басќару
ќ±ќыѓында оќшауланѓан м‰лкі болу
м‰мкін.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ сєулет
жєне ќала ќ±рылысы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесініњ м‰лкі оѓан меншік
иесі берген м‰лік, сондай-аќ μз ќызметі
нєтижесінде сатып алынѓан м‰лік
(аќшалай кірістерді ќоса алѓанда) жєне
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сында тыйым салынбаѓан μзге де
кμздер есебінен ќалыптастырылады.

23.  "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне бекітілген м‰лік
коммуналдыќ меншікке жатады.

24. Егер зањнамада μзгеше кμздел-
месе, "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі, μзіне бекітілген
м‰лікті жєне ќаржыландыру жоспары
бойынша μзіне бμлінген ќаражат есебі-
нен сатып алынѓан м‰лікті μз бетімен
иеліктен шыѓаруѓа немесе оѓан μзгедей
тєсілмен билік етуге ќ±ќыѓы жоќ.

5. Мемлекеттік органды ќайта
±йымдастыру жєне тарату

25. "Ќостанай облысы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы басќармасы"
мемлекеттік мекемесін ќайта ±йымдас-
тыру жєне тарату Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањнамасына сєйкес ж‰зеге
асырылады.
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"Управление архитектуры и градостро-
ительства акимата Костанайской обла-
сти".

2. Настоящее постановление вво-
дится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Аким области      Н.САДУАКАСОВ
Зарегистрировано в Реестре госу-

дарственной регистрации   норматив-
ных  правовых   актов  17 сентября 2015
года под  № 5882

В  соответствии  со  статьей 27 За-
кона Республики Казахстан от 23 ян-
варя 2001 года "О местном государ-
ственном управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан" и Указом
Президента Республики Казахстан от
29 октября 2012 года № 410 "Об утвер-
ждении Типового положения государ-
ственного органа Республики Казах-
стан" акимат  Костанайской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о государственном учреждении

Постановление акимата Костанайской области
от 2 сентября 2015 года № 377

Об  утверждении  Положения о государственном
учреждении  "Управление  архитектуры и

градостроительства  акимата  Костанайской  области"

Утверждено постановлением акимата
от 2 сентября 2015 года № 377

Положение о государственном учреждении
"Управление архитектуры и градостроительства

акимата Костанайской области"
най, проспект Аль-Фараби, 65.

10. Полное наименование государ-
ственного органа – государственное уч-
реждение "Управление архитектуры и
градостроительства акимата Костанай-
ской области".

11. Настоящее Положение является
учредительным документом государ-
ственного учреждения "Управление ар-
хитектуры и градостроительства акима-
та Костанайской области".

12. Финансирование деятельности
государственного учреждения "Управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства акимата Костанайской области"
осуществляется из местного бюджета.

13. Государственному учреждению
"Управление архитектуры и градостро-
ительства акимата Костанайской обла-
сти"  запрещается вступать в договор-
ные отношения с субъектами предпри-
нимательства на предмет выполнения
обязанностей, являющихся функциями
государственного учреждения "Управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства акимата Костанайской области".

Если государственному учреждению
"Управление  архитектуры и градост-
роительства акимата Костанайской об-
ласти"  законодательными актами пре-
доставлено право осуществлять при-
носящую доходы деятельность то до-
ходы, полученные от такой деятельно-
сти, направляются в доход государ-
ственного бюджета.

2. Миссия,  основные  задачи,
функции, права и обязанности госу-
дарственного органа

14. Миссией государственного учреж-
дения "Управление архитектуры и гра-
достроительства акимата Костанайской
области" является оказание содей-
ствия развитию и совершенствованию
государственной политики в сфере ар-
хитектуры и градостроительства.

15. Задачи:
1) реализация государственной по-

литики в области архитектуры, градос-
троительства, развития производствен-
ной базы строительной индустрии на
территории области;

2) осуществление иных задач, пре-
дусмотренных законодательством Рес-
публики Казахстан.

16. Функции:
1) координация деятельности по ре-

ализации комплексной схемы градост-
роительного планирования территорий
(проекта районной планировки облас-
ти или ее части), утвержденных в ус-
тановленном порядке генеральных пла-
нов населенных пунктов на территории
области;

2) внесение на рассмотрение облас-
тного маслихата проекта генерального
плана города областного значения с
расчетной численностью населения

1. Общие положения

1. Государственное учреждение "Уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства акимата Костанайской обла-
сти" является государственным орга-
ном Республики Казахстан, осуществ-
ляющим реализацию государственной
политики в области архитектуры и гра-
достроительства.

2. Государственное учреждение "Уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства акимата Костанайской обла-
сти" не имеет ведомств.

3. Государственное учреждение "Уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства акимата Костанайской обла-
сти"  осуществляет свою деятельность
в соответствии с Конституцией и зако-
нами Республики Казахстан, актами
Президента и Правительства Респуб-
лики Казахстан, иными нормативными
актами, а также настоящим Положени-
ем.

4. Государственное учреждение "Уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства акимата Костанайской обла-
сти"  является юридическим лицом в
организационно-правовой форме госу-
дарственного учреждения, имеет печа-
ти и штампы со своим наименованием
на государственном языке, бланки ус-
тановленного образца, в соответствии
с законодательством Республики Ка-
захстан счета в органах казначейства.

5. Государственное учреждение "Уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства акимата Костанайской обла-
сти"  вступает в гражданско-правовые
отношения от собственного имени.

6. Государственное учреждение "Уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства акимата Костанайской обла-
сти"  имеет право выступать стороной
гражданско-правовых отношений от
имени государства, если оно уполно-
мочено на это в соответствии с зако-
нодательством.

7. Государственное учреждение "Уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства акимата Костанайской обла-
сти"  по вопросам своей компетенции в
установленном законодательством по-
рядке принимает решения, оформляе-
мые приказами руководителя государ-
ственного учреждения "Управление
архитектуры и градостроительства аки-
мата Костанайской области" и други-
ми актами, предусмотренными  законо-
дательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной чис-
ленности государственного учрежде-
ния "Управление архитектуры и градо-
строительства акимата Костанайской
области" утверждаются в соответствии
с действующим законодательством.

9. Местонахождение юридического
лица: 110000, Республика Казахстан,
Костанайская область, город  Коста-

свыше ста тысяч жителей для после-
дующего представления в Правитель-
ство Республики Казахстан на утверж-
дение;

3) организация разработки и пред-
ставление в Правительство Республи-
ки Казахстан на утверждение проектов
комплексных схем градостроительно-
го развития территории области (про-
ектов районной планировки области), а
также генеральных планов городов об-
ластного значения;

4) представление на утверждение
областному маслихату комплексных
схем градостроительного развития тер-
риторий подведомственных городов
областного значения и районов, а так-
же проектов генеральных планов раз-
вития городов областного значения;

5) представление на утверждение
областному маслихату правил созда-
ния, содержания и защиты не входя-
щих в лесной фонд Республики Казах-
стан озеленительных насаждений в
пределах границ населенных пунктов
области;

6) подготовка актов акимата облас-
ти по утверждению и реализации гра-
достроительных проектов (проектов де-
тальной планировки, проектов застрой-
ки), разрабатываемых для развития
утвержденных генеральных планов
(комплексной схемы градостроительно-
го планирования, проектов планировки)
населенных пунктов;

7) оказание содействия в работе го-
сударственных органов архитектурно-
строительного контроля и надзора на
территории области;

8) организация проведения комплек-
сной градостроительной экспертизы
проектов генеральных планов городов
областного значения с расчетной чис-
ленностью населения до ста тысяч
жителей;

9) обеспечение ведения и наполне-
ния информационной системы "Адрес-
ный регистр";

10) осуществление иных функции в
соответствии с действующим законо-
дательством Республики Казахстан.

17. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать в уста-

новленном законодательством поряд-
ке от государственных органов, орга-
низаций, их должностных лиц и физи-
ческих лиц информацию и материалы
в пределах компетенции;

2) в пределах своей компетенции из-
давать правовые акты;

3) организовывать и осуществлять в
установленном  законодательством
Республики Казахстан порядке защи-
ту прав и интересов государственного
учреждения "Управление архитектуры
и градостроительства акимата Коста-
найской области" в судах;

4) давать юридическим и физичес-
ким лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции государ-
ственного учреждения "Управление
архитектуры и градостроительства аки-
мата Костанайской области";

5) принимать и рассматривать обра-
щения физических и юридических лиц
в порядке и сроки, установленные за-
конодательством Республики Казах-
стан.

6) направлять в пределах своей ком-
петенции предложения в вышестоящие
государственные органы по внесению
изменений в действующее законода-
тельство Республики Казахстан;

7) осуществлять иные права и обя-
занности в соответствии с действую-
щим законодательством Республики
Казахстан.

3. Организация деятельности госу-
дарственного органа

18. Руководство государственным
учреждением "Управление архитекту-
ры и градостроительства акимата Кос-
танайской области"  осуществляется
руководителем, который несет персо-
нальную ответственность за выполне-
ние возложенных на государственное
учреждение "Управление архитектуры
и градостроительства акимата Коста-

найской области" задач и осуществле-
ние им своих функций.

19. Руководитель государственного
учреждения "Управление архитектуры
и градостроительства акимата Коста-
найской области"  назначается на дол-
жность и освобождается от должности
акимом Костанайской области.

20. Полномочия руководителя госу-
дарственного учреждения "Управление
архитектуры и градостроительства аки-
мата Костанайской области":

1)  назначает на должности  и  осво-
бождает от должностей работников го-
сударственного учреждения "Управле-
ние архитектуры и градостроительства
акимата Костанайской области" в со-
ответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан;

2) определяет обязанности и полно-
мочия работников государственного уч-
реждения "Управление архитектуры и
градостроительства акимата Костанай-
ской области";

3) в установленном законодатель-
ством порядке решает вопросы поощ-
рения,  оказания  материальной  помо-
щи,  наложения  дисциплинарных  взыс-
каний;

4) представляет государственное
учреждение "Управление архитектуры
и градостроительства акимата Коста-
найской области"  в государственных
органах, организациях в соответствии
с действующим законодательством
Республики Казахстан;

5) утверждает план финансирования
по обязательствам и платежам госу-
дарственного учреждения "Управление
архитектуры и градостроительства аки-
мата Костанайской области";

6) несет персональную ответствен-
ность за непринятие мер по противо-
действию коррупции;

7) осуществляет иные полномочия в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

21. Исполнение полномочий руково-
дителя государственного учреждения
"Управление архитектуры и градостро-
ительства акимата Костанайской обла-
сти" в период его отсутствия осуществ-
ляется лицом, его замещающим в со-
ответствии с действующим законода-
тельством.

4. Имущество государственного
органа

22. Государственное учреждение
"Управление архитектуры и градостро-
ительства акимата Костанайской обла-
сти"  может иметь на праве оператив-
ного управления обособленное имуще-
ство в случаях, предусмотренных за-
конодательством.

Имущество государственного учреж-
дения "Управление архитектуры и гра-
достроительства акимата Костанайской
области" формируется за счет имуще-
ства, переданного ему собственником,
а также имущества (включая денежные
доходы), приобретенного в результате
собственной деятельности и иных ис-
точников, не запрещенных законода-
тельством Республики Казахстан.

23. Имущество, закрепленное за го-
сударственным учреждением "Управле-
ние архитектуры и градостроительства
акимата Костанайской области", отно-
сится к коммунальной собственности.

24. Государственное учреждение
"Управление архитектуры и градостро-
ительства акимата Костанайской обла-
сти" не вправе самостоятельно отчуж-
дать или иным способом распоряжать-
ся закрепленным за ним имуществом
и имуществом, приобретенным за счет
средств, выданных ему по плану фи-
нансирования, если иное не установ-
лено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение
государственного органа

25. Реорганизация и упразднение го-
сударственного учреждения "Управле-
ние архитектуры и градостроительства
акимата Костанайской области"  осу-
ществляется в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.
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"Ќостанай тањыныњ" танымдыќ-таѓылымдыќ, кμњілашар ќосымшасы

Б‡ГІНГІ САНДА:

ХАН КЕНЕ – сахна тμрінде

Кμкала бμлтірік

13-бет

‡кілі кємшат,
б‰рмелі кμйлек...

14-бет

"Шахтердіњ"
жолын кесті

16-бет

 Аќќудыњ киесі

17-бет

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

 Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылды-
ѓына орай Ілияс Есенберлинніњ
"Ќаhар" романыныњ желісі бойын-
ша сахналанѓан (Сахналыќ н±сќа-
сын жазѓан ЌР ењбек сіњірген ќай-
раткері С.Асылханов пен жазушы-
драматург О.Бодыќов) б±л ќойы-
лым оќиѓасы шыѓарманыњ т‰п
негізін, идеясын саќтай отырып
ќосалќы кμркем бейнелермен то-
лыќтырылѓан. Спектакльде Ке-
неніњ хан сайлануы, кμтеріліс кезін-
дегі іргелес жатќан елдермен дип-
ломатиялыќ ќарым-ќатынасы, жо-

рыќтар, аяулы жары К‰німжанныњ,
жалпы ќазаќ єйелдерініњ басына
т‰скен ауыртпашылыќ, зорлыќ-
зомбылыќ, μмірініњ аќырѓы сєтте-
ріндегі опасыздыќ кμрініс тапќан.
Аталмыш спектакль б±рын театр
сахнасында сахналанѓан болатын.
Біраќ б±л жолы μзгертіліп, ќоюшы-
режиссеры арнайы Астанадан ша-
ќыртылды. Сєулебек Асылхан ЌР
ењбегі сіњген ќайраткері, ќазаќ
±лттыќ университетініњ деканы.

Хан Кене рμлінде ЌР ењбек
сіњірген ќайраткері Ќонысбек

БЕГАЙДАРОВ:
– Б±л μзі 12 жылдан соњ ќайта

тірілген ќойылым. Б±рын да Кене-
сары ханныњ рμлін мен сомдаѓан
едім. Сол жолы да Єшірбек Сыѓай
аѓамыз оњ баѓасын берді. Енді, міне,
араѓа жылдар салып, ќазаќ ханды-
ѓыныњ 550 жылдыѓына орай "Хан
Кене" ќайта сахналанып отыр. Ре-
жиссер басты рμлді маѓан сеніп
тапсырды. Б±л мањызы зор, жауап-
кершілігі жоѓары ќадам. Кенесары-
ны ойнау кез келген актердіњ ар-
маны деп ойлаймын. Образды жетік

зерттедім. Ел басќарѓан ханныњ
ішкі к‰йзелісін, елге деген
с‰йіспеншілігін, ойын жеткізуге
тырыстым. Егер сєл де болса
кμрермен ж‰регіне єсер етіп, жол
тауып жатсам мен ‰шін б±л маќ-
таныш.

Мєрзия  ЕСЌАЗИНА, кμрермен:
– Спектакльден жаќсы єсер алып

барамын. ¤зіме ±нады. Ќойылым
патриоттыќ сезімге тєрбиелейді,
елін, жерін с‰юге деген сезім пайда
болады екен. Кенесарыны тек ба-
тыр ѓана емес, ол хан болѓан соњ
ќайраткер, ойдыњ адамы етіп
кμрсеткен. Жалпы образын аша
білген сияќты. Ќойылымда кμрініс
алѓан сатќындар, елін, жерін ќара
басыныњ ќамы ‰шін пайдаланѓан-
дар, μз ќ±лќынын жоѓары ќоятын-
дар ќай заманда да болѓан. Хандар
мен батырлар солардан зардап
шеккен. "¦ры алыстан келмейді"
деген сμз бар. Біраќ ел іштей мыќ-
ты болса, сыртќы жау ала алмай-
ды. Режиссер осыны кμрсете
білген. М±ндай ќойылымдар біздер
‰шін μте ќажет.

СУРЕТТЕ: ќойылымнан кμрініс.
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ТТТТТ ЕАТРЕАТРЕАТРЕАТРЕАТР

Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыќ тойын лайыќты т‰рде атап μту μзімізге
сын. Тарихымызды терењ зерделеп, μткенге бет б±рѓан шаќта кμрсетер
д‰ние жетерлік екені белгілі. Ќазаќ халќыныњ тарихы Ќазаќ хандыѓымен
тікелей байланысып жатќанын кμреміз. Ал хандыќ тарихы шын мєнінде
тым терењге кеткен. Ол ел басќарѓан хандардыњ, батырлар мен билердіњ
есімдерімен тыѓыз байланысты.

 І.Омаров атындаѓы Ќостанай облыстыќ ќазаќ драма театры XV маусымын
ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓымен байланыстырып, жазушы
І.Есенберлинніњ  романы бойынша "Хан Кене" ќойылымымен ашты.
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Жақсыдан шарапат
Халық сөзі.
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Өтенің 
қалжыңдары

Тірілген кемпір
Ертеректе Өзбекстан

ның Мыңбұлақ елді ме-

кенінде Өте есімді қ
алжыңбас, қуақы адам өмір 

сүріпті. Бірде сол Өт
енің кемпірі дүниеде

н өтіп, 

киіз үйдің оң жағына шығарып, сыртынан қор-

шап ши тұтып қояды. Үй ортасына от жағылып, 

ауылдың әйелдері от жағалай отырып, әңгімеге 

кіріседі. Олардан бұр
ын Өтекең шиге жіп байлап, 

бір ұшын кереге көзінен сыртқа шығарып қояды. 

Кемпірлер әңгімеге қы
зған шақта, жіптің сырт-

тағы ұшын Өте тартып қалады. Сонда үй ішіндегі 

ши қозғалып, отырғандар: «ойбай мына кемпір 

тіріліп жатыр, көтек» – деп шошып қалған әл-

гілер сыртқа атып-атып шығады емес пе! Өте 

болса ішек-сілесі қата үйге к
іріпті.

Аттарға шөп сал
Бірде сол Өтенің ү

йіне екі атты жолаушы 

келіп қонады. Кешкі ас-суын ішкен кісілер ат-

тарға салатын шөп  сұрайды. «Қазір мен шөпті 

шетке шығарып үйіп қоям, шамалы уақыттан 

соң сол шөпті алыңдар», – дейді де өз
і олар-

дан бұрын шығып үйілген шөптің арасына кіріп 

жатады. Қонақтар сыртқа шығып, үюлі тұрған 

шөпті алмақшы болып, құшақтап қармай бер-

генде қолдары жұмсақ, былқылдақ нәрсеге тиіп 

кеткенін сезіп, үрей
лері ұшып жүгіріп кіреді 

ғой. Сәлден соң үйге
 оралған Өте олардан

 «шөпті 

аттарыңа салдыңдар ма»? – деп сұрай
ды емес пе. 

– «Жоқ, жоқ Өтеке, шөбіңіздің арасында бір бәле 

бар сияқты, қорқып қашып келдік, – дейді олар
.

Ал Өтекең болса ішін басып, қарқылдап күле 

береді. Істің мән-ж
айына сонда ғана түсін

ген 

олар: – «Әй, Өтеке, о
сындай қалжыңызды қой-

мадыңыз-ау» – деген екен.

Шелегің толды 
ма?

Кешкі ымыртта Өтекең сыртқа шықса, өрістен 

келіп, күлге аунап, ы
ңыранып тұрған нар түйесін 

көреді де, ішке қайта кіріп: «Әй,
 кемпір жануар 

аруанамыз емшегі сыздап келіп тұр екен.
 Барып 

сауып келсең қайтеді»? – 
дейді ғой баяғы.

Кемпір: «жарайды, саусам сауа қояйы
н» деп 

шелегін алып, сыртқа шығып, түйені қазыққа 

байлап, әлгі нарды
 саууға кіріседі. Қолы ем-

шек желініне емес, еркек т
үйенің безіне тигенін

 

сезіп, шошып кеткеннен шелегі қолынан түсіп, 

үйге ентіге кіреді, со
нда: «кемпір шелегің сүтке 

толды ма?» деп сұрайды Өте. – Әй, тұқымың 

жайылғыр, сені ме, сені! – д
еп отыра кеткен 

екен әйелі.

Өтенің өзі болса мәз
-мәйрам боп, үйді ба

сына 

көтеріп күліп жатыр дейді.
Елемес СЕРІКБАЕВ.

Рудный қаласы,

Қашар кенті.

Башпай атамыз,
Қатардан асқан бай бопты.
Тәубеден таймай,
Тең ұстап бірдей бар-жоқты.

Елдің ағасы,
Қамқоры, тірек-панасы.
Шалқар даладай,
Көңілі, ойы, санасы.

Билік те айтқан,
Мырза да болған қолы ашық...
Жастарды демеп,
Көрегендікпен жол ашып.

Ел аузында,
Аңыз боп кеткен, қарашы.
Өз заманында
Башпайдың жүйрік қарасы.

Тұлпар жөнінде,
Кезегі келсе, жазылар.
Шалқытып шырқап
отырар уақыт табылар.

Әуелгі баян –
Ұрпағы жайлы бабаның.
Мен сөз етейін,
Ел айтар жақсы-жаманын.

Жиырма сегізде,
Конфискация басталып,
Тәркі боп дүние,
Мал менен мүлік хатталып.

Адам туғызар,
Жақсылар түгел сотталған.
Бос қалған дала,
Қызылдар сызған жоспардан.

Науырзым аудан,
Судья оқып үкімін.
Байдың, молданың,
Өшірмек болған түтінін.

Сонда ел шулап,
Толтырып зарға даланы,
Жасырып қалған,
Жеткіншек титтей баланы.

Айдалып кеткен
Ата-ана түгел жоқ болды.
Ал бала елде,
Есейді танып оң-солды.

Жүргенде ойнап,
Далада шулап балалар.
Белсенді жауыз,
Барлығын байқап шамалар.

Ойбай кешегі,
Халық жауының баласы.
Ауылда өсіп,
Тайраңдап жүр ғой, қарашы.

Дегенін естіп,
Туыстар жақын етене.
Баланы тығып,
Қалаға алып кетеді.

Қалаға барып,
Табыстап оны «детдомға»,
Елді ұмытпа,
Тең қара деген оң-солға.

Сонымен бала,
Оқуды үздік оқыды.
Ғылым-білімді,
Сіңіріп бойға тоқыды.

Жеті класты
Аяқтап үздік бағамен.

Педтехникум оқып,
Игерді озық санамен.

Елге оралып,
Әулиекөлге боп мұғалім,
Қызмет қылмақ,
Кедергі болар бұған кім?

Баяғы дақпырт,
Байдың ұрпағы елге жау.
Қай жерден оқып,
Мынадай болған япыр-ау?

Белсенді қулар,
Тағы да түсіп соңына,
Айдатып тынды,
Күл шашып мұның жолына.

Ит жеккен дейтін,
«Колыма» болды тұрағы.
Не жаздым елге,
Не кінәм бар деп жылады.

Жыласа дағы,
Өмірден күдер үзбеді.
Ой бөлісетін,
Сыр ұғар достар іздеді.

Сауатты да саналы,
Біреуі – біздің Ғабағаң.
Сол арада танысты,
Оразалымен жаңадан.

Екеуі дағы «ел жауы»,
Бай-манаптың баласы.
Адам туар асылды,
Не істеді заман қарашы.

Асыл текті мықтылар,
Мойымады азапқа.
Жанындағы жасықтар,
Таң қалысты ғажапқа.

Істерімен де, өнермен,
Бәріне ұнап «зектердің».
Ұрпағымыз деп ұқтырды,
Далалық дархан бектердің.

Жастық жігермен,
Көтерді қандай қиынды.
Жар бола көр, – деп,
Бабаларына сыйынды.

Бір күні жетті,
Тітіреткен елді бір хабар.
Басталды соғыс,
Ер азаматқа ой салар.

Хат жазды Қақаң,
Шверникке Мәскеуге.
Ессіз емес қой,
Сезбейтін түкті бос кеуде.

Өзімді ақтап,
Кінәмді қанмен жуайын.
Жүргенше бүйтіп,
Көңілге түсіп уайым.

Соғысқа жібер,
Сынап біл мені – кім екем?
Атсын табанда,
Шабуылда алда жүрмесем!

Арызы қабыл,
«Передовойға» айдады.
Адамның басы,
Кез болмас іске қайдағы.

Жібергенде майданға,
Қанды қырғын қасапты.
Сталинград түбінде,
Аяулы біздің ағамыз,
Не бір сан ерлік жасапты.

Қала үшін болған соғыста,
Оқ жаңбырдай жауады.
Тамақ та жоқ ұйқы кем,
Құлақ тұнған гүрсілден.
Апайтөс алып жігіттер
Шыдамай естен танады.

Сондай бір сойқан кезінде,
Бомба түсіп, үй құлап.
Орекең естен танады.
Жетіп келіп Ғабағаң,
Жан ұшыра қимылдап,
Үйіндінің астынан,
Суырып достың денесін,
Иыққа салып алады.

Шуылдап ұрсып басқалар,
«Таста, бекер зорланба.
Неміс қазір күшейсе,
Қашамыз»,– дейді, орманға.

Ғабаң одан ықпады,
Сендер емес шаршайтын.
Көзіме менің көрінбе,
Орекеңдей досымды, 
Тастаман қиып өлімге.

Арқалап жүріп жолдасын,
Үш күн-үш түн соғысты.
Сәл саябыр болғанда,
Жүрегіне бас қойып,
Бетіне қарап мәз болып,
Сүйсінетін назар сап
Кескініне келісті.

«Ғаба» – деді бір кезде,
Тілге келіп жолдасы –
Аман ба екен сынықтан,
«Аяқ, қолды қозғашы».

Аллаға шүкір, дін-аман,
Шыққан-сынған жері жоқ.
Қанталаған бар дене,
Тұлыптай боп ісіп көк.

Су ішіп ептеп тыныстап,
Асқа да беті қарады.
Алла оңдап, бітпеді
Өлшеулі тірлік базары.

Осылай, міне, аруақты
Екі батыр келісті.
Елге де қатар оралды,
Бірге тойлап Жеңісті.

Абыроймен елге оралды,
Құм құйып дұшпан көзіне.
Үш бірдей «Даңқ» ордені,
Жарасып сондай өзіне.

Жаста көрген азабы,
Дерт болып бірақ жабысты.
Алла басқа салған соң,
Көтермес пенде қай істі.

Қаншама өнер, білімнің,
Қызығын көре алмады.
Алпыс жасқа жеткізбей,
Сұм ажал оны жалмады.

Дидар, Кәкім, Тоқтармен,
Алғадай, Марат құлындар
Аман жүрсе кісі боп,
Әке арманын орындар.

Иман тілеп Тәңірден,
Жүрермін мен де жыр арнап.
Сездірсе Алла құп алып,
Түсерсің өзің бір аунап.

Темір ТІЛЕМІСҰЛЫ.

Ердің ері
(Қабдолла Өскембайұлы Сымбаевқа)
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Айта  
алмаймын

Айта алмаймын, өмірден бос өтемін – деп,
Қарсы тұрам, талай белестерге жетемін – деп. 
Айта алмаймын, туған жерге келмеймін – деп,
Көңілдегі «әлі жассың» – деген сөзге сенбеймін тек.

Айта алмаймын, шақырғанға бармаймын – деп. 
Барған жерде қуаныш той болса  – деп тілеймін.  
Айта алмаймын, ән айтпай жүремін – деп, 
Тек жақсылық, ақ пейіл, тілерім көп.

Айта алмаймын, өнерді айырбастап кетемін  деп,
Қарапайым күйкі тірліктің жетегіне. 
Айта алмаймын, домбыра, саз сырнайды, 
Қолыма алмай, өмірден бос өтемін – деп.

Айта алмаймын, биік мансапқа жетпедім – деп,
Жатса-дағы, талай асу, алда әлі кетпегін – тек. 
Айта алмаймын, жалғызбын бұл өмірде. 
Ұрпағым – бақытым да,  тірегім де!

*
(Марқұм  Рмалды 

қарындасыма)
Әлі есімде, жарқын жүзің «аға» – деген,
Балаларым – бақытым деп күлімдеп ең. 
Барғанда жанұяңда сый-құрметтен,
Көңіл толқып, кемерлеп ағады өлең.

Керуенін жетелеп, тіршіліктің жүрміз біз,
Өмір деген кеменің  жолаушысы боп жүрміз.
Асау толқын бірінен соң, бірі ұрып жағаға,
Итереді, қарсы тұрар күшің бар ма, сен оған.

Жыл өтеді, жылдар өтер, ойымызда, біргеміз,
Алшақтамай, жақындайды, ағайынмен іргеміз.
Көңілінде жақындардың, ұрпағыңның жүрсің сен,
Жан-жарыңның жүрегінде, жанындасың  күрсінген.

Жарты ғасыр ғұмырыңда аяулы ана, жар болып, 
Білімің де, ақылың да, көркіңе де сай болып. 
Ұрпақтарың артыңдағы жалғастырып жасыңды, 
Әруағыңмен қолдай жүрші, пана болып, ай болып.

Жарық жұлдыз ортамыздан ағып түсті мәңгілік, 
Атушы еді сен барыңда күн күлімдеп, таң күліп. 
Жасай берші, ұрпақтары артындағы жайқалған, 
Жапырақтай, періштедей, желмен есіп шайқалған.

Боранқұл ҚҰРМАНҚҰЛОВ.
Қостанай қаласы.

ОҚЫРМАН ПОШТАСЫНАНБіздің Торғай өңірінде  талай 
ұмытшақ кісілер болған, 

олардың басынан өткен күлкілі жайт-
тарды ел біледі.

Жұрт «байпақ сот» атап кет-
кен ақкөңіл, қарапайым еңбегімен 
адамдарға шамасы келгенінше 
қамқорлық жасауға бейім, өзі маған 
нағашы боп келетін Ғапбас Игісінұлы 
Саламатов хақында да небір қызық 
оқиғалар (әсіресе еш адамның атын 
есінде сақтай алмайтындығы тура-
лы) есте. Бірде (ол кісі ашаршылық 

кезінде азық-түліктен көмек беру ме-
кемесінің бастығы) Ғабекеңе жақын 
немере інісі Сабыр Тәшкенұлы 
келіп, тамақ жағынан қиындық туға-
нын,  жәрдем сұрап,  өтінішін айт-
са  керек. Ғабекең қолына қағазын 
алып, қойма меңгерушісіне рұқсат 
тілхатын жазып берейін десе, не 
алдында тұрған інісінің, не оның 
әкесінің аты аузына түспей, абырой 
болғанда сол үйдің бір ақ түйесі бар 
екені есіне келіп, былай деп жазып-
ты: «Қойма меңгеруші, мына ақтүйе-
лі үйдің баласына бір қап шикі тары 
жібер». Бұл әзілқой, әрі сайқымазақ 
інісі Сабырдың ішінде жата ма, елге 
жайып жіберген.

y
Сол Ғабекең Ақтөбе жағында 

бірнеше аудандарда сот болып істе-
ген кісі. Бірде өзінің туған ағасы бір 
мәжіліске  куә ретінде шақырылып-
ты. Атын айтайын десе, не тегі, не 
басқасы аузына түспей: 

– Фамилияңызды айтыңыз  – дей-
ді ғой.

Сонда ағасы Хафиз:
– Шырағым-ау, өзің білмейсің бе, 

– десе, – жоқ, заң бойынша әкеңіздің 
атын айтыңыз, – деп дігірлегенін көз-
көргендер беріге дейін дейін ұмыт-
пай, езу тартушы енді. 

y
Алпысыншы жылдардың орта-

сында «Албарбөгет» кеңшарын-
да партком хатшысы кезім. Маған 
ойын керек. Ғабекеңнің ең алғашқы 
жұбайынан туған Кәрім есімді жақ-
сы механизатор, өзі сияқты ақкөңіл, 
әпенділеу мінезді баласы болатын. 
Ғабекең не айтар екен деп:

– Нағашы, осы Кәрімнің шеше-
сі кім еді, қай жақтың қызы, – деп 

сұраймын ғой баяғы.
– Әй, секретарь жолдас (ол сый-

лағандықтан емес, не атымды, не 
тегімді, есіне түсіре алмай отырған 
түрі ғой), білмеймін, есімде жоқ, бірақ 
өте сұлу еді – деп қарап отыр.

Ғабекең құдай берген адам, 3-4 
некеден тараған біраз ұрпақтары 
қоғамның әр саласында еңбек етіп, 
бақуатты тұрмыс кешуде. 

y
  Ауылымызда Естайлақ атты 

салдырлаған, аузын ашса көмейі 
көрінетін аңқаулау ағамыз болды. 
Бір күні сол кісі өз-өзінен күйіп-пісіп, 
«бұл ұмытшақ атаңның аузыңды қой, 
бұл ұмытшақ», – деп қоймаса керек. 
Жанында Ұмытшақ есімді бір жақын 
келіндерінің бірі отырса болар ма.

– Қайнаға, менің жазығым не? – 
деп жыларман болыпты.

– Байғұс-ау, сенде нем бар, өзімді 
өзім боқтап жатырмын да, –  деп Есе-
кең әрең нандырыпты.

y
Аралбайда көршілес, әкемнің 

нағашысы боп келетін Ходен есімді 
қарт бар-тын. Ерте кезде таңертең-
гілік намазын оқып отырып, «Асса-
лаумағалейкум, Кәлкәусар, асса-
лаумағалейкум Кәлкәусар», – деп 

бастайды да, осыным дұрыс емес-ау, 
деп ойлап далада жүрген кемпіріне 
айқайлап:

– Зағипа, а Зағипа, – деп дауыс-
таса керек. Кемпірі: 

– Не болды, байғұс-ау, сонша 
жандауысың шыққаны? – дейді. Сон-
да Ходен қарт:

– Әлгі аудандағы соттың аты кім 
еді? – деп сұрайды ғой.

– Ол менің інім Рахметолла емес 

пе! – десе керек. Керегін  ойы на 
түсірген Ходен шал:

– Жағың қарыссын, аузыңды жап, 
– дейді де – «Ассалаумағалейкум 
Рахметолла, Ассалаумағалейкум 
Рахметолла, – деп намазын жалғай 
берсе керек. 

y
Тосында өмірінің көбін жүр-

гізушілік жұмыста болған еңбекқор, 
елге  елгезектілігімен аты шыққан 
Әбдірахман деген ағамыз болды. 
Сол кісі бір күні ұжымшар төрағасы-
на арыз жазайын десе үйдегі жең-
геміздің атын есіне түсіре алмай, 
қайта-қайта басын шайқап отырса 
керек. Жанына келген бір жас жігіт-
терден: «Әй, інім, әлгі біздің үйдегі 
колхоздың қара қатынының аты кім 
еді?» – деп сұрайды ғой амалсыз-
дан. Бұл күлкілі әңгімеге ел-жұрт қарқ 
болып, ағамызды «колхоздың қара 
қатынының байы», – деп кеткен еді. 
Марқұмға кездесе қалсақ өзіміз де 
күлкі ретінде айтқанымызда жымиып 
қана қоюшы еді.

Меңінше, ұмытшақтық, аңқаулық 
тек жаны таза, ақкөңіл, ешкімге за-
лалы тимейтін жандарда болатын 
қасиет. 

Орекен АЛМАТ, 
Жанкелдин ауданының  

құрметті азаматы, зейнеткер.
Арқалық.

Шолақ жүз қойы бар. Со-
нымен-ақ, әкем өзегі талып көр-
ген жоқ-ау. Сүре жол, асуларға 
соқпай сиырлы көшпен сып беріп 
шыға келетін де, қиыр, шет қона-
ды ол. Бірақ, жаңа жер. Тың өріс. 
Ұмытқам жоқ, қоныс сайын көре-
рім: дәу ағаш, биік тастар. Құс, аңы 
қаншалық!

Бала қойшының бүгін «басы 
ауырып», қой шетіне әкей шыққан. 
Қыңқылдап ем, мені де міңгестіріп 
алды ол. Қыратпен шұбалып, қой-
лар ойпаңға таман ойысты. Бәрін 
бастап ақ серке мен қара қой жүр. 
Қара қой қораның сәні. Шанда бір 
ұшырайтын – мүйізді, әм, үлкен,  
жарықтық!

Қыраттың әр жерінен әкем бөрік-
тей, көк бұйра шөпті көрсетіп:

– Мынау, «қасқыр жем». Шіркін-
нің шығысы-ай! Оны жеген қасекең, 
қойға қарамас дейді. «Қасекең» де-
гені – қасқыр. Мен ұға қоятындай, 
бөрінің ұзын-сонар әңгімесін айтты. 

Атын еститінмін,  қандай мақұлық 
екенін көргем жоқ. Көз алдыма өзім 
қорқатын «Тыр нақбай» дейтін біреу 
құсап елестейді. Қасқыр баяғы – 
Тырнақбай.

Шоққарағай түбі, әкем көлең-
кеде отыр. Қарай тұру үшін, мені 
атқа мінгізе қойған. Маңымыз бітік 
шөп, бүрген. Бірақ ат үстіндемін, 

қойлар анық көрінетін. Әлдебір ара 
ызыңдап бетіме таяй, оңды-солды  
сабалана бастадым. Бір уақ қамшы 
да тиді-ау, ара тырс етіп, жалпақ 
тастың үстіне түскен. Мақтанып, 
әкейге қарайым. Онымен ісі жоқ, 
сыпырған тақыр жерге ол, құмалақ 
салып отыр. 

Арамен айналысуым, «мақта-

нуым» бар, кешіге қалыппын. Қа-
расам керемет! Төрт мүйізді қара 
қой мен бір «ит» ойнап жүр. Сол ит 
– ала, көкала болып көрінді маған.

– Ә-әй! – дейім дабыстай.
Әкем «тоқта!» деп, қатқыл қа-

бақ танытты.Оның: «Қасқыр», 
«Бөлтірік» деген күбірін естідім. 
Атбасын шоққарағайға бұрып, бі-
раз сығаладық. Қой мен қасқыр 
кет әрі емес. Қара қойдың белінен 
қарғыған ол, ар жағына әрең түсіп, 
тұмсығымен жер сүзеді. Ту-у, бөл-
тірік бауырынан өткен қойымыз да, 
көтеріле барып, тырапай асқан...

Сәлден кейін айқай салдық.Бөрі 
өз бетімен кетті.

– «Қасқыр жемнің» шығысы 
биыл бөлек! Мұны жеп, бөлтірік 
қойға қарай қоймас» – дегенін, әкей 
тағы бір қайталады. Міне одан бері 
жер басып жүрміз. Мұндай «ойын» 
көрмедім. Әйтеуір, көкала бөлтірік 
пен қой көз алдымнан шықпайды.

Серік ҚапшыҚбайұлы.

Торғайдағы ұмытшақтар

Көкала 

бөлтірік
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БЕТТІ ДАЙЫНДАҒАН

Қымбат ДОСЖАНОВА.

Еліміздің кез келген бойжеткені «Мисс Қа-
зақстан» байқауына қатысып, Қазақстанның ең 
танымал әрі табысты аруына айнала алады. Бұл 
туралы misskazakhstan.kz ресми сайты хабарлады. 

«Мисс Қазақстан» жалпы ұлттық байқауына қа-
тысушыларды тіркеу басталды. Сайысқа 16-27 жас 
аралығындағы қыздар қатысады. Ол үшін http://
misskazakhstan.kz/ электронды мекенжайында ан-
кета толтырып, жеке түскен суретіңізді жолдайсыз. 
Одан кейін ұйымдастырушылар сізге хабарласа-
тын болады. Іріктеу комиссиясы әрбір қатысушы-
ның өмірбаянымен танысып, көркіне ақылы сай, 
сұлу да сымбатты, талантты қыздарды таңдап, 
кастингке шақырады. Өмірбаянды толтыру бары-
сында өзіңіз туралы толығырақ жазыңыз. Яғни, 
бос уақытыңызда айналысатын сүйікті ісіңізді, тіл 
білуіңізді көрсетуге болады. 

Жыл сайынғы республикалық байқау әдемілік 
пен әдептіліктің, тән сұлулығы мен жан сұлулығы-
ның сыналар шағы. Сондықтан өз бағыңызды 
сынап көріңіз. 

Ұйымдастырушылар байқауға тіркелу уақытын 
11 қазанға дейін ұзартты. Толығырақ мәлімет алу 
үшін +7 (727) 291 82 10 телефон нөміріне немесе 
casting@misskazakhstan.kz электронды адресіне 
хабарласуға болады.

2014 жылдан бері аталмыш байқауға қаты-
сушылар сайт арқылы тіркелетін болды. Бұл де-
геніміз байқаудың қолжетімділігін білдіреді. Қа-
зақстанның қалалары мен ауыл-аймақтарындағы 
қыздар да байқауға қатысуға мүмкіндік алып отыр. 

Жеңімпаз мыналарға ие 
болады:

1. 5 000 000 теңгелік ақшалай жүлде;
2. «Мисс Қазақстан 2015» тәжі мен титулы;
3. «Мисс Әлем» және «Мисс Дүниежүзі» сияқ

ты ірі сұлулық байқауларына қатысу мүмкіндігі.

«Мисс Қазақстанға» 
қатыс!

БАЙҚАУ

Костюмдерді «Сұлтан» сән 
ательесінің дизайнер-моде-
льері Мәдина Тащитова тікті. 
Дизайнерге қазақстандық сән 
индустриясының дамуына үлес 
қосып жүрген сәнгер Мәлика 
Төлемісова бағыт-бағдар бер-
ген болатын. 

– Іс-шараға осы саланың 
майталмандары, нағыз ше-
берлері қатысты. Кәсіби ма-
мандар біздің ұсынған топ-
тамамызға оң бағасын берді. 
Әсіресе, киімдердің сыртқы 
безендірілуі, ою-өрнектерінің 
ерекшелігіне тоқталды. Себебі, 
матадағы түрлі-түсті тастар-
дың өзін аса мұқияттылықпен, 
үйлесімділікпен орналастыр-
дық. Ою-өрнектер де белгілі 
бір оқиғаны бейнелеп тұрды. 

Астаналық сәнгерлер қоста-
найлық топтаманың атауын 
«Тойбастар» деп атауды ұсын-
ды, – деді «Sultan San Bell» мо-
дельдік агенттігінің директоры 
Людмила Писчанская.

СУРЕТТЕРДЕ: «Sultan San 
Bell» модельдік агенттігінің 
«Наурыз» атты топтамасы;

Суреттер Модельдік 
агенттігінің мұрағатынан 
алынды.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА – 550 ЖЫЛ

Үкілі кәмшат,  
    бүрмелі көйлек...
Облысымызға кеңінен танымал «Sultan San Bell» модельдік агенттігі 
Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Астана қаласында өткен 
іс-шараға қатысып келді.  Республикалық шарада «Наурыз» атты 
топтаманы елордалық көрермендердің назарына ұсынды.

Су ішіңіз
Әр кез тамақтанар алдында бір стақан 

су ішіңіз. Ол асқазанды тыныштандырып, 

аз болса да тоқтық сыйлайды. Судың ағ-

зада неғұрлым көп болғаны жақсы. Суды 

көп ішу дене бітім, сыртқы келбетіңізге де 

пайдалы.

Әжім түсуден қорғайды
Алға қарап отырып, басты қозғамай, көз 

жанарын жоғары көтеріп, төмен түсіреді. 

Басты қозғамай оңға және солға қарайды. 

Көздің айналасына әжім түспеуі үшін осы 

жаттығуды күн сайын жасап отыру керек. 

Ерініңіз жарылып кетсе
Кез келген раушан гүлінің жапырағы-

на 1 ас қасық малдың майын қосып, оны 

ерінге жағады. Бір шай қасық ірімшікке 

аздап кілегей қосып, ерінге маска жасап, 

10 минуттан кейін оны мақтамен сүртеді. 

Ірімшікті сәбіз шырынымен де араластыруға 

болады.

КЕРЕК КЕҢЕС

«Құр сәнқойлықтан сақтаныңдар. Сананы сәнге емес, 
сәнді санаға бағындырыңдар» 

Ә.НұршАйыҚОв.



Сμйлегенде сμздіњ ж‰йесін, ќисынын келтіріп сμйлеу ќандай
керек болса, жазѓанда да сμздіњ кестесін келтіріп жазу керек.

                                           А.БАЙТ¦РСЫН¦ЛЫ.
9 ќазан 2015 жыл
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Бетті дайындаѓан

Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА

Б±л айды бозќырау деп те айтады. Ол осы айдаѓы ауа райына
ќатысты. Ќ±стар жылы жаќќа ±шып кетеді. Малшылар к‰зек-
ке кμшетін мезгіл. Б±л кезде бие аѓытылып, к‰здік сойылады.
Ќымыз болмаѓандыќтан, ж±рт етке ќарайды, сондыќтан ќазан
деп аталѓан. "Ќазан" сμзініњ бірнеше маѓынасы бар. Батырлар
жырында "ќазан аттыќќа барамыз" деген сμйлем бар.  Ќазан –
ауыртпалыќ, "ќазан ат" – жауѓа мінетін ат, ќазан – ас пісіретін
ыдыс, ќазан – ‰зењгініњ бір т‰рі, ќазан – шолаќ зењбірек, ќазан
мен ќаза – μлім. Бір кездері б±л айда ‰лкен ќырѓын соѓыс бо-
лып, содан ай осылай айтылып кетуі м‰мкін.

Таѓы бір болжам. Ќазан айында жыл ќ±стары ќайтып кетеді
де, ќарѓа, ќ±зѓын ѓана ќалады. Ертеде "ќ±зѓын" сμзі "ќ±зан"
т‰рінде айтылѓан. "Ќазан" атауы осы "ќ±заннан" шыѓуы да
м‰мкін. Б±л айды кейбір т‰ркі тілдес халыќтар "ќ±зѓы айы",
"к‰зіген" айы деп атайды.  Ќазанда жањбыр кμп жауып, к‰н
салќын тартады. Кейде ќар ±шќыны білініп, суѓа м±з ќатады,
бозќырау т‰седі.  Пісіп ‰лгірмеген кμкμніс пен егін суыќќа
±рынса, халыќ оны "ќазан ±рды" дейді. Ќазанда таразы туып,
тањ суытады.

 Ќазан
ќандай ай?

Танытќан ќазаѓымныњ ќазаќтыѓын,
Танытќан ќазаѓымныњ азаттыѓын,
Танытќан ќазаѓымныњ ѓажаптыѓын
Айналдым ќ±діретіњнен ќазаќ тілім, – деп аќын  Є.Асылбе-

ков  жырлаѓандай, тіл ќай елде болса да ќастерлі, ќасиетті.
Б‰гінгі ќазаќ тілініњ таѓдыры мен болашаѓы Елбасымызды

да аз толѓандырып ж‰рген жоќ. Сондыќтан да болар Елбасы-
ныњ "Ќазаќстанныњ болашаѓы – ќазаќ тілінде", "Ана тілі –
бєріміздіњ анамыз, μйткені ол – ±лтымыздыњ анасы" деген сμзі
бар. Ќай ќоѓамда да тіл мєселесі бар. Біздіњ ±лтта да тіл μзекті
мєселе. Ќазаќстанда ќазаќ тілі – мемлекеттік тіл. Солай бола
т±рса да, бізде кμптеген азаматтар ‰й ішінде, ортада, ќоѓамдыќ
орындарда орысша, не араластыра сμйлейді. Б±л ќазаќ тілініњ
μрісін тарылтып, ќолдану аясын азайтады.  Ќазіргі тањда ата-
аналардыњ балаларын ќазаќ мектептерінде оќытуѓа ден ќойѓа-
ны ќуантарлыќ жаѓдай. Дегенмен, оќушылардыњ таза ќазаќ
тілінде сμйлеу дєрежесі ойдаѓыдай емес. Оныњ басты себебі,
отбасында ана тілінде сμйлеспеу, не ќазаќша сμйлегенніњ μзінде
ш±барлап сμйлеуден.

      Ата-бабамыздан ќалѓан асыл ќазына тілімізді дамыту-
дыњ тиімді жолы – отбасында ана тілінде сμйлеу. Отбасы-

ныњ басты ќазыѓы, алтын діњгегі – бала. Адам баласы-
ныњ тілініњ дамуы, аќыл-ойыныњ кемелденуі отбасы-
нан басталады. Тіл єрбір адамѓа ана с‰тімен бірге сіњіп
ќалыптасады. Тіл байлыѓы – єрбір ±лттыњ маќтаны-
шы, атадан балаѓа мирас болып ќалатын асыл м±ра.
"Тіл туралы" зањда "Ќазаќстан халќын топтастыру-
дыњ аса мањызды факторы болып табылатын мемле-
кеттік тілді мењгеру – Ќазаќстан Республикасыныњ
єрбір азаматыныњ парызы", – делінген.

Єрине,  ±лттыњ  ќасиетті сипаты – оныњ ана тілі.
Тілге деген с‰йіспеншілік бала кезењнен басталуы

тиіс. Айналањды танып білу туѓан тіліњді білуден
басталады. Тілден асќан байлыќ жоќ, басќа байлыќ
т‰пкілікті емес. Халыќпен бірге жасайтын  тіл бай-

лыѓы екенін ±мытпайыќ.
Ермек К¤ПЕЕВ,

№20 мектептіњ м±ѓалімі.
Ќостанай ќаласы.

Адам атындаѓы "є" єрпін "а" єрпімен алмас-
тыру єдетке айналып бара жатќандай. Мысалы,
Камила, Сабина, Амина... Тіпті, Г‰лнєр деудіњ
орнына Г‰лнар деп ж‰рміз.  "Нєр" мен "нар"
сμздерініњ маѓыналарына ‰њіле бермейміз.
Т‰сіндірме сμздікке ќарап кμріњіз. "Нєр" де-
геніміз – єл, к‰ш, ќуат (дєнніњ, μсімдіктіњ нєрі),
ал "нар" дегеніміз – жалѓыз μркешті, асыл
т±ќымды ірі т‰йе. Ќызѓа ќандай есім лайыќ?

Кейде сμйлем ќ±рылымын б±зып, сμздердіњ
орнын ауыстырсаќ, сμз маѓынасы μзгереді. Ќос-
танайдыњ орталыѓында бір д‰кенніњ сыртына
"Сєнді єйелдер киімі" деген жазу т±р. Д±рысы
"Єйелдерге арналѓан сєнді киім". Сєнді сμзі
киімге ќатысты. Ал єйелдерді сєнді емес,
сєнќой, сєнденшек деп айтады. Сол сияќты
"‡лкен μлшемді єйелдер аяќ киімі" деген жазу
нені білдіреді? ¤лшемніњ ‰лкендігі єйелдерге
емес, аяќ киімге ќатысты айтылуы керек еді.
Теледидардаѓы бір жарнамадан "Жемістердіњ
хош иісі м‰њкіп т±р" дегенді естідім. "М‰њку"–
жаѓымсыз иістіњ айналаѓа жайылуы дегенді

Д±рыс сμйлей білеміз бе?Д±рыс сμйлей білеміз бе?Д±рыс сμйлей білеміз бе?Д±рыс сμйлей білеміз бе?Д±рыс сμйлей білеміз бе?
білдіреді. Ал  хош  иістіњ тμњірекке, мањайѓа
жайылуы, таралуы маѓынасында "ањќу" сμзі
ќолданылады. Мысалы, "Аспанда к‰міс ай да
ќалќып еді, Г‰лдерден хош иістер ањќып еді..."
Сондай-аќ, "нєтижесінде" дейтін сμз жетістік
жаѓдайына, "салдарынан" деген сμз кемшілік-
ке ќатысты ќолданылатынын біреу білсе, біреу
білмейді.

Маќал-мєтелдердіњ жеке сμздерін ауыстырып
ќолдану да орын алып келеді. Мысалы, "Жарѓаќ
басы жастыќќа тимей" деп жазатындарѓа ќарсы
ѓалым Рєбиѓа Сыздыќ: "Жарѓаќ болатын бас
емес, ќ±лаќ ќой. Маќал-мєтел, т±раќты тіркес-
тер – тілдіњ ѓасырлар бойы саќталѓан байлыѓы.
Б±л байлыќты бас-кμз жоќ ќиратуѓа, б‰лдіруге,
шашуѓа болмайтынын білсек керек", – дейді.
Олай болса,  сμз мєдениетін саќтай білейік. Сμз
сμйлегенде, т‰рлі ќ±жат дайындаѓанда єр
сμзіміздіњ тиісті орнында ќолданылѓанына мєн
берейік.

Г.АХМЕТОВА.
Ќостанай ќаласы.

Айранішер – біркиер жаќсы киім.
Аќќ±с – жењілтек адам
Айталтаќ – ерке, шолжыњ.
Бостекі – ќажетсіз, бос сμйлейтін адам.
Жауырын кμрді – μтірікші.
К‰лшашар – сєби.
Ќоян аяѓын жеген – кμп ж‰ретін адам.
Ќылауыз – аузына сμз т±рмайтын адам.
Мысыќтілеу – біреуге жамандыќ ойлау.

 Бір шал μз кμршісі туралы
"¦рлыќшы!" деген μсек сμз та-
ратыпты. Сμйтіп кμршісін поли-
ция ±стап єкетеді. Бірнеше
к‰ннен кейін кμршісініњ ±ры
емес екендігі дєлелденіп, босап
шыѓыпты. Сосын кμршісі  єлгі
шалды  сотќа  беріпті.  Сотќа
барѓан кезде єлгі шал: "Б±л тек
даќпырт сμз ѓана емес пе, еш-

кімге зияны тиген жоќ
ќой", – деп аќталыпты.

¤секші шал мен сот
¤секші шал мен сот
¤секші шал мен сот
¤секші шал мен сот
¤секші шал мен сот

арасындаѓы єњгіме
арасындаѓы єњгімеарасындаѓы єњгіме
арасындаѓы єњгіме
арасындаѓы єњгіме

Сот оныњ  кμршісі  туралы айт-
ќан μсек сμздерін  т‰гелдей бір
бет ќаѓазѓа жаздырып алып бы-
лай депті: "Ќазір ‰йіње ќайт.
Жолда мына жазылѓан ќаѓаз-
ды к‰лдей ±саќтап жыртып,
желге ±шырып жібер. Ертењ
келіп сот шешімін естисіњ", –
депті. Ертењінде сот шалѓа:
"Ќазір шыќ та, кешегі ±саќтап
жыртып лаќтырып жіберген
ќаѓаздардыњ ќиќымын бірін де

АйшыќтыАйшыќтыАйшыќтыАйшыќтыАйшыќты
сμздіњ астарысμздіњ астарысμздіњ астарысμздіњ астарысμздіњ астары

Ай атауларыАй атауларыАй атауларыАй атауларыАй атаулары

Єр алуан атау сμздердіњ єуел
бастаѓы шыѓу тегіне зер салса,
бірталай мєлімет-дерекке ќа-
ныѓуѓа болады. Ж±ртты к‰л-
діретін цирк артисініњ "клоун"
деген аты латынныњ "колонус"
деген сμзінен шыќќан, ол село-
лыќ жердіњ т±рѓыны деген ма-
ѓынаны білдіреді. Ертеде ќала-
лыќ  жердіњ дєулетті т±рѓын-
дары селолыќтарды ќарањѓы,
надан деп санап, мазаќ ететін
болѓан. Ежелгі комедиялар-
даѓы колонус кейін ж±ртты
к‰лдіретін артистіњ атауына
айналѓан.

Француздыњ атты єскер ге-
нералы Галифе аяќтыњ ќисыќ-
тыѓын білдірмеу ‰шін μзгеше
‰лгіде шалбар тіккізген. Ол
кейін "галифе шалбар" деп  ата-
лып кетті. 1914-1915 жылдары
аѓылшын армиясыныњ ќолбас-
шысы болѓан генерал Френчтіњ
тμрт ќалталы кеудешесі де
иесініњ атына ие болып,
"френч" деп айтылатын болды.
Ал "бойкот" деген сμз ќазымыр
да ќытымыр, айналасындаѓы
адамдардыњ бєрін де
т‰њілдірген капитан Бойкот-
тыњ атынан тараѓаны белгілі.

Жаѓылан – киізден, был-
ѓарыдан,  теріден   жасал-
ѓан єбдіре, сандыќ.

Саба – жылќыныњ, сиыр-
дыњ  терісінен ќымыз  ашы-
туѓа, іркіт пісуге арналып
жасалѓан ыдыс. ‡лкендігі-
не ќарай "бес биеніњ сабасындай,
тай ж‰зген "деген атаулар бар.

Торсыќ – т‰йеніњ, б±ѓыныњ,
μгіздіњ  мойын  терісінен жасал-
ѓан ќымыз ќ±ятын ыдыс.

С‰йретпе – жылќыныњ бас
терісін шикі к‰йінде  жібітіп,
бітеудей тігіп, ысќа жеті-сегіз
к‰н ќойып дайындалѓан, ќымыз
саќтайтын ыдыс.

Бμрдек – ысталѓан кμннен
тігілген ќымыз ашытатын ыдыс,

ќалдырмай жинап алып кел,
сосын соттыњ шешімін еститін
боласыњ" депті. Шал: "Оларды
т‰гелдей ќалай тауып жина-
маќпын, желге ±шып кетіп
ќалды емес пе?", – депті. Сонда
сот шалѓа: "Сол желге ±шып
кеткен ќаѓаз ќиќымдары ќайта
ќолѓа т‰спейтіндей болса,  адал
адамдар туралы айтылѓан μсек
сμз де олардыњ абырой-беделі-
не ќайта жμндеуге келмейтін-
дей н±ќсан келтіреді. Егер бір
адам туралы жаќсы сμз айта ал-
майтын болсањ, ештеме де айт-
паѓаныњ д±рыс", – деп тиісті
жазасын берген екен.



Ыдыс-аяќЫдыс-аяќЫдыс-аяќЫдыс-аяќЫдыс-аяќ

атауларыатауларыатауларыатауларыатаулары

Оќыњыз,Оќыњыз,Оќыњыз,Оќыњыз,Оќыњыз,

        ќызыќ!        ќызыќ!        ќызыќ!        ќызыќ!        ќызыќ!

Таныс сμздер
тμркіні

"Сμз   єлемінде" жарияланѓан материалдарѓа ќатыс-
ты пікірлерін айтып хабарласќан белсенді оќырманда-
рымызѓа алѓысымызды айтамыз. Тіл мєселелері тура-
лы ойларыњыз болса, жазыњыздар, хабарласыњыздар.

торсыќ.
К‰п – ќымыз ќ±юѓа арнал-

ѓан мес.
Піскек – ќымыз пісетін сап-

ты ќ±рал.
Мес – ќымыз жєне басќа да

сусын ќ±юѓа арналѓан ыдыс.
К‰бі – ќайыњнан, еменнен,

аршадан, жидеден жасалып
кμже ашытатын,  ќымыз,
ш±бат  пісетін, май шайќай-
тын ыдыс.

Тєрбие басы – Тєрбие басы – Тєрбие басы – Тєрбие басы – Тєрбие басы – ТІЛТІЛТІЛТІЛТІЛТєрбие басы – Тєрбие басы – Тєрбие басы – Тєрбие басы – Тєрбие басы – ТІЛТІЛТІЛТІЛТІЛ
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 Футболдан Ќазаќстан ¦лттыќ чемпио-
натыныњ Премьер-Лига командалары ара-
сындаѓы кезекті XXVIII-ші тур ойындарына
сєйкес Ќостанайдыњ "Тобылы" Ќараѓанды-
ныњ "Шахтерімен" кездесті.

Ќос ќарсылас арасындаѓы кездесу  2:1
есебімен жерлестеріміздіњ пайдасына
шешілді.  Ойынныњ 61-ші минутында "То-
был" сапынан Игорь Зенькович кμзге т‰сті.
Араѓа 14 минут салып Анатолий Богда-
нов есепті еселеді. Кμп ±затпай Алексей
Мулдаров есепті ќысќартќанымен, одан
єріге  "Шахтер" футболшыларыныњ к‰ші
жетпеді.

Мањызды ‰ш ±пайды олжалаѓан "То-
был" командасы екінші алтылыќтыњ кμшін
бастап т±р. Ал "Шахтер" турнир кестесін-
дегі 11-ші орыннан жоѓарылайтын емес.

Енді жерлестеріміз 18 ќазан к‰ні μз ала-
њында Ќызылорданыњ "Ќайсарын" ќабыл-
дайды. Биылѓы чемпионаттыњ басында бір
т±рып, бір жыѓылып ж‰ріп, турнир кестесініњ
екінші алтылыѓына т‰сіп ќалѓан ќостанай-
лыќ клуб жыл соњында бауырын жаза бас-
таѓандай. Егер С.Масленов шєкірттері ал-
даѓы маусымда осындай нєтижелі ойындар
кμрсетсе, онда "Тобыл" μзініњ жењісті жо-
лын ќайта жалѓастыруы бек м‰мкін.

Бетті єзірлеген
 Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Боксшыларды
жоѓары баѓалады

Бокстан Констан-
тин Цзюдіњ ж‰лдесі
‰шін μткен 15-ші
μњіраралыќ турнирден
ќостанайлыќ былѓары
ќолѓап шеберлері
ж‰лделі оралды. Жа-
рыс Ресейдіњ Серов
ќаласында μткен бо-
латын. Оѓан кμрші
елдіњ 180-нен астам
спортшылары ќатыс-
ты. Ал Ќазаќ елі тμрт
бірдей боксшысын ‰кілеп ќосты.

Турнирге ќатысќан ќостанайлыќ жас  боксшылар ел намысын ќолдан
берген жоќ. 46 келі салмаќта Евгений Бабичев, ал 52 келі салмаќта сынѓа
т‰скен Манас Ержановтар чемпион атанса,  Олег Гарипов "к‰міс" ж‰лдені
місе т±тты. Аттары аталѓан спортшыларды белгілі бапкер Азамат Н‰р-
пейісов дайындаѓанын айта кеткен жμн. Атаќты Константин Цзюдіњ μзі ќос-
танайлыќ былѓары ќолѓап шеберлерініњ μнеріне тєнті болып, олардыњ бо-
лашаѓы зор екендігін айтты.

 "Шахтердіњ" жолын кесті

ФФФФФутболутболутболутболутбол

 "Тобылдыњ" ж‰лдесін
сарапќа салады

  Турнир кестесі
О   Командалар О      Ж       Т  ¦   Д           ¦
7 "Тобыл" 28 11 5 12 31 - 39     26
8 "Оќжетпес" 28 11 4 13 34 - 39     24
9 "Тараз" 28 9 6 13 23 - 29     21
10 "Жетісу" 28 6 5 17 23 - 43     15
11 "Шахтер" 28 6 5 17 22 - 46     14
12 "Ќайсар" 28 4 10 14 18 - 32     14

"Елдіњ атын ері шыѓарады"
                                         ХАЛЫЌ МАЌАЛЫ

БББББоксоксоксоксокс

И.Дычко Дохаѓа аттанды
Катардыњ Доха ќаласында бокстан

єлем чемпионаты μз жалауын кμтерді.
Бір аптаѓа созылатын д‰ниеж‰зілік до-
даѓа Ќазаќстан ќ±рамасы да ќатысып
жатыр. Оныњ сапында Лондон олим-
пиадасыныњ, 2011 жылѓы єлем
біріншілігініњ "ќола" ж‰лдегері жєне
2013 жылѓы єлем чемпионатыныњ
"к‰міс" ж‰лдегері, 2014 жылѓы Азиада
чемпионы, 2013 жєне 2015 жылдары
Азия біріншілігінде топ жарѓан жерлесіміз Иван Дычко μнер кμрсетеді.

Ќостанай балалар мен жасμспірімдер спорт мектебініњ т‰легін елімізге
ењбек сіњірген жаттыќтырушылар Сапабек М±ќышев пен Владимир Шай-
рер жаттыќтырады. 91 келіден жоѓары салмаќта сынѓа т‰сетін И.Дычко 9
ќазан к‰ні шаршы алањѓа шыѓады.

1/8 финалда оѓан  жања зеландиялыќ Патрик Маилат пен бразилия-
лыќ Рафаэль Дуарте ж±бында жењіске жеткен былѓары ќолѓап шебері
ќарсылас атанбаќ.Жарыс жењімпаздары аныќталды

ЕЕЕЕЕрежесіз жекпе-жекрежесіз жекпе-жекрежесіз жекпе-жекрежесіз жекпе-жекрежесіз жекпе-жек

Жуырда Ресейдіњ Сочи ќаласын-
да IWAS 2015 арбаѓа тањылѓан-
дар мен ампутанттар арасында
б‰кілєлемдік ойындар аяќталды.
Оѓан д‰ниеж‰зініњ 37 елінен 600-
ден астам спортшы ќатысќанын
айта кеткен жμн. Міне, осы бай-
раќты сындарда Ќазаќстан ќ±рама
командасы 5 "алтын" медаль, 5

Бразилияѓа барады
"к‰міс" медаль жєне 16 "ќола" ме-
даль жењіп алып, жалпыкоманда-
лыќ  есепте 6-шы орынды енші-
леді. Ел ќ±рамасы сапында μнер
кμрсеткен лисаковтыќ Павел Си-
дорчук  ядро лаќтыруда 4-ші
орын, найза лаќтыруда 4-ші орын
жєне диск тартуда 5-ші орынѓа
табан тіреді. Ал сарыкμлдік  жас

спортшы Мария Шмалий ядро лаќ-
тыруда 4-ші орынды, диск тартуда
5-ші орынды иеленді. Б±л екі спорт-
шы да 2016 жылы Бразилияда
μтетін паралимпиадалыќ ойын-
дарѓа ‰міткер. Енді олар келесі
жылѓы 1 шілдеге дейін ядро жєне
найза лаќтыруда квалификациялыќ
нормативтерді орындауы керек.

СССССпартакиадапартакиадапартакиадапартакиадапартакиада

 ЌР ІІМ Шыраќбек Ќабыл-
баев атындаѓы Ќостанай ака-
демиясы спорт кешенінде "Ди-
намо" ДШСЌ облыстыќ ке-
њесініњ ќолдауымен  жастар
арасындаѓы ќоян-ќолтыќ ±рыс-
тан ќалалыќ іріктеу турнирі μтті.
Айќас аламанына ЌР ¦ЌК ше-
кара ќызметініњ, ќылмыстыќ ат-
ќару ж‰йесініњ жєне ринг
ќожайындарыныњ ќ±рамалары
ќатысты. Ќостанай, Рудный,
Жітіќарадан жеті команда жа-
саќталѓан болатын. Сексеннен
астам жекпе-жек спортын мењ-
гергендердіњ ќатарында есімі
елімізге танылѓандар да кμп болды.

ЌР ІІМ Шыраќбек Ќабылбаев
атындаѓы Ќостанай академиясы бас-
тыѓы, полиция полковнигі Мирлан
Ќызылов жарыстыњ ашылу салтана-
тында сμз сμйлеп, жастарѓа сєттілік
тіледі. Айта кетейік, осы іріктеу тур-
нирі ќоян-ќолтыќ ±рыстан єлем чем-
пионы Руслан М±ќановтыњ ќ±рметі-
не ±йымдастырылды.

Жењіл салмаќтаѓы финалдыќ жек-
пе-жектер шираќ басталды. Жітіќа-
ралыќ "Багира" спорт секциясыныњ
атынан ќатысќан Виктор Татаржиц-
кийдіњ ќарсыласы єлем чемпионы
Асхат Жылысбек болды. Жас та
болса жігер танытќан Виктор ќыл-
ќындыру єдісімен кездесуді уаќыты-
нан б±рын аяќтады. Сондай-аќ, тур-
нирдіњ жања есімі – 65 келідегі

С±лтан Єбділдаевтыњ ќоян-ќолтыќ
±рыстыњ тамаша айла-тєсілдерін
‰йреніп алѓаны кμрінді. Осы рет-
те 70 келідегі Н±рбол Сардар-
бектіњ есімін ерекше атап μту ке-
рек. Ол турнирдіњ "‡здік спортшы-
сы" атанды. Ауыр салмаќтаѓы
бєсекелерде Асќар Айтбек, Дєу-
рен Ќ±сайынов, Єлішер Ќ±рма-
шев, Кенжеѓали Ж±маѓ±ловтар
жењіс т±ѓырына кμтерілді.

Жалпыкомандалыќ есепте ЌР
ІІМ Шыраќбек Ќабылбаев атын-
даѓы Ќостанай академиясы бірінші
орынды, облыстыќ Жекпе-жек фе-
дерациясыныњ ќ±рамасы екінші

орынды иеленсе, ‰штікті "Багира"
спорт секциясы ќорытындылады.

Жеті салмаќта жењімпаз атанѓан
ж±дырыќтасушыларѓа Ќостанай об-
лысы туризм, дене тєрбиесі жєне
спорт басќармасы ќаржылай кμмек
кμрсетті. Енді облыс ќ±рамасы Ас-
танада μтетін халыќаралыќ турнирге
аттанатын болады.
Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

Ќостанайда  фут-
болдан "Тобыл" фут-
бол клубыныњ ж‰л-
десі ‰шін жасμспірі-
мдер арасындаѓы
турнир басталды.
Б±л жастар бєсекесі
осымен жетінші рет
±йымдастырылып
отыр. ‡ш к‰нге со-
зылатын жарысќа
Ќостанай, Лисаков,
Рудный ќаларыныњ
жєне Ќарасу,
Жітіќара, Сарыкμл
аудандарынан кел-
ген он команда
ќатысуда.

Командалар екі
топќа бμлініп, сынѓа т‰сіп жатыр. Алѓашќы топта Лисаков, Рудный жєне
Ќарасу ауданыныњ командалары μзара к‰ш сынасса, екінші топта Жітіќа-
раныњ "Асбест", Рудныйдыњ "Аят", "Ќостанайдыњ "Тобыл-1" жєне Сарыкμлдіњ
ЖБСМ командалары ойнайды.

Регламент бойынша єр таймѓа 20 минут уаќыт берілген.
– Он екі жасар футболшылар арасындаѓы б±л турнир осымен жетінші

рет μтіп жатыр. Б±л балѓын аяќ-доп шеберлері ‰шін ‰лкен
м‰мкіндік. Егер жас футболшы жарыс барысында μзін жаќ-
сы ќырынан таныта білсе, онда оны ше-
берлер командасына байќауѓа шаќы-
рады. Турнир ќорытындысы жаќын
к‰ндері белгілі болады.
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«Көк дөнен» деген атпен тараған Қайырбек 
Аяпбергенұлын Аманкелді, Жанкелдин 
ауданының адамдары бойына қасиет қонған, 
киелі адам ретінде таниды.

Ел «Көк дөнен» аталуын оның ел аралап жүрген кезінде бір-
де-бір көлікке мінбей, жаяу жүретіндігімен байланыстырушы еді. 
Жаяу жүргенде де жай ғана аяң жүріспен емес, кейде жүгіріп, кейде 
атты адамның жүрісінен озып кететіндей жылдамдықпен жүретін кісі 
болыпты. Не қыс, не жаз жүргіншілердің арба, шанасына мінбей бір 
ауылдан екіншісіне барып, бүкіл аудан маңайындағы ауылдарда 
болады екен. Сосын жол бойында кездескен адамдарға тоқтамай, 
тіпті оған жақындамай, әудем жерден өтіп бара жатады екен. Бір 
кереметі, көрген адамдардың айтуынша, ол үнемі жүгіріп жүреді 
екен. Арасында секіріп-секіріп алатынын талай көріпті. Жазда ұзын 
жейде, балағы кең, ұзын жұқа шалбар кисе, қыста да онша қалың 
киінбейді екен. Бір ғажабы, ол тоңбайды екен. Бірақ, ауа райының 
жауын-шашынына тоқтап көрмеген ол бүгін болған жерінен жүгіріп 
отырып ертеңінде басқа алыс жердегі бір ауылда отыратын көрінеді. 

«Көк дөненнің» тағы бір ерекше қасиеті, елдің оған деген ықы-
ласы зор еді. Жұрт оны бөтенсімей, ерте, не кеш келгеніне қарамай 
жылы қарсы алады екен. Ол келіп қонған үйдің иелері: «Біздің 
үйге «Көк дөнен» келді деп қуанады екен. Тіпті сол үйдегі «басы 
ауырып, балтыры сыздаған» жанға назарын салып қараса, ол адам 
құлантаза айығып кететін болыпты. Көп сөйлемейтін, дүниеге қы-
зықпайтын. Ел аралап жүріп, жұрттың бойындағы ауру-сырқаудың 
жазылып кетуіне мүмкіндік жасап жүретін осы бір жанды жұрт-
шылық қатты құрметтеді. Төрінен орын беріп, қолындағы бар дәмін 
соның алдына тосады. 

 «Көк дөнен» бір сапарында қазір Арқалық қаласында тұратын 
Қайырден Жиенбаев деген азаматтың әкесі Тұрсынбектің үйіне 
келіп қонады. Кетерінде: «Осы үйдің бір баласы ауырып жатыр ғой» 
депті. Төсек тартып, қызуы көтеріліп, жатып қалған баланың жай-
ын көрмей, сұрап білмей сезген «Көк дөнен» кетісімен Қайырден-
нің бойындағы дерті жазыла бастайды. Арада бір-екі күн өткенде 
Қайырден ауруынан құлантаза айығады. Мұндай жағдай, мұндай 
оқиға ел арасында жиі кездессе керек. «Көк дөнен» ауруларды 
сырттай емдей білген. Айтылған мұндай әңгімелер сол заманда 
өте жиі айтылатын. Арада елу жыл өткен соң «Көк дөнен» туралы 
әңгіме басылып қалды. Тіпті, ұмытыла бастады. Сол елдің есінен 
шыға бастаған осы бір жәйтті қайтадан жаңғыртқан да Қайырден 
Тұрсынбекұлы. 

...Ұйықтап жатып түсінде «Көк дөненді» көрген Қайырден: «Жа-
рықтықтың түсіме кіргенін қарашы» дейді де, «Мен ол кісінің қайда 
екенін, қай жерде жерленгенін тауып алайын» деген ой келеді. 
«Көк дөнен» жөніндегі әңгімені әр жерде болған жиындарда айтып 
жүретін болса керек. «Көк дөнен» жайлы толық мәліметті Қайырден 
Тұрсынбекұлына жеткізген, бүгіндері Науырзымда тұратын зейнет-
кер Тумырза Қоржынбаев деген азамат екен. 

Ол көптеген адамдардың көмегімен «Көк дөнен» – Қайырбек 
әулиенің бейітінің басына барып құран оқиды. Сөйтсе, Қайырбек 
әулиенің балалары да сол төңіректе тұрады екен. Әрқайсысы үйлі, 
бала-шағалы ғұмыр кешіп жатса керек. 

«Көк дөнен» – Қайырбектің басына қойылған ескерткіш көк тас-
та: «Қайырбек Шайқы» деген сөз жазылыпты. Шайқы сөзі оның тірі 
кезінде ештеңеге алданбай, дүниеге қызықпай, ел  арасындағы  
ауыртпалықты жеңілдетуді ғана ойлап, емшілігін тегін жасап, жұрт-
тың ризалығын қанағат еткендігін көрсетеді. Сол кісінің қасиетіне 
бас ие отырып, ел адамдары оның жолын кесіп көрген жоқ. Тек 
оған деген ықыластары артып, қайырымы күшейе түскенін білдік. 

Бірде жол жүріп келе жатып бір үйге келіп қонады. Ертеңіне 
кетіп бара жатып: «Сіздің үйде жақсы кездік бар екен. Жөні кел-
се соны алғым келеді» депті. Үй адамдары оның өтінішін жерге 
тастамай: «Алыңыз, сізге бермегенде оны не істейміз», – депті. 
Қолына кездікті ұстап тұрып үй иесіне: «Әйеліңіздің аяғы ауыр екен. 
Ұл туады. Атын Аманқұл қойыңыздар!» деп жүріп кетіпті. Ақыры 
ұл туып, атын Аманқұл қояды. Сол Аманқұл Жақыпов өсе келе 
елдің белді азаматтарының бірі болды. Аманкелді ауданындағы 
Шөптікөл кеңшарын алғашқы ұйымдастырған, оның өркен жайып, 
ірі шаруашылықтардың бірі болуына үлесін қосты. Ол мал бор-
дақылау кеңшарын басқарды, облыстық мал бордақылау тресінің 
де басшысы болды. 2005 жылға дейін екі өлең кітабы шықты. Дін 
жолындағы еңбегі де аз болмады. Құран сүрелерін жатқа білді. 
Осынша ерекшелік, осынша қасиет «Көк дөнен» – Қайырбектің 
тілегінен болған шығар.

Иә, біз білмейтін, ел арасына өзінің дуалы сөзімен, қасиетті 
ісімен танымал болған «Көк дөнен» – Қайырбек жайлы айту бізге 
парыз еді. Аз білетінімізге қарамастан сол аруақты Қайырбектің 
рухы разы болсын деп, осы бір мақаланы оқырмандарға ұсынып 
отырмыз. 

Хамит ДОСЖАНОВ,
Қайырден  ЖИЕНБАЕВ.

Аққудың киесі
Бұл жалғанда адам түсіне 

бермейтін тылсым дүние көп. 
Сондай дүниенің бірі – кие. 
Жалпы малдың киесі, адамның 
киесі атады деп жатады. Сол 
рас па? Менің есіме мына бір 
оқиға еріксіз оралды.  

Біздің ауылда ақыл-есі кем 
адамға ұқсас Қасым атты ер 
адам көше кезіп жүруші еді. 
Ешкімге зияны жоқ. Бірақ оған 
ешкім жоламайтын. Ол үйінің 
артында қысы-жазы жаман 
тақия, үстіне алба-жұлба 
киініп алып, әлдебір нәрсені 
күбірлеп айтып отырады. 
Оны ылғи да адамдар кезінде 
сұп-сұлу, тәп-тәуір жігіт еді, 
аққудың киесі атты ғой дей-
тін. 

Қасым бұрын жұмыстан 
қолы қалт етсе, жаз бол-
са машинасымен, қыс болса 
шаңғысымен аңға шыққанды 
жақсы көріпті. Бір ерекшелі-
гі, анда-санда шыққаны бол-
маса өзі дара жүргенді жақсы 
көретін, сондықтан көбіне 
жалғыз шығатын. Оның аңшы 
екенін жұрттың бәрі біледі, 
себебі үйінің айналасы кіші-
гірім жануарлар бағына ай-
налған-ды. Әсіресе, бала-шаға 
осы үйдің маңында. Түлкінің 
мыршайы, қоянның көжегі, 
қасқырдың күшігі, киіктің 
лағы, құстардың түр-түрі 
дейсіз бе, осы үйден табыла-
тын. Күзге қарай қашатыны 
қашып, өлетіні өліп дегендей, 
тек төзімділері ғана қалады. 
Сол төзімділердің ішіндегісі 
қасқыр болып шықты. Қыс 
түссе түнімен ұлып, ауыл ит-
терінің мазасын алады. Бүкіл 
ит у да шу болып, ауылды ба-
сына көтере берген соң талай 
рет асыраған қасқырларын 
аттырып тастаса да, келесі 
көктемде тағы асырайтын. 
Оның бұдан бір пайда  та-
байын деген ойы жоқ, тек асы-
рауды қызық көретіндігі еді.

Сол жылғы көктем сулы 
болғандықтан, ауылдан 10-15 
шақырым жердегі көлдің беті 
айдын көлге айналып шыға 
келді. Осы жер құстардың 

келіп-қайтар жолында бол-
са керек. Оны көптен аққуды 
асырап, қолға үйретсем де-
ген бір ой мазалай бастады. 
Тап соның сәті бүгін келгенін 
іштей сезінген Қасым ай-
дынға тағы келді. Айдынның 
бетіндегі су метр-метр жа-
рымға дейін көтерілгендік-
тен аққулар топ-тобымен 
ортасында еркін жүзіп жүрді. 
Аққудың әдемілігіне, ешкімнен 
сескенбей еркін жүзіп жүрген-
дегі тәкаппарлығына таңда-
на-тамсана күні ұзаққа қарап 
отырудан өзіне бір ләззат 
алатын. Атуға болмайды, 
жаралап, тіпті өлтіріп алуы 
мүмкін. Ал тірідей ұстаудың 
бірнеше тәсілін жасап көр-
генімен, онысынан ештеңе 
шықпады.

Ол күндегісінен де ертерек 
келді. Өзінің көптен ойлап 
жүргені бар еді, соны жүзе-
ге асырмақ ниетпен судың 
деңгейін қарады. Су едәуір 
түсіпті. Күткені де осы. Тез-
детіп өзімен бірге жүретін 
балықшының етігін киіп 
алды да, айдынға түсіп көрді. 
Су тізесіне жетер-жетпес. 
Тек бұл таяқ тастам жер-
ге  дейін жақындағанда ғана 
бір қауіптің болатынынан 
сезіктенді ме, қанаттарын 
қомдап, сілкініп, ұшуға тал-
пыныс жасап су бетінде ұзақ 
жүгіріп барып, алдынғылары 
зорға дегенде судан көтеріліп 
ұшқанмен, артында біреуі қа-

натын қанша қаққанмен кө-
теріле алмады. Қасым қолын-
дағы әдейі құс аулауға арнаған 
торды аққудың үстіне жауып 
та үлгерді. Тобымен ұшқан 
аққулар сол ұшқаннан ұшып 
кете бермей, сол жерге екі-үш 
рет шүйлігіп келіп, ештеңе 
істей алмайтындықтары-
на көздері жетті ме, жоғары 
самғап ұшып кете барды.

Қасым аққуды ұстағанда 
бұл аққудың көгілдірі – баласы 
шығар деп ойлаған-ды. Қолына 
ұстап көргеннен кейін аққудың 
нағыз өзі екеніне, тіпті ана-
лығы екеніне көзі жетті. 

Жануарлар бағын тағы бір 
құспен, оның ішінде көптен 
армандап жүрген құс төресі 
аққумен толтырғанына мәз 
болған аңшы оған айрықша 
жағдай жасады. Бірақ торда 
қамаудағы аққу берген та-
мақты жеместен, мойнын 
екі қанатының астына алып, 
сұлық түсіп жатып, өлді. 
Көміп жүріп, Қасым аққудың 
өліміне өзін ғана кінәлады. 
Үлкендердің айтқандарын 
уақытында тыңдамағанына, 
құлақ аспағанына өкінді дейді, 
көз көргендер. 

Бір қызығы, сол аққу 
жатқан иен даладағы тө-
бешікке жылда жазғытұрым 
ақ гүл шығады екен.

Ал, Қасым сол жылы күзде, 
әлде аққудың киесіне ұшырады 
ма, адам танымастай өзгерді. 

Ш.ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ.
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18«Тәуелсіздіктің тар жол, тайғақ кешуінен, беттен қағар 
желінің есуінен тайсалмауға тиіспіз» 

Н.Назарбаев.
9 қазан  2015 жыл

1. алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан.
2. бірде-бір елде әскери сәлем сол қолмен беріл-

мейді.
3. антарктиданың халықаралық телефон коды 

– 672.
4. Капитан Кyк Жердің барлық бөлігіне аяқ ба-

сып, антарктиданы ғана көрмеген бірінші адам.
5. батысафрикалық матами тайпасы футболды 

адамның бас сүйегімен ойнағанды жақсы көреді.
6. ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің 

рекордтар кітабы ұрланып тұрады.
7. Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымы-

ра ретінде бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады.
8. Монаконың ұлттық оркестрі мемлекеттің 

әскерінен көп.
9. Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанында 

қар жауған.
10. Канада ауданы жағынан Қытайдан, ал Қытай 

аҚШ-тан үлкен.
11. 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел – ва-

тикан.
12. Ніл екі рет  IX бен XI ғасырда мұз құрсанған.
13. Көне Шығыста қытықтауға қатал тыйым 

салған уақыттар болған. Себебі, күлкі қысқан адам 
күнәға баруы мүмкін деп есептеліпті.

14. Лас-вегастың ойынханаларында сағат жоқ.
15. Эскимостар тілінде «қар» атауына байланысты 

20 сөз бар.
16. Италиядағы барби қуыршақтары Канададағы 

канадалықтардан көп.
17. Франция заңы бойынша, адамға ұқсамайтын 

қуыршақтар саудаға салынбайды. Мысалы, жергілік-
ті дүкен сөрелерінен бөгде ғаламшар тұрғындарын 
таба алмайсыз. 

18. Канада бҰҰ шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет 
өмір сүруге ең қолайлы аумақ атанып отыр.

19. ежелгі римде науқас ота жасау үстінде өліп 
кетсе, жаза ретінде дәрігерлердің қолы шабылған. 

20. біз білетін Мона Лизаның біз білмейтін 
алғашқы үш нұсқасы бар. рентген дәлелдеуде.

1. XVIII ғ. 50 ж. Солтүстік-Шығыс Қазақстандағы ұзындығы 723 қиыр болатын шеп;
2. 1735 жылы Қазақстанның солтүстігінде өзен бойында салынған бекініс; 
3. Кіші жүзді Ресейдің қол астына алу ұсынысын қабылдаған патша;
4. Е.Пугачевті ашық қолдап, оған қарулы топ жіберген Кіші жүз сұлтаны;
5. Жоңғар шапқыншылығынан зардап шеккен аймақ;
6. 1741-1743 ж. Абылай сұлтан тұтқында болған жер;
7. 1738 жылы Орынборда қазақ сұлтандарының съезін шақырған Орынбор комиссиясының 

басшысы;
8. Е.Пугачев көтерілісінде басты күш қазақтардан құралып, басып алған бекініс;
9. Астананың бұрынғы атауы;
10. 1802 жыл С.Датұлы қаза болған жер;
11. Қазақстан Республикасы Туының авторы.
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Әзіл   
әлемінен 

Ажырасып жатқан әйелі күйеуіне:
–  Машиналарды бөліске салайық, мен Лексус

ты аламын, саған кір жуатын машина қалады!
***

Жігіті қызынан:
– Жаным, сен жылағансың ба?
– Иә, оны қайдан біліп қалдың?
– Мұртың суланып қалыпты...

***
Кәсіпқой қарбыз сатушысы баласының емти

ханға қаншалықты әзірлігін басынан шертіп 
біледі екен.

***
Ашынасының үйінде шәй ішіп отырған ер-

кекке келіншек:
– Пышақтарды қайрап берші, әйтпесе, 

күйеуім нің қолы тие бермейді.
Қолына қайрақ алып, іске кіріскен ол:
– Біздің үйдің пышақтарын кім қайрады  

екен? – деп ойға қалған екен...
***

– Еңбек етпейтін болсаңыз, несиеңізді қалай 
өтемексіз?

– Қызық сұрақ екен...
– Неге қызық?
–  Мен несиені өтейді деп біреу айтты ма?

***
– Ақшамен бақытты сатып ала алмайсың
– Әкелші бері, қалай бақытты болу керек-

тігін көрсетейін!
***

–  Осы балғамен талай өмірді сындырып, та
лай жанның өмірін тозаққа айналдырдың! Сенің 
кесіріңнен жақынынан айрылған адамдарға не деп 
ақталмақсың?! Осыныңды қашан доғарасың?! 

–  Сотталушы, сотқа тиісіп, қағытпай жайы
ңа отыр! 

Дәрігер ассистентіне:
– «Бас сүйегі зақымданған» деп жазыңыз.
– Мүмкін, бас-ми сүйегі зақымданған деген 

дұрыс болар?
– Басы бар болса, бар шығар, ал әйелінің 

туған күніне ашынасымен барған адамда ми 
болады деп айта алмаймын!

***
– Анашым, саған әкем құндыз ішік әперетін 

болды ма?
– Әпермейтін шығар . . .
– Сен, жерге жатып алып, бақырып,  еден теп

кілеп көр. Бәлкім, көнер?! 
***

Мейірбике:
– Науқас, ояныңыз, ояныңыз деймін!
– Не болып қалды?
– Мен сізге ұйықтататын дәрі әкелдім, 

ішіп алыңыз...
***

Ерлізайыптылар баланы балабақшадан кім 
әкеледі деп қызылкеңірдек болуда:

– Мен саған құндыз ішік әпердім бе?
– Иә!
– Қысқы етік әпердім бе?
– Иә! 
– Ендеше, балаға сен барасың!
– Неге?
– Енді, шұлық кигізіп, қырынуға арналған 

көбікті жағып мені жібермекпісің?! 
***

– Сенің телефоныңда қайдағы Марат? 
Қоңырау шалсам, бір әйел көтереді. Мұны қа-
лайша түсінуге болады?

– Ол жақта да,  телефонға жармасқан Ма-
раттың әйелі неліктен Еркін деген қыздың 
қоңырау шалғанын біле алмай жатқан болар?! 

ФОТОЭТЮД

Фотоэтюдті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.



15 ќазан15 ќазан15 ќазан15 ќазан15 ќазан,,,,,
бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 Ж‰зден
ж‰йрік. 15.00 Єйел баќыты. 16.10
"Ж‰регім сізге аманат". 17.05 Д/ф.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 М.х. 18.05
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7.00 Тањшолпан. 9.45 Апта.
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Серпіліс.
12.35 Баламен бетпе-бет. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 Аќсауыт.
15.00 Єйел баќыты. 16.10 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.00 Меніњ Ќазаќ-
станым. 17.30 Жањалыќтар. 17.50
М.х. 18.05 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
19.05 Тарих толќынында. 19.30 Жа-
њалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай...
21.00 "Біздіњ аѓай". 22.00 "Келін".
23.00 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
23.35 Кμњілашар. 0.10 Бокс. 3.00
Жањалыќтар.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.00 Д.ф. "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-
ни. 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.10 "Семейные мелодрамы".
14.05 "Женский доктор". 15.00 Но-
вости. 15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір
сабаќтары. 16.30 Т.х. "Кењесшілер".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 Ж‰зден
ж‰йрік. 15.00 Єйел баќыты. 16.10
"Ж‰регім сізге аманат". 17.05 Жар-
ќын бейне. 17.30 Жањалыќтар. 17.50
М.х. 18.05 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
19.05 Ќылмыс пен жаза. 19.30 Жа-
њалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай... 21.00
"Біздіњ аѓай". 22.00 "Келін". 23.00
Т‰нгі студияда Н.Ќоянбаев. 23.35
Кμњілашар. 0.30 Футбол. 3.05 Жања-
лыќтар.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "След".
11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.20 "Махаббатым ж‰регімде-2".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 "Семейные
мелодрамы". 14.10 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 "Кењес-
шілер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
"Болашаѓым μз ќолымда". 18.00 Но-
вости. 18.15 Т/х "Пєленшеевтер".
19.05 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Бюро расследований. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Махаббатым ж‰ре-
гімде-2". 22.00 "След". 23.20 Арнайы
Хабар. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

17.00 Жањалыќтар. 17.15 Т.х. "Бо-
лашаѓым μз ќолымда". 18.00 Ново-
сти. 18.15 Т.х. "Пєленшеевтер".
19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Арнайы Хабар. 21.00 Итоги
дня. 21.30 Т.с. "Махаббатым ж‰ре-
гімде-2". 22.10 Т.с. "След". 23.00
Кμзќарас. 23.30 Жекпе-жек. 0.15
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-
аќпарат. 9.30 Даму діњгектері.
9.55, 11.25, 12.25, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Теле-
маркет. 10.00 Арќа-аќпарат. 10.35
Т.с. "Крапленый". 11.30 Дербес-
Диалог. 12.05 Вызов. 13.00 Жа-
њалыќтар. 14.00 "Учитель". 15.00
"Сμнбес сєуле". 16.00 Т.с. "Па-
рыз". 17.00 Єуендер єлемі. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 "Ќазаќстан
2050".  18.30 Новости.  18.55
Жєдігерлер жањѓырыѓы. 19.10 Та-
рих толќынында. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 Сап т‰зе. 21.00 Ново-
сти. 21.35 "Крапленый". 22.40 "Па-
рыз". 0.00 Жањалыќтар.

тар. 9.30 Алдаспан. 10.00 Новости.
10.35 "Крапленый". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.05 Третий тайм. 12.30 Дама-
Фон. 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Учи-
тель". 15.00 "Сμнбес сєуле". 16.00
"Парыз". 17.00 Єуендер єлемі. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.30
Новости. 18.55 Жєдігерлер жањѓы-
рыѓы. 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35
"Крапленый". 22.40 "Парыз". 23.30
Магия природы. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00

Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00
"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа бас-
таѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30 "Кеш
емес". 14.10 М.ф. 14.35 "Аббатство
Даунтон". 15.50 "Ємірші єйел". 17.10
"Kaznet" ѓаламтор шолу. 17.30 "Так-
си". 18.00 "Мадхубала". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Аббат-
ство Даунтон". 22.10 "Байлыќќа бас-
таѓан". 23.20 "Той жыры". 23.40 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф "Дру-
гими глазами" 9.00 Ќайырлы тањ. 10.00

Культпоход. 10.25 Д/с "Дискавери
Атлас". 11.30. К‰йлер мен ањыздар.
12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00. Культпоход. 14.05
Кμзкμрген. 15.05 "Тањ бозынан Кэндл-
фордќа аттандыќ". 16.00 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
Д/с "Дискавери Атлас" 18.05 Реаль-
ная наука. 19.30 Атакєсіп. 21.00
Т±њѓыштар. 22.00 Культпоход. 22.45
"Аќсарай". 23.45 0.00 "Тањ бозынан
Кэндлфордќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, бірегей
видео материалдар". 7.10 Екі езу. 7.30
"Кек". 8.40 Ревю. 9.00 "Дружба наро-

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 19.05 Инду-
стрияландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.30
Жањалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай...
21.00 "Біздіњ аѓай". 22.00 "Келін".
23.00 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
23.35 Кμњілашар. 0.10 Бокс. 3.00
Жањалыќтар.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "След".
11.00 Новости. 11.10 Єр ‰йдіњ сыры
басќа. 11.45 Магия кухни. 12.20 "Ма-

хаббатым ж‰регімде-2". 13.00 Жања-
лыќтар. 13.10 "Семейные мелодра-
мы". 14.00 "Женский доктор". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір
сабаќтары. 16.30 "Кењесшілер". 17.00
Жањалыќтар. 17.15 "Болашаѓым μз
ќолымда". 18.00 Новости. 18.15 Т/х
"Пєленшеевтер". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сильные духом. 21.00 Итоги
дня. 21.30 "Махаббатым ж‰регімде-
2". 22.10 "След". 23.00 Кμзќарас.
23.30 100 бизнес-тарихы. 0.00 Жа-
њалыќтар.

7.00 Х.ф. "Единственная". 9.00
Т.х. "Ємірші єйел". 10.20 Т.х. "Бай-
лыќќа бастаѓан". 11.30 Т.х. "Мадху-
бала". 13.00 "20:30". 13.50 М.ф. 14.35
Т.с. "Аббатство Даунтон". 15.50
"Ємірші єйел". 17.10 "20:30". 18.00
"Мадхубала". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "Аббатство Да-
унтон". 22.10 "Байлыќќа бастаѓан".
23.15 "Кеш емес" ток-шоу. 23.55
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Д/ф "Дру-
гими глазами". 9.00 Ќайырлы тањ.
10.00 Культпоход. 10.10 Мое при-
звание. 10.25 Д/с "Дискавери Атлас".
11.35 Д/ф "Великие тайны великих
людей". 14.30 Школа кочевников.
15.00 Т.с. "Тањ бозынан Кэндлфорд-
ќа аттандыќ". 17.00 Д/с "Дискавери
Атлас". 18.00 Научная нефантасти-
ка. 18.30 Первые. 19.00 TED: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.25 В квад-
рате. 19.30 Ѓылыми кењес. 21.00
Кітапхана. 22.00 Культпоход. 23.25
¤мір жолы. 0.00 "Тањ бозынан Кэндл-

фордќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, бірегей
видео материалдар". 7.10 Екі езу.
7.30 Т.х. "Кек". 8.40 Ревю. 9.00 Т.с.
"Дружба народов". 9.30 Ревю. 10.00
Т.с. "Универ". 11.35 Т.с. "Интерны".
11.10 Т.с. "ЧОП". 11.50 Т.с. "Вузе-
ры". 12.40 М.с. 16.15 Ревю. 16.40
"Кек". 18.00 К‰лкі базар. 18.30 Екі
езу. 19.00 "Вузеры". 19.50 "Дружба
народов". 20.20 Ревю. 20.40 "Уни-
вер". 21.20 "Интерны". 22.00 "ЧОП".
22.40 Ревю. 23.00 Эксклюзив. 23.30
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Корпоратив". 2.00
Т.х. "Шетелдік к‰йеубала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Будьте здоровы.
10.00 Х.ф. "Любовь на два полюса".
12.00 Айна онлайн. 12.30 Айтпады
демењіз. 13.30 Т.х. "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 "Гадалка". 16.00 Уни-
версальный артист. 18.00 Айна он-
лайн. 18.30 Жан сырым. 19.20
"‡зілген жапыраќтар". 21.00 Один в
один-3. 0.00 Т.с. "Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.х. "С‰йген
с±лу". 9.00 Т.х. "‡ш ж‰рек". 10.00
Кулинарная программа "Готовим с
Адель". 10.30 Т.с. "Счастливы вме-
сте". 11.00 Т.с. "Нархоз 2". 12.00
"Ералаш". 13.00 М.ф. 14.00 Т.с. "Ал-
ѓашќы махаббат". 15.00 "‡ш ж‰рек".
16.00 Х.ф. "Невероятные приключе-
ния американца в Армении". 18.00
Т.с. "Воронины". 19.00 Т.с. "Кухня
4". 19.00 Дом-весы 2. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.30 "Сен келерсіњ". 23.30 "Ал-
ѓашќы махаббат". 00.30 Х.ф. "Все и
сразу". 2.30 Т.с. "В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Не-
изведанный Казахстан. 13.30 Терри-
тория происшествий. 14.00 Вокаль-
ный конкурс. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел.
20.00 РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В
ладу с природой. 21.30 Легенды эфи-

КТК
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 Ж‰зден
ж‰йрік. 15.00 Єйел баќыты. 16.10
"Ж‰регім сізге аманат". 17.05 Спорт.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 М.х. 18.05
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 19.05 Жур-
налистік зерттеу. 19.30 Жањалыќтар.
20.15 Айтуѓа оњай... 21.00 "Біздіњ
аѓай". 22.00 "Келін". 23.00 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.35 Кμњілашар.
0.10 Бокс. 3.00 Жањалыќтар.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "След".
11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.20 "Махаббатым ж‰регімде-2".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 "Семейные
мелодрамы". 14.00 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Біздіњ ‰й. 16.00
¤мір сабаќтары. 16.30 "Кењесшілер".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 "Болаша-
ѓым μз ќолымда". 18.00 Новости.

18.15 Т/х "Пєленшеевтер". 19.05
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
100 бизнес-тарихы. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Махаббатым ж‰регімде-2".
22.00 "След". 23.00 Кμзќарас. 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 "Ќазаќстан 2050". 10.00
Новости. 10.35 "Крапленый". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 М.с. 12.30
"530:630". 13.00 Жањалыќтар. 13.30
Новости. 14.00 "Учитель". 15.00
"Сμнбес сєуле". 16.00 "Парыз". 17.00
Єуендер єлемі. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Даму діњгектері. 18.30 Ново-
сти. 18.55 Жєдігерлер жањѓырыѓы.
19.30 Бірінші студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Элегиялыќ эсселер.
21.00 Новости. 21.35 "Крапленый".
22.40 "Парыз". 23.30 Магия приро-
ды. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00

Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00
"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа бас-
таѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30 Ток-
шоу "Сырласу". 14.10 М.ф. 14.35 "Аб-
батство Даунтон". 15.50 "Ємірші
єйел". 17.10 "Kaznet" ѓаламтор шолу.
17.30 "Такси". 18.00 "Мадхубала".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Аббатство Даунтон". 22.10
"Байлыќќа бастаѓан". 23.20 "Сырты
б‰тін". 23.45 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф "Дру-
гими глазами" 9.00 Ќайырлы тањ.
10.10 Заповедный Казахстан. 10.25
Д/с "Дискавери Атлас". 11.30. Ле-
генды и кюи 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Культпо-
ход . 14.40 Литературный клуб. 15.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 Д/с "Дискавери Ат-
лас". 18.05 Жасампаз ѓылым. 19.05
TED: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
19.30 Ученый совет. 21.20 Музей
звуков. 22.00 Культпоход. 22.40 Кон-
церт . 0.00 "Тањ бозынан Кэндлфорд-
ќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, бірегей
видео материалдар". 7.10 Екі езу.
7.30 "Кек". 8.40 Ревю. 9.00 "Дружба
народов". 9.30 Ревю. 10.00 "Уни-
вер". 10.35 "Интерны". 11.10 "ЧОП".
11.50 "Comedy woman". 12.40 М.с.
16.10 Ревю. 16.40 "Кек". 18.00 К‰лкі
базар. 18.30 Екі езу. 19.00 "Comedy
woman". 19.50 "Дружба народов".
20.20 Ревю. 20.40 "Универ". 21.20
"Интерны". 22.00 "ЧОП". 22.40 Ревю.
23.00 Эксклюзив. 23.30 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Повторяющие реальность".
2.00 "Шетелдік к‰йеубала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Будьте здоровы.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 Айна он-
лайн. 12.30 Айтпады демењіз. 13.30
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 "Гадал-
ка". 16.00 "Полицейский участок".
18.00 Айна онлайн. 19.00 "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 Человек-неви-
димка. 22.00 "Секретные материа-
лы". 23.00 "Игра престолов". 0.00

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

"Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Счастливы вместе".
11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 "Алѓашќы махаббат".
15.00 "‡ш ж‰рек". 16.00 Х.ф. "Свет
вокруг". 18.00 "Кухня 4". 19.00 Дом-
весы 2. 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 22.30 "Сен келерсіњ".
23.30 "Алѓашќы махаббат". 00.30 Х.ф.
"Золото дураков". 2.30 "В поле зре-
ния".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Группа здоровья. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00
Винтаж. 14.30 Baby Гид. 15.00 "Гос-
пожа горничная". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №.
20.00 РТН. 20.30 Солнечная кухня.
21.00 "Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30
В ладу с природой. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Пят-
ницкий. Глава третья". 12.10 "С‰йген
жар". 13.05 Ашыѓын айтќанда. 14.15
"Джодха жєне Акбар". 15.20 Х
FACTOR. 15.30 "Судебные истории".
16.30 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.55 "Красивая жизнь".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.25 П@утina. 23.50
Х FACTOR. 0.00 "Гюльчатай 2. Ради
любви".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.10 "Эк-
стремальные каникулы". 7.35 "Кара-
дайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05 "Жан-
ќияр патшайым". 10.05 "Верни мою
любовь". 12.00 Новости. 12.40 Ди-
агноз. 13.20 "Морские дьяволы.
Смерч-2". 15.30 Семейные драмы.
16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта
шек бар ма?" 20.00 Кесір. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Черный квадрат. 22.15 "Верни мою
любовь". 0.05 "Морские дьяволы.
Смерч-2".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

ра. 22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00
¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Пят-
ницкий 2". 12.00 Т.х. "С‰йген жар".
13.05 "Єйел сыры...". 14.15 Т.х.
"Джодха жєне Акбар". 15.20 Х
FACTOR. 15.30 "Судебные истории".
16.30 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.55 Т.с. "Красивая жизнь".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.25 П@утina. 23.50
Х FACTOR. 0.00 Т.с. "Гюльчатай 2.
Ради любви".

7.50 КТК ќоржынынан. 8.50 Кμњілді
отбасы. 9.50 Дорога домой. 10.00
Слуги народа. 10.50 Портрет неде-
ли. 12.05 Х.ф. "Прощание славянки".
14.05 Другая правда. 15.05 Экспери-
мент. 15.35 "Єйел ќырыќ шыраќты".
16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.00 Айтылмаѓан аќиќат.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Главная редакция. 22.15 Т.с.
"Верни мою любовь". 0.10 "Морские
дьяволы. Смерч-2".

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Регион/10. 10.00 Новости.
10.35 "Крапленый". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Учитель". 15.00
"Сμнбес сєуле". 16.00 "Парыз". 17.00
Єуендер єлемі. 17.50 Жањалыќтар.

18.10 Третий тайм. 18.30 Новости.
18.55 Жєдігерлер жањѓырыѓы. 19.30
Первая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Параллели. 21.00 Новости.
21.35 "Крапленый". 23.30 Магия при-
роды. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00
Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00
"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа бас-
таѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30 "Бай-
лыќќа бастаѓан". 13.50 Той жыры.

14.10 М.ф. 14.35 "Аббатство Даун-
тон". 15.50 "Ємірші єйел". 17.10
"Kaznet" ѓаламтор шолу. 17.30 "Так-
си". 18.00 "Мадхубала". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Аббат-
ство Даунтон". 22.10 "Байлыќќа бас-
таѓан". 23.20 "Ел аузында". 23.40
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф "Дру-
гими глазами" 10.10 Би єлемі. 10.25

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

дов". 9.30 Ревю. 10.00 "Универ".
10.35 "Интерны". 11.10 "ЧОП". 11.50
"Вузеры". 12.40 М.с. 16.10 Ревю.
16.40 "Кек". 18.00 К‰лкі базар. 18.30
Екі езу. 19.00 "Comedy woman". 19.50
"Дружба народов". 20.20 Ревю. 20.40
"Универ". 21.20 "Интерны". 22.00
"ЧОП". 22.40 Ревю. 23.00 Эксклюзив.
23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Вампирши".
2.00 "Шетелдік к‰йеубала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 Будьте здоровы. 10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 Айна онлайн. 12.30
Айтпады демењіз. 13.30 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 "Гадалка". 16.00 Т.с.
"Полицейский участок". 18.00 Айна
онлайн. 19.20 "‡зілген жапыраќтар".
21.00 Человек-невидимка. 22.00 Т.с.
"Секретные материалы". 23.00 Т.с.
"Игра престолов". 0.00 "Ответный
удар".

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Счастливы вместе".
11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 "Алѓашќы махаб-
бат". 15.00 "‡ш ж‰рек". 16.00 Х.ф.
"Все и сразу". 18.00 "Кухня 4". 19.00
Дом-весы 2. 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 22.30 "Сен ке-
лерсіњ". 23.30 "Алѓашќы махаббат".
00.30 Х.ф. "Свет вокруг". 2.30 "В поле
зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 11.00

¤мір аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00
Дело №. 14.15 Солнечная кухня.
14.40 Неизведанный Казахстан. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќауіпсіз
жол. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Группа
здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий 2". 12.00 "С‰йген жар". 13.05
Ашыѓын айтќанда. 14.15 "Джодха
жєне Акбар". 15.20 Х FACTOR. 15.30
"Судебные истории". 16.30 Давай по-
женимся. 17.40 Пусть говорят. 18.55
"Красивая жизнь". 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.25
П@утina. 23.50 Х FACTOR. 0.00
"Гюльчатай 2. Ради любви".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.10 "Эк-
стремальные каникулы". 7.35 "Кара-
дайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05 "Жан-
ќияр патшайым". 10.05 "Верни мою
любовь". 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.20 "Морские дья-
волы. Смерч-2". 15.30 Семейные дра-
мы. 16.30 Айтылмаѓан аќиќат. 17.00
"Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Махаб-
бат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.00 Орталыќ редакция-
сы. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Ново-
сти. 21.40 Диагноз. 22.15 "Верни мою
любовь". 0.05 "Морские дьяволы.
Смерч-2".

7 АРНА
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 Ж‰зден
ж‰йрік. 15.00 Єйел баќыты. 16.10
"Ж‰регім сізге аманат". 18.55 Меніњ
Ќазаќстаным. 19.30 Жањалыќтар.
20.15 Серпіліс. 21.05 Намыс дода.
22.15 "Келін". 23.50 Жайдарман.
0.10 Жањалыќтар.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10
"След". 11.00 Новости. 11.10 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-
ни. 12.20 "Махаббатым ж‰регімде-
2". 13.00 Жањалыќтар. 13.10 "Се-
мейные мелодрамы". 14.00 "Женс-
кий доктор". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 ¦лт саулыѓы. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Бармысыњ, бауырым?
18.00 Новости. 18.15 Т/х "Агент
Z".19.05 Орталыќ Хабар. 20.00 Жа-
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њалыќтар. 20.30 Тур де Хабар.
21.00 Итоги дня. 21.30 Жанды дау-
ыс. 23.20 "Жаным". 1.05 Жањалыќ-
тар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Єуендер єлемі. 10.00 Но-
вости. 10.35 "Крапленый". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 М.с. 12.30 Вол-
шебный фонарь. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Учитель". 15.00 "Сμнбес сєу-
ле". 16.00 "Парыз". 17.00 Єуендер
єлемі. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Алдаспан. 18.30 Новости. 18.55
Жєдігерлер жањѓырыѓы. 19.30 Дер-
бес Диалог. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Индекс. 21.00 Новости. 21.35
"Крапленый". 22.30 Магия природы.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00
Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00
"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа

бастаѓан". 11.30 "Мадхубала".
13.35 "Сырты б‰тін.. .".  14.05
"Ќалжыњ-ќоржын". 14.35 "Аббатство
Даунтон". 15.50 "Ємірші єйел".
17.10 "Kaznet" ѓаламтор шолу.
17.30 "Такси". 18.00 "Мадхубала".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Аббатство Даунтон". 22.10
"Байлыќќа бастаѓан". 23.20 "Магия".
23.40 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф
"Другими глазами" 10.15 Лови мо-
мент. 10.30. Д/с "Дискавери Ат-
лас". 11.30 Археология. 12.05
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00 Легенды и кюи. 14.20 Тай-
ные знаки. 15.00 "Тањ бозынан
Кэндлфордќа аттандыќ". 16.00
TED: Идеи, достойные распрост-
ранения. 17.00 Д/с "Дискавери Ат-
лас". 18.00 В квадрате. 19.30 Єде-
биет єлемі. 21.00 Золотая сере-
дина. 22.00 ¤мір жолы. 22.30 Сол
бір кеш... 0.00 "Тањ бозынан Кэндл-
фордќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, біре-
гей видео материалдар". 7.10 Екі
езу. 7.30 "Кек". 8.40 Ревю. 9.00
"Дружба народов". 9.30 Ревю. 10.00
"Универ". 10.35 "Интерны". 11.10
"ЧОП". 11.50 "Comedy woman". 12.40
М.с. 16.10 Ревю. 16.40 "Кек". 18.00
К‰лкі базар. 18.30 Екі езу. 19.00
"Comedy woman". 19.50 "Дружба
народов". 20.20 Ревю. 20.40 "Уни-
вер". 21.20 "Интерны". 22.00 "ЧОП".
22.40 Ревю. 23.00 Екі езу. 23.30
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "2012".
3.00 "Шетелдік к‰йеубала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Саламатты Ќазаќ-
стан. 10.00 О самом главном. 11.00
Икона стиля. 12.00 Айна онлайн.
12.30 Айтпады демењіз. 13.30
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 Страс-
ти у плиты. 15.30 Измайловский
парк. 18.00 Айна онлайн. 18.20
ТОЙLIКЕ. 19.20 "‡зілген жапыраќ-
тар". 21.00 Человек-невидимка.
22.00 Мисс Чувство юмора. 23.00
Х.ф. "Банды Нью-Йорка".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

Д/с "Дискавери Атлас". 11.30 .
К‰йлер мен ањыздар. 12.05 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
"Культпоход 14.30 Єдебиет єлемі.
15.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа
аттандыќ". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 Д/с
"Дискавери Атлас". 18.00 Б‰гінгі
ѓылым. 19.05 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.30 Кітапхана. 20.30
Жасампаз ѓылым". 21.20 Лови мо-
мент. 22.00. Культпоход. 22.40
Жер±йыќ. 22.50 Концерт. 0.10 "Тањ
бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, бірегей
видео материалдар". 7.10 Екі езу.

самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 Айна онлайн. 12.30
Айтпады демењіз. 13.30 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 "Гадалка". 16.00
Х.ф. "Кризис Веры". 18.00 Шєй
ішейік. 19.00 "‡зілген жапыраќтар".
21.00 Человек-невидимка. 22.00 "Сек-
ретные материалы". 23.00 "Игра пре-
столов". 0.00 "Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Счастливы вместе".
11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 "Алѓашќы махаб-
бат". 15.00 "‡ш ж‰рек". 16.00 Х.ф.

НТК

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Счастливы вместе".
11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 "Алѓашќы махаб-
бат". 15.00 "‡ш ж‰рек". 16.00 Х.ф.
"Великолепная афера". 18.00 "Кух-
ня 4". 19.00 Дом-весы 2. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.30 "Сен келерсіњ". 23.30 "Алѓаш-
ќы махаббат". 00.30 Х.ф. "Гнев
титанов". 2.30 "В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00 В
ладу с природой. 14.25 Торговый
дом. 14.45 Маленькие путешествия
по большому краю. 15.00 "Госпожа
горничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 ¤мір тынысы. 20.00
РТН. 20.30 Группа здоровья. 21.00
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Сол-
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нечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Территория происшествий. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пят-
ницкий. Глава третья". 12.10 "С‰йген
жар". 13.05 Ашыѓын айтќанда. 14.15
Ж±ма уаѓызы. 14.30 "Джодха жєне
Акбар". 15.35 Ералаш. 15.50 Юби-
лейный концерт Льва Лещенко.
Часть 2. 17.25 Жди меня. 18.40 Поле
чудес. 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.25
П@утina. 23.50 Х.ф. "Про любоff".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.10 "Эк-
стремальные каникулы". 7.35 "Кара-
дайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05 "Жан-
ќияр патшайым". 10.05 "Верни мою
любовь". 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.50 "Морские дьяволы.
Смерч-2". 15.50 Семейные драмы.
17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ
шыраќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.45
Х.ф. "Призрак". 1.00 Беременна в 16.

"Золото дураков". 18.00 "Кухня 4".
19.00 Дом-весы 2. 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "С‰йген с±лу". 22.30 "Сен
келерсіњ". 23.30 "Алѓашќы махаббат".
00.30 Х.ф. "Одиннадцатый час". 2.30
"В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00
Группа здоровья. 14.25 Ќылмыстыќ
іс №. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30

Безопасная дорога. 20.00 РТН 20.30
ПроАгро. 21.00 "Жаркий лед". 22.00
РТН. 22.30 Тет-а-тет. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий. Глава третья". 12.10 "С‰йген
жар". 13.05 Ашыѓын айтќанда. 14.15
"Джодха жєне Акбар". 15.20 Х
FACTOR. 15.30 "Судебные истории".
16.30 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.55 "Красивая жизнь".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.25 П@утina. 23.50 Х

FACTOR. 0.00 "Гюльчатай 2. Ради
любви".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.10 "Экс-
тремальные каникулы". 7.35 "Кара-
дайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05 "Жан-
ќияр патшайым". 10.05 "Верни мою
любовь". 12.00 Новости. 12.40 Чер-
ный квадрат. 13.20 "Морские дьяво-
лы. Смерч-2". 15.30 Семейные дра-
мы. 16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.00
"Махаббат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ
шыраќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.45
"Верни мою любовь". 0.40 "Морские
дьяволы. Смерч-2".

7.30 "Кек". 8.40 Ревю. 9.00 "Дружба
народов". 9.30 Ревю. 10.00 "Универ".
10.35 "Интерны". 11.10 "ЧОП". 11.50
"Comedy woman". 12.40 М.с. 16.10
Ревю. 16.40 "Кек". 18.00 К‰лкі базар.
18.30 Екі езу. 19.00 "Comedy woman".
19.50 "Дружба народов". 20.20 Ревю.
20.40 "Универ". 21.20 "Интерны".
22.00 "ЧОП". 22.40 Ревю. 23.00 Екі
езу. 23.30 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Воины света". 2.00 "Шетелдік к‰йеу-
бала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 Будьте здоровы. 10.00 О

17 ќазан17 ќазан17 ќазан17 ќазан17 ќазан, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі

7.00 Концерт. 8.00 Ќымызхана.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.45
Ас болсын. 11.25 М.ф. 11.35 Білгірлер
бєйгесі. 12.30 Поэзия єлемі. 13.00
Ќазаќстан дауысы. 14.35 Т.х. "Жања
ќоныс". 15.45 К/ф "Нысана". 17.50 Т.х.
"Ќара шањыраќ". 19.30 Жањалыќтар.
20.05 ‡здік єндер. 22.40 Жайдарман.
0.05 Жањалыќтар. 1.05 К/ф "Ныса-
на". 3.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 10.05 ¦лт саулыѓы.
10.35 М.с. 12.05 Х.ф. "Речной пат-
руль". 13.30 Орталыќ Хабар. 14.30
Жанды дауыс. 16.45 Я - чемпион.
17.20 Сказка "Госпожа Метелица".
19.45 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 Х.ф. "Облачный атлас". 1.00
"Жаным".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 К.ф. "Сокровища древ-
него храма". 11.30 11.55, 12.55, 13.55,
16.20, 17.55, 18.25, 19.55 Телемар-
кет. 12.00 Телетриптих "00.00". 13.05
"Єдемі-Ай". 14.00 Концерт. 17.00 "Ар-
ман асуы". 18.00 Высота воли. 18.30
Т.с. "Дело гастронома". 19.30 Тарих
толќынында. 20.00 Д.ф. "Єбілхайыр
М±хаммед". 20.30 Ажар. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.35 Х.с. "Фаворский".
23.35 "Арман асуы".

8.00 "20:30". 8.30 Жањалыќтар.
9.00 "Суперпапа". 9.40 М.ф. 10.00 Єн
мен єзіл. 10.55 Д‰ние жарыќ. 11.20
"Мадхубала". 13.20 Х.ф. "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон". 17.20 "Сыр-
ласу". 18.05 Ел аузында. 18.30 "Мад-

хубала". 20.05 Ел аузында. 20.30
"20:30". 21.20 Астана кеші кμњілді.
22.35 Х.ф. "Не говори никому". 1.10
Т.х. "¦мытылмас".

7.00 "Пирамидалар сыр шертеді".
8.45. Сол бір кеш. 10.10 Картина мас-
лом. 10.45. Золотая середина. 12.00
Неизвестный Казахстан. 12.40 Т/х
"Бажалар". 14.50 Концерт. 16.10 "Ви-
зантия: ‰ш ќала туралы баян". 17.30
Кітапхана. 18.05 "Кемел кењістік".
18.30 Би єлемі 20.45 Тарих тылсы-
мы. 0.30 "¤зен бойында".

6.05 К.ф. "С‰йіктім меніњ". 8.40
Екі езу. 9.00 "Большая разница".
10.00 М.ф. "Монстр хай". 11.20 Мульт-
фильмы. 13.10 Ќызыќты жануарлар.
13.35 Караоке-киллер. 14.40 Екі езу.

15.00 Мультсериалы. 16.10 М.ф. "Ди-
нозавр". 17.50 Х.ф. "Мумия: Гробни-
ца императора драконов". 20.30 Екі
езу. 21.20 Комик adze. 21.20 Тема-
тик-шоу. 22.20 "Ала ќарѓа". 22.50 К‰лкі
базар. 23.10 Х.ф. "Железный рыцарь".
1.40. "ХБ шоу".

9.00 Орел и решка. 10.00 Страс-
ти у плиты. 10.30 Смеяться разре-
шается. 12.00 Х.ф. "Еще одна из рода
Болейн". 14.30 Жан сырым. 15.00
Универсальный артист. 17.00 Мисс
Чувство юмора. 18.00 Шєй ішейік.
19.00 ТОЙLIКЕ. 20.00 KZландия.
20.40 Х.ф. "Последний рубеж". 22.30
Моя история. 23.00 Бокс. 0.00 Х.ф.
"Банды Нью-Йорка"

6.00 Єзіл студио. 6.30 Информ-
бюро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 Х.ф.
"Великолепная афера". 11.00 "Гото-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

18 ќазан18 ќазан18 ќазан18 ќазан18 ќазан,,,,,
жексенбіжексенбіжексенбіжексенбіжексенбі

7.00 Бокс. 10.00 Б‰гінгі жексенбі.
11.45 Баламен бетпе-бет. 12.10 М.х.
12.35 Айгμлек. 13.40 Айтыс. 14.20
Келбет. 14.55 Намыс дода. 16.05 К/
ф "Мыњжылдыќ тырна". 17.50 "Ќара
шањыраќ". 20.00 Апта. 21.00 Ќазаќ-
стан дауысы. 22.35 К/ф "Дєл соќќы".
0.55 Кμкпар. 1.40 Апта КЗ.

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.30 Ай-
бын. 9.00 Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау.
10.30 Я - чемпион. 11.05 М/ф. 12.30
Сказка "Умная дочь крестьянина".
13.35 Таѓдыр жолы. 14.05. Бенефис-
шоу 15.15 Концерт. 18.30 Ќызыќ
times 19.45 Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 Х.ф. "Библиотекарь". 23.30

Алтын Орда.

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.00. Шарайна. 9.35 К/ф "Алдар кμсе".
11.30 Параллели. 12.00 "Сєттілікке
1001 ќадам". 12.30 Тарих толќынын-
да. 13.05 Єдемі-ай. 13.55, 15.10,
16.55, 17.30, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 14.00 Концерт. 17.00 "Ар-
ман асуы". 18.00 Єуендер єлемі.
18.30 "Дело гастронома". 19.30
Волшебный фонарь. 20.00 Д.ф.
"Єбілхайыр М±хаммед". 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Х.с.
"Фаворский". 23.35 "Арман асуы".

8.00 Єн шашу. 8.25 Ел аузында.
9.15 "Суперпапа". 9.55 К‰лдірген.

10.15 Астана кеші кμнілді. 11.20 "Мад-
хубала". 12.50 Х.ф. "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон". 15.45 Х.ф. "Со-
блазн". 17.30 "Сырты б‰тін..." 18.00
Бай бол. 18.35 "Мадхубала". 20.05
Той жыры. 20.30 "20:30". 21.20 "Ре-
портер представляет". 21.40 Х.ф.
"Веселые каникулы". 23.40 "¦мытыл-
мас".

7.00 "Солт‰стік Америка". 9.45
¤зін-μзі тану. 10.15 Ученый совет.
11.30 Атакєсіп. 12.00 Джаз рандеву.
12.40 Т/х "Бажалар". 15.40 "Визан-
тия: ‰ш ќала туралы баян". 16.30 Бір
сєт. 17.00 Концерт. 18.05 "Кемел
кењістік".18.35 Би єлемі 19.15 Х.ф.
"Долгий, млечный путь". 20.30 Кон-
церт. 22.05 К.ф. "М±стафа Шоќай".
0.30 "¤зен бойында".

6.05 К.ф. "Мен сені ешќашан
±мытпаймын". 8.40 Екі езу. 9.00 М.ф.
"Ученик Санты". 10.30 М.ф. 10.50
М.ф. "Феи: Загадки пиратского ост-
рова". 12.20 Х.ф. "Мумия: Гробница
императора драконов". 15.00 М.х.
16.10 Караоке-киллер. 17.10 Комик
adze. 17.30 Кμњілді таспа. 18.15 К‰лкі
базар. 18.45 Екі езу. 19.30 "Ала
ќарѓа". 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование. 21.10 Хочу в "ВИА-
Гру". 0.20 Шоу "Танцы".

9.00 Смехопанорама. 9.30 Измай-
ловский парк. 11.30 Моя история.
12.00 К.ф. "Сайыс". 15.00 Х.ф. "Дру-
гое лицо". 17.00 Блокбастер. 18.00
Жан сырым. 18.30 Концерт. 21.00
Один в один-3. 0.00 Х.ф. "По-
следний рубеж".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00
"С‰йген с±лу". 10.00 Х.ф. "Зумрат и
Киммат". 12.00 Ералаш. 13.00 Х.ф.
"Паутина Шарлотты". 15.00 Х.ф. "Бро-
сок кобры". 17.30 Фильм-концерт.
20.00 "С‰йген с±лу". 22.00 Фестиваль
"Бурабай єзіл фест". 23.30 Х.ф. "Игры
разума". 2.00 Х.ф. "Брэддок: Без ве-
сти пропавшие 3".

7.00 М.ф. 9.00 Неизведанный Ка-
захстан. 9.30 Киноклуб. 10.00 Торго-
вый дом. 10.20 Baby Гид. 10.50 В
ладу с природой. 11.10 Легенды эфи-
ра. 11.30 Солнечная кухня. 12.00
ПроАгро. 12.30 РТН Подробности.
13.20 Винтаж. 14.00 Ж±лдызды єуен-
дер. 16.00 Ж±лдыз-топ. 17.00 "Гос-
пожа горничная". 20.30 Тет-а-тет.
21.00 Ќауіпсіз жол. 21.30 ¤мір тыны-
сы. 22.00 Концерт. 0.00 Мотогонки.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

вим с Адель". 11.30 Мультсериал.
12.00 Х.ф. "Зумрат и Киммат". 14.30
Фестиваль "Бурабай єзіл фест". 16.00
Х.ф. "Паутина Шарлотты". 18.00 Х.ф.
"Гнев титанов". 20.00 "С‰йген с±лу".
22.00 Айтыс алањы. 23.00 Х.ф. "Бро-
сок кобры". 1.00 Х.ф. "Что упало - то
пропало".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 10.20 Неизведанный Ка-
захстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 Киноклуб. 12.00 Вокальный
конкурс. 14.00 Концерт. 16.00 Про-
Агро. 16.30 Ќауіпсіз жол. 17.00 Тет-
а-тет. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30 ¤мір
тынысы. 19.00 Ќылмыстыќ іс №.
19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 Легенды эфира.
22.30 Концерт. 0.00 Панорама неде-
ли.

6.00 К.ф. "Ментовские войны 5".
7.50 Тањѓы пошта. 8.25 П@утina. 8.55
Жањалыќтар. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф.
"Простить за все". 11.45 Фабрика грез.
12.10 "Єйел сыры...". 13.20 101 ке-
њес. 13.45. Караоке такси. 14.25
П@утina+. 15.20 Х.ф. "Ненавижу и
люблю". 20.00 "Первая программа".
20.30 Х FACTOR. 22.00 Кешкі кездесу.
23.30 Жањалыќтар. 0.00 Х.ф. "Сокро-
вища О.К.".

7.05 К.ф. "Сказка о потерянном вре-
мени". 8.40 Шаншар-20 жыл! 9.05 Ж‰рек-
жарды. 9.45 Удиви меня. 11.00 Звезд-
ная жизнь. 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.40 Х.ф. "Призрак". 16.20 "Ка-
радайы". 17.45 Алдараспан. 18.10 Біздіњ
концерт. 19.30 Той ВestStar. 21.00 Оч-
ная ставка. 22.00 Другая правда. 23.00
Я стесняюсь своего тела. 1.00 Х.ф. "Ку-
лон атлантов".

6.00 Жањалыќтар. 6.30 К.ф. "Мен-
товские войны 5". 8.00 П@утina. 8.30
Жањалыќтар. 8.45 Воскресные бесе-
ды. 9.00 Здоровье. 10.10 "Казлото".
10.50 "Аффтар жжот". 12.00 Єн да-
рия. 13.05 Кешкі кездесу. 14.35 Ка-
раоке такси. 15.05 Х FACTOR. 16.30
Х.ф. "Вместо нее". 21.00 Аналитика.
22.00 П@утina+. 23.05 Єн дария. 0.10
Т.с. "Татьянина ночь".

7.05 М.с. 7.35 Астробой. 8.00 КТК
ќоржынынан. 9.45 Звездная жизнь.
10.45 Х.ф. "Понаехали тут". 14.50
Дорога домой. 15.00 "Таѓдырмен тар-
тыс". 16.10 Біздіњ концерт. 17.30
¤нерлі отбасы. 18.30 Кμњілді отба-
сы. 19.30 Єйел ќырыќ шыраќты.
20.30 Эксперимент. 21.00 Портрет
недели. 22.00 Слуги народа. 23.00
Х.ф. "Превратности судьбы".

Ќостанайда "¦лттыќ орман отырѓызу к‰ні" шарасы ќар-
сањында кμгалдандыру жєне аѓаш отырѓызу ж±мыстары
басталып кетті. Ќырк‰йек айыныњ соњында т±сауын кескен
бастама бір ай бойы μтеді.  "Орныќты даму" жер ќоры" ќоѓам-
дыќ ±йымыныњ мєлімдеуінше, еріктілер "¦лттыќ орман отыр-
ѓызу к‰нінде" 14 μњірде 1 миллионѓа жуыќ жасыл желек отыр-
ѓызатын болады.

Аѓаш отырѓызу шарасы Ќазаќстанныњ климаттыќ жаѓдай-
лары єрт‰рлі аймаќтарда іске асырылады, сондыќтан

жергілікті орман шаруашылыѓы саласыныњ μкілдері іс-шара
μткізілетін наќты к‰нді кμрсетті. Мысалы, солт‰стікте акция
19-ќырк‰йек к‰ні, ал, оњт‰стік μњірде сєл кешірек ж‰ргізіледі.

– "Біздіњ акциямыз Ќазаќстанныњ 14 облысында μтеді.
Бір мыњнан астам ерікті миллионѓа жуыќ кμшет отырѓыза-
ды. Аѓаш отырѓызу ж±мыстарына атсалысу ‰шін єр облыс-
таѓы "Т±раќты даму" жер ќорына хабарласу керек, ол жер-
ден аѓаш отырѓызылатын аймаќтар туралы наќты мєлімет
алуѓа болады",– деді Ќордыњ баспасμз ќызметініњ жетекшісі
Сара Бейсен.

EXPO–2017 халыќаралыќ кμрме аясында ќолѓа алынып
отырѓан бастамаѓа єрбір ќазаќстандыќ атсалысуы тиіс. Оѓан
кμптеген экологиялыќ ±йымдар мен ќозѓалыстар м±рындыќ
болады.

Ќасќырбай
      ЌОЙШЫМАНОВ

"¦лттыќ орман отырѓызу к‰ні" басталды
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Аќпараттыќ  хабарлама

Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы облыстыќ
коммуналдыќ меншік объекті-
лерін сату жμнінде аукцион
μткізеді.

Сауда 2015 жылѓы  27 ќазан-
да саѓат 10.00-де мемлекеттік
м‰лік тізімініњ www.gosreestr.kz
веб-порталында μткізіледі.

Облыстыќ коммуналдыќ
меншік объектілерін сату Ќазаќ-
стан Республикасы ‡кіметініњ
2011 жылѓы 09 тамыздаѓы  №920
(б±дан єрі – Ережелер) ќаулы-
сымен бекітілген жекешелендіру
объектілерін сату Ережелеріне
сєйкес ж‰зеге асырылады.

АУКЦИОН
Аѓылшын єдісі

"Ќостанай облысы єкімді-
гініњ  білім басќармасы" ММ

1. Оќу-зертханалыќ корпустар
(4 ѓимарат), "Ќостанай ауылша-
руашылыќ колледжі" КМЌК, Ќос-
танай ауданы, Владимиров с.,
Космонавтар кμш., 1 ѓимарат
(пайдаланылмайтын).

Салынѓан жылы – 1964.
Бастапќы(алѓашќы) баѓасы –

51 557 474 тењге.
Кепілдік жарна – 7 733 622

тењге.
"Ќостанай облысы єкімді-

гініњ денсаулыќ саќтау басќар-
масы" ММ

2. "Газ 32214" автомашинасы,
м/н Р 244 AU, "Ќостанай ќала-
лыќ жедел кезек к‰ттірмейтін ме-
дициналыќ кμмек стансасы"
КМЌК, Ќостанай ќ., Победа кμш.,
62 (техникалыќ жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2000.
Бастапќы (алѓашќы)  баѓасы

– 27 000 тењге.
Кепілдік жарна – 4 050 тењге.
3. "Газ 32214" автомашинасы,

м/н Р 246 AU, "Ќостанай ќала-
лыќ жедел кезек к‰ттірмейтін ме-
дициналыќ кμмек стансасы"
КМЌК, Ќостанай ќ., Победа кμш.,
62 (техникалыќ жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2000.
Бастапќы (алѓашќы)  баѓасы

– 27 000 тењге.
Кепілдік жарна – 4 050 тењге.
4. "Ваз 21213" автомашинасы,

м/н 491АЕ10,  "Амангелді аудан-
дыќ орталыќ ауруханасы"  КМК,
Амангелді ауд., Амангелді а.,
Д‰йсенбин кμш., 74 (техникалыќ
жарамсыз).

Шыѓарылѓан жылы – 2002.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

126 000 тењге.
Кепілдік жарна – 18 900 тењ-

ге.
5. "Уаз 3962" автомашинасы,

м/н 492АЕ10,  "Амангелді аудан-
дыќ орталыќ ауруханасы"  КМК,
Амангелді ауд., Амангелді а.,
Д‰йсенбин кμш., 74 (техникалыќ
жарамсыз).

Шыѓарылѓан жылы – 1998.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

158 000 тењге.
Кепілдік жарна – 23 700 тењ-

ге.
6. "Уаз 396259" автомашина-

сы, м/н 464АЕ10,  "Арќалыќ ќала-
лыќ жедел кезек к‰ттірмейтін ме-
дициналыќ кμмек стансасы"
КМК, Арќалыќ ќ., Ш.Жєнібек кμш.,
45 (техникалыќ жарамсыз).

Шыѓарылѓан жылы – 2005.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

386 400 тењге.
Кепілдік жарна – 57 960 тењ-

ге.

Голланд єдісі
"Ќостанай облысы єкім-

дігініњ денсаулыќ саќтау бас-
ќармасы" ММ

7. "Ваз 21070" автомашинасы,
м/н Р 449 ВА,  "Рудный ќалалыќ
ауруханасы" КМК, Рудный ќ.,
Комсомол дањѓылы,  49 (техни-
калыќ жарамды).

Шыѓарылѓан жылы – 2002.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

2 661 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 139 263 тењ-

ге.
Кепілдік жарна – 39 915 тењ-

ге.
8. "Уаз 3962" автомашинасы,

м/н 188АК10,  "Єулиекμл аудан-
дыќ орталыќ ауруханасы"  ШЖЌ
КМК, Єулиекμл а., Т±рѓымбаев
кμшесі, 21 (техникалыќ жарам-
сыз).

Шыѓарылѓан жылы – 2000.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

210 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 13 569 тењ-

ге.
Кепілдік жарна – 3 150 тењге.
9. "Уаз 3962" автомашинасы,

м/н Р 257 AU,  "Єулиекμл аудан-
дыќ орталыќ ауруханасы"  ШЖЌ
КМК, Єулиекμл а., Т±рѓымбаев
кμшесі, 21 (техникалыќ жарам-
сыз).

Шыѓарылѓан жылы – 2001.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

210 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 13 569 тењ-

ге.
Кепілдік жарна – 3 150 тењге.
10. "Зил 5301еокрф112" авто-

машинасы,  м/н 240АН10,  "Єулие-
кμл аудандыќ орталыќ ауруха-
насы"  ШЖЌ КМК, Єулиекμл а.,
Т±рѓымбаев кμшесі, 21 (техника-
лыќ жарамды/рентгенді жабдыќ
жарамсыз).

Шыѓарылѓан жылы – 2002
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

7 569 520 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 396 149 тењ-

ге.
Кепілдік жарна – 113 543 тењ-

ге.
11. "Ваз 21061" автомашина-

сы,  м/н Р 493 AD10, "¦зынкμл
аудандыќ  орталыќ ауруханасы"
КМК, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл
а., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42 (техни-
калыќ жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 1996.
Бастапќы баѓасы – 316 320

тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 5 773 тењ-

ге.
Кепілдік жарна – 4 745 тењге.
"ЌР ІІМ Ќостанай облысы-

ныњ ішкі істер  департаменті"
ММ

12. "Ваз 21065" автомашина-
сы, м/н Р 464 КР, "Денисов ауда-
ныныњ ішкі істер бμлімі" ММ, Де-
нисов ауданы, Денисов а., Ленин
кμш., 16 (техникалыќ жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2000.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

527 620 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 14 675 тењ-

ге.
Кепілдік жарна – 7 915 тењге.
13. "Ваз 21213" автомашина-

сы, м/н Р 469 КР, "Денисов ауда-
ныныњ ішкі істер бμлімі" ММ, Де-
нисов ауданы, Денисов а., Ленин
кμш., 16 (техникалыќ жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2005.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

864 080 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 24 033

тењге.
Кепілдік жарна – 12 962 тењ-

ге.
14. "Mercedes Benz S 320 L"

автомашинасы,  м/н Р 212 КР,
"¦зынкμл ауданыныњ ішкі істер
бμлімі" ММ, ¦зынкμл ауданы,
¦зынкμл а., Абылай хан кμш., 34
(техникалыќ жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 1996.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

6 640 780 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 184 699

тењге.
Кепілдік жарна – 99 612 тењ-

ге.
15. "Ваз 21060" автомашина-

сы,  м/н Р 417 КР, "¦зынкμл ауда-
ныныњ ішкі істер бμлімі" ММ,
¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл а.,

Абылай хан кμш., 34 (техникалыќ
жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2004.
Бастапќы (алѓашќы)    баѓасы

– 390 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 14 880

тењге.
Кепілдік жарна – 5 850 тењге.
16. "Ваз 21060" автомашина-

сы, м/н Р 425 КР, "¦зынкμл ауда-
ныныњ ішкі істер бμлімі" ММ,
¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл а.,
Абылай хан кμш., 34 (техникалыќ
жарамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2003.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

390 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 14 880 тењ-

ге.
Кепілдік жарна – 5 850 тењге.
17. "Ваз 210703" автомашина-

сы, м/н Р 630 КР, "Ќостанай ќ.,
Абай д-лы, 39 (техникалыќ жа-
рамсыз).

Шыѓарылѓан  жыл– 2007.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

787 500 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 41 214

тењге.
Кепілдік жарна – 11 813 тењ-

ге.
18. "Ваз 210703" автомашина-

сы, м/н Р 637 КР, "Ќостанай ќ.,
Абай д-лы, 39 (техникалыќ жа-
рамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2007.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

787 500 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 41 214

тењге.
Кепілдік жарна – 11 813 тењ-

ге.
19. "Ваз 210703" автомашина-

сы, м/н Р 651 КР, "Ќостанай ќ.,
Абай д-лы, 39 (техникалыќ жа-
рамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2007.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

787 500 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 41 214

тењге.
Кепілдік жарна – 11 813 тењ-

ге.
20. "Ваз 21120" автомашина-

сы, м/н Р 971 КР, Ќостанай ќ.,
Майлин кμш., 3, (техникалыќ жа-
рамсыз).

Шыѓарылѓан  жылы – 2004.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы –

478 500 тењге.
Ењ тμменгі баѓасы – 25 043

тењге.
Кепілдік жарна – 7 178 тењге.
Назар аударыњыз! Тізілім

веб-порталыныњ μтінімді ќабыл-
даудан бас тартуына ќатысушы-
ныњ хабарландыруда кμрсетіл-
ген талаптарды саќтамауы, сон-
дай-аќ сауданыњ μткізілетіні ту-
ралы хабарламада кμрсетілген
кепілдік жарнаныњ сатушыныњ
шотына аукционныњ басталуы-
на екі саѓат ќалѓанѓа дейін
т‰спеуі негіз болып табылады.

Аукционѓа ќатысу ‰шін
тізілім веб-порталында мына-
ларды кμрсете отырып алдын
ала тіркелу ќажет:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: жеке
сєйкестендіру нμмірі (б±дан єрі
– ЖСН), тегі, аты, єкесініњ аты
(болса);

2) зањды т±лѓалар ‰шін: биз-
нес-сєйкестендіру нμмірі(б±дан
єрі – БСН), толыќ атауы, бірінші
басшыныњ тегі, аты, єкесініњ аты
(болса);

3) кепілдік жарнаны ќайтару
‰шін екінші дењгейдегі банктіњ
есеп шотыныњ деректемелері;

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

Жоѓарыда кμрсетілген
мєліметтер μзгерген жаѓдайда
ќатысушы бір ж±мыс к‰ні ішінде
тізілім веб-порталына енгізілген
мєліметтерді μзгертеді.

Аукционѓа ќатысушылар аук-
ционныњ басталуына бір саѓат

ќалѓанда ЭСЌ мен аукциондыќ
нμмірді пайдаланып аукцион за-
лына кіреді.

Аукционды сауданыњ аѓыл-
шын  єдісімен μткізу  тєртібі

Жекешелендіру объектісі
бойынша аѓылшын єдісімен
аукцион ќатысушылардыњ бі-
реуі ±сынѓан ењ жоѓары баѓаѓа
дейін μткізіледі. (толыѓыраќ
www.gosreestr.kz).

Жекешелендіру объектісі
бойынша аѓылшын єдісімен аук-
цион егер жекешелендіру ныса-
ныныњ бастапќы баѓасы баѓаны
±лѓайтудыњ кемінде екі ќадамы-
на μсірілсе, сондай-аќ бастапќы
баѓаны екі ќадамѓа ±лѓайтуды ке-
мінде екі ќатысушы ж‰зеге асыр-
са аукцион μтті деп танылады.

Аукционды сауданыњ гол-
ланд єдісімен μткізу тєртібі
(бастапќы баѓаны тμмендете
отырып)

Сауданыњ голланд єдісімен
μтетін аукционда  жарияланѓан
баѓа  бойынша жекешелендіру
объектісін  сатып алуѓа бі-
рінші болып тілек білдірген ќаты-
сушы  жењімпаз болып табы-
лады, ал осы жекешелендіру
объектісі бойынша аукцион μтті
деп танылады (толыѓыраќ
www.gosreestr.kz)

Єрбір жекешелендіру
объектісі бойынша аукцион
ќорытындылары аукцион ќоры-
тындылары туралы электрон-
дыќ хаттамамен ресімделеді,
оѓан тізілім веб-порталында са-
тушы мен жењімпаз  ЭСЌ ќолда-
на отырып сауда μткізілетін к‰ні
ќол ќояды.

Аукцион ќорытындылары ту-
ралы хаттама аукцион ќорытын-
дыларын жєне жењімпаз бен са-
тушыныњ сату баѓасы бойынша
жекешелендіру объектісін сату-
сатып алу келісім-шартына ќол
ќою міндеттемелерін тіркейтін
ќ±жат болып табылады.

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

Аукцион жењімпазы сатушыѓа
сату-сатып алу келісім-шартына
ќол ќоярда  т‰пн±сќаларын са-
лыстыру ‰шін ±сына отырып ке-
лесі ќ±жаттардыњ кμшірмелерін
не болмаса келесі ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмелерін ±сынады:

1) жеке т±лѓалар ‰шін:
тμлќ±жат  немесе жеке  басын
куєландыратын   μзге де  ќ±жат-
тыњ  кμшірмесі;

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

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

Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары
салыстырѓаннан кейін бір ж±мыс
саѓатыныњ ішінде  ќайтарылады.

Кепілдік жарнаны алушы -
"Аќпараттыќ – есеп орталыѓы"
АЌ, БИН 050540004455; ИИК
KZ529261501102032004, БИК
KZKОKZКХ; банктіњ атауы – "Каз-
коммерцбанк" АЌ; КНП 171; Кбе
16.

Сауда ќатысушыларын тіркеу
хабарлама жарияланѓан к‰ннен
басталады жєне аукционныњ
басталуына екі саѓат ќалѓанда
аяќталады.

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

Техникалыќ ќолдау телефо-
ны: 501-887.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Ардагерлерге
ќ±рмет

кμрсетілді

"ССК¤Б" АЌ єкімшілігі
мен кєсіподаќ ±йымы
комбинаттыњ б±рынѓы
ж±мысшыларын еш ±мытќан
емес. Ќарттар к‰ніне орай,
бірлестіктіњ μркендеуі ‰шін
тер тμккен ардагерлерге
ќ±рмет кμрсетіліп,
сый-сияпат жасалды.

Ењ бірінші болып кєсіпорын
ќонаќтарын Амировтар отбасы
к‰тіп алды. Отаѓасы Раќымжан
ењбекке ерте араласќан. Соѓыс
басталѓан жылдары тылда
ењбек етіп, отбасыныњ кμмекшісі
єрі ќамќоршысы бола білді.
Соњѓы жылдары комбинатта
экскаватор машинисі болып аян-
бай тер тμкті. Б‰гінде бейнетініњ
зейнетін кμріп отырѓан ењбек
озатына ќ±рмет кμрсеткен
кєсіпорынныњ єлеуметтік с±раќ-
тар мен корпоративтік мєде-
ниет басќармасыныњ басшысы
Александр Макаренко:

– Сіз саналы ѓ±мырыњызды
отбасы мен ж±мысќа арнады-
њыз. Кμпке ‰лгі бола білдіњіз.
Сондыќтан да кейінгі ±рпаќ
сіздіњ ењбегіњізді ешќашан ±мыт-
пайды. Сізге зор денсаулыќ,
баќ-береке тілеймін. Ењ басты-
сы, жаныњыз бен ж‰регіњіз жас
болсын! – деп жылы лебізін
білдірді.

Жалпы бірлестік басшылыѓы
мереке ќарсањында 1000-нан
астам ењбек ардагерініњ ‰йіне
азыќ-т‰лік корзиналарын тарат-
ты. Б±ѓан ќоса  коммуналды
тμлемаќы ‰шін олардыњ есеп-
шотына 1000 тењге кμлемінде
ќаражат та аударылды. Ењбегі
ескеріліп, сондай ќ±рметке ие
болѓандардыњ ќатарында Иван
Панченко да бар. Ол Сарыбай
кен басќармасын ±заќ жылдар
басќарѓан тєжірибелі маман.
Зейнетке шыќќаны болмаса,
μмірлік жары Галина екеуі ком-
бинаттыњ б‰гінгі тыныс-тірші-
лігінен ќол ‰зген емес. Екеуі де
кен алыбындаѓы жаѓымды жања-
лыќтарѓа ќуанып, ќажет болѓан
жаѓдайда жолын ќуѓан жас ма-
мандарѓа кењес беруден еш жа-
лыќќан емес.

Кєсіпорынныњ ќалыптасуы
мен дамуына μлшеусіз ‰лес ќос-
ќандардыњ ќатарында Лидия
Ракшевская да бар. Ол тау-кен
темір жолы басќармасына ста-
тист болып келіп, кадрлар
бμлімініњ басшысы лауазымына
дейінгі жолды ж‰ріп μтті. Б±рын-
ѓы єріптестері, ќазіргі ќ±рбыла-
рымен мерекелерді бірге ќарсы
алып ж‰рген ол жасалынып
жатќан ќамќорлыќ ‰шін бірлес-
тік басшылыѓына алѓысын жау-
дырды.

– Барлыќ-барлыќ ж±мыскер-
лерді, ењбек ардагерлерін ќарт-
тар к‰німен ќ±ттыќтаймын.
Б‰гінде комбинат басшылыѓы
тарапынан игі істер атќарылып
жатќандыѓына ќуанамыз. Эко-
номикалыќ жаѓдайѓа ќарамас-
тан бізді елеп, ќ±рмет кμрсетіп
жатќандарына дєн ризамын, –
дейді Лидия.

Єр ±жым ардагерлерініњ
‰йлеріне  барудан бμлек, ќазан
айыныњ ортасына дейін 3000-ѓа
жуыќ ењбек ардагеріне "Горняк"
мєдениет сарайында ас беріл-
мек. Ол ‰шін 33 миллион тењге
кμлемінде ќаражат бμлінген.

Халќымызда "Ќарты бар
елдіњ ќазынасы бар" деген на-
ќыл сμз бар. Б‰гінгі еліміздіњ
кμркейіп-г‰лденуі, ±рпаќтары-
мыздыњ шат-шадыман, баќытты
т±рмысќа кенелуі, єрине, аѓа
±рпаќтыњ мањдай терініњ, елге
сіњірген ењбегініњ жемісі екенді-
гіне сμз жоќ. Ендеше ел мерейін
μсірген ќарияларымызды єрќа-
шанда аялап, оларды мейірім
шуаѓына бμлеу – б‰гінгі ±рпаќ-
тыњ міндетті парызы екенін
±мытпайыќ.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесі
(110000, Ќостанай ќ., Єл-Фараби, 66, аныќ-
тама телефондары: 8 (7142) 575-513, факс:
575-511, электрондыќ мекенжайы:
m.hamzaeva@kostanay.gov.kz)  "Б" корпу-
сыныњ бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жариялай-
ды:

Ішкі баќылау ќызметініњ бас мама-
ны, (санаты D-O-4,  1 бірлік), лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына байланысты   64063 тењгеден 86485
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Мемле-
кеттiк органныњ Ќазаќстан Республикасы-
ныњ бюджет жєне μзге де зањнамасын саќ-
тауын тексерудi ж‰зеге асырады;
мемлекеттiк органныњ есепке алу мен
есептiлiктi ж‰ргiзуiнiњ аныќтыѓы мен д±рыс-
тыѓын баќылауды ж‰зеге асырады; есепті
жыл ќорытындылары бойынша мемлекеттік
бюджетке мемлекеттік кєсіпорындармен таза
табыстыњ бір бμлігін аударуыныњ,  акцио-
нерлік ќоѓамдармен мемлекеттік акциялар
пакеттеріне дивидентерді, сондай-аќ мем-
лекет ќатысатын ЖШС-тегі мемлекет ќаты-
сатын ‰лесіне таза табыстыњ бір бμлігін есеп-
теуініњ толыќтыѓын жєне уаќтылыѓын; мем-
лекеттік зањды т±лѓаларѓа шаруашылыќ
ж‰ргізу немесе жедел басќару ќ±ќыѓында
бекітілген м‰лікті тиімді жєне маќсатты пай-
далануын; Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасын саќтай отырып, квазимемлекеттік
сектор субъектілеріне жарѓылыќ капиталын
толыќтыру ‰шін бμлінген бюджеттік ќаражат-
тардыњ тиімді пайдалануын тексеруді ж‰зе-
ге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын негізгі талаптар:

Білімі жоѓары єлеуметтік ѓылым, эконо-
мика жєне бизнес (экономика, есеп ж‰ргізу
жєне аудит, ќаржы), ќ±ќыќ (зањтану, халыќ-
аралыќ ќ±ќыќ). Ортадан кейінгі єлеуметтік
ѓылым, экономика жєне бизнес (экономика,
есеп ж‰ргізу жєне аудит, ќаржы), ќ±ќыќ (зањ-
тану, халыќаралыќ ќ±ќыќ).

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-
зиденті туралы" Ќазаќстан Республикасы-

ныњ конституциялыќ зањы, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарын, Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын, наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін білуі;

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ соњѓы
жарияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесіне мына
мекенжай бойынша: Ќостанай ќаласы, Єл-
Фараби дањѓылы, 66, 302-каб. ±сынылуы

ќажет.
Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан,

ќ±жат тігілетін м±ќабада орналастырылѓан
ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын ха-
барландыруда кμрсетілген электрондыќ  пош-
та арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар,
оны кандидаттарды єњгімелесуге жіберу ту-
ралы хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс
к‰ні ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы" мемлекеттік мекемесін-
де μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгіме-
лесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей Ќостанай облысы єкімдігі ќаржы
басќармасыныњ ±йымдастыру-кадрлыќ
ж±мыс бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Ќостанай облысы єкімдігі ќаржы
басќармасыныњ ±йымдастыру-кадрлыќ
ж±мыс бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын не-
месе кμшірмелерін ±сынады.

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

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!
Ќазан айыныњ 11 ж±лдызында

бірімізге аѓа, бірімізге ќайынаѓа, бєрімізге
"Кμке" болып ж‰рген Аѓытай±лы Ибра-
гим 73 м‰шел жасќа келіп отырса, жењ-
геміз Зєуреш Теміржанќызы 70 жасќа
келіп, аѓамыз бен жењгеміздіњ ќол ±ста-
сып шањыраќ кμтергендеріне 50 жыл то-
лып отырѓан мерейтойларымен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Жетпіс ‰шке жеттіњ кμке,  желкен керіп,
Тірлігіњ к‰ннен к‰нге кμркемделіп.
Б±л к‰нде бір єулеттіњ айбынысыз,
Т±расыз парасатќа μлшем болып.

Сіз μскен Торѓай елі – кμркі жердіњ,
Сындарлы сањлаѓысыз еркін елдіњ.
Бауырларыњ, ±л-ќызыњ азамат боп,
Оќытып, єрќайсысына енші бердіњ.

Ж‰гін арттыњ иыќќа жыл кμшініњ,
Маќтан боп ел аузында ж‰рді есіміњ.
Зєу єже айнымайтын серігіњ боп.
Отауыњ орда болды іргесі кењ.

Ассањ да тіршіліктіњ сан асуын,
Таусылмас арманы адам баласыныњ.
Б‰гінгі алтын тойыњ т±р айѓаќтап,
Ж‰рек пен ж‰ректердіњ жарасымын.
Бауырларыњ: Жењіс–Ќ±ралай, Асќар–Ќалбике, Алмаг‰л–

Ѓалым, Акпар–Раќия, Айнаг‰л–Мейрамбек, М±хтар–
Зафура, Тањат–Алия, Данаг‰л–Ж‰нісбек, Манат–Мирамк‰л,

Келбет–Оразалы, Дидар–Ќайырбек.

Мерейтой-80!Мерейтой-80!Мерейтой-80!Мерейтой-80!Мерейтой-80!

 Ардаќты Ѓарифолла кμке Єбєйділдє±лы,
єулетіміздіњ кμшбасшысы! Сізді 80 жас мерейтойыњызбен
ќ±ттыќтаймыз! Сіз бастаѓан кμшпен жєне сіздіњ ќамќорлы-
ѓыњызбен біз де ілесіп келе жатырмыз. Сізге зор денсау-
лыќ, ‰лкен баќыт тілейміз. Немере-шμберелеріњіздіњ ќызы-
ѓын кμре беріњіз.

Ж±мабайдан тараса алты бала,
‡лкенініњ ±лы сіз, алтын аѓа!
Алда да єлі бастай бер асќарларѓа,
Ардаќтысыз туысќа, халќыња да!

Ізгі тілекпен: Єбєйділдє, Деріпсалды,
       Бірєлі, Кенжеѓали, Зияда
          єулеттерініњ ±рпаќтары.

Утерян студенческий билет выданный Костанайским педколледжом
на имя Богембай Биржан Жамбылулы, считать недействительным.

Ќостанай облыстыќ ардагерлер кењесі соѓыс ардагері
Молдаѓали Ж‰нісбековтіњ

ќайтыс болуына байланысты марќ±мныњ отбасы мен туѓан-туыстарына
ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

"Амангелді ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

1. "Амангелді ауданы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар бμлімі" коммуналдыќ мемле-
кеттік мекемесініњ басшысы, санаты
Е-R-1.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты: 109548 тењгеден
147986 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Жалпы
басшылыќ жасау, шаруашылыќ, ќаржылыќ
жєне м±раѓаттыќ ќызметтеріне баќылау жа-
сау. Мекемелер мен ±йымдардыњ басшы-
ларымен ќарым-ќатынасты ж‰зеге асыру.
Жєрдемаќылардыњ барлыќ т‰рлерін
таѓайындау жμніндегі комиссия ќызметін
‰йлестіру. Азаматтарды жеке мєселелері
бойынша ќабылдау, олардыњ шаѓымдарын,
хаттарын жєне μтініштерін  ќарау. Халыќ-
ты єлеуметтік ќорѓау мєселелері бойынша
Ќазаќстан Республикасы Президенті,
‡кіметі актілерініњ, облыс жєне аудан єкім-
дері шешімдері мен μкімдерініњ орында-
луына тиісті баќылау жасауды ќамтама-
сыз ету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Білімі жоѓары  (педагогика-
лыќ, мемлекеттік жєне жергілікті басќару,
экономикалыќ, зањгерлік мамандыќтары).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік  ќызмет μтілі ‰ш жылдан
кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу орнынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті жанын-
даѓы білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓа-
ры оќу орындарында Шетелде кадрлар
даярлау жμніндегі республикалыќ комиссия
бекітетін басым мамандыќтар бойынша
оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемлекеттік ќыз-
мет μтілі бір жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылыќ

немесе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір
жылдан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ  баѓыттырына сєйкес сала-
ларда ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес,
оныњ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір
жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті туралы"
Конститутциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы",  "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050" Стра-

тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-
наттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

2. "Амангелді ауданыныњ Ќабырѓа
ауылдыќ округі єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесініњ бас маманы, сана-
ты Е-G-3.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты: 53813 тењгеден
72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Аппарат
бухгалтериясыныњ ќаржы-шаруашылыќ
ж±мыстарын ж‰ргізеді, мекеме ќызметкер-
лерініњ ењбек аќысын жєне басќа да тμлем-
дерін есептейді, ќаржылыќ кіріс-шыѓыс ќ±жат-
тарын реттейді, материалдыќ ќ±ндылыќтар-
дыњ есебін ж‰ргізеді жєне саќталуын ќамта-
масыз етеді. Ауылдыњ кμркейту, кμгалдан-
дыру, тазалыќ ж±мыстарына баќылау жа-
сайды, аќылы ќоѓамдыќ ж±мысќа тартылѓан-
дармен ж±мыс жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Білімі жоѓары  (ќаржыгерлік,
экономикалыќ, бухгалтерлік). Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес  немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі (ќаржыгерлік, эконо-
микалыќ, бухгалтерлік) білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститут-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануы-
на  сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-
наттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі тμраѓа-
сыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/
32 б±йрыѓымен бекітілген бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуына конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру Ќаѓидалары (б±дан кейін – Ќаѓида-
лар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасына сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ

саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќара-
шадаѓы №907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќты-
ќактілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда №6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен
емес нєтижемен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (не болмаса
нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін ±сыну
конкурс комиссиясыныњ оларды ќараудан
бас тарту ‰шін негіз болып табылады. Ќ±жат-
тар конкурс μткізу туралы хабарландыру-
дыњ соњѓы жарияланѓан к‰нінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде ±сынылуѓа тиіс. Азамат-
тардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта ар-
ќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бер-
ген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќа-
рауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарын электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰нінен  кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
олардыњ єњгімелесуге жіберілгендігі туралы
хабарламаны алѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс
к‰н ішінде єњгімелесуден μтеді.

Мекенжай: Ќостанай облысы, Амангелді
ауданы, Амангелді ауылы, Майлин кμшесі,
14 ‰й,   "Амангелді ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі аныќтама ‰шін
телефон/факс (8-714-40)21295, 21870; факс
(8-714-40)21482, электрондыќ мекенжай
Е-mail: amangeldy@kostanay.gov.kz

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы
мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ оты-
рысына баќылаушылардыњ ќатысуына бо-
лады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушыла-
ры ретінде Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат-
тардыњ депутаттары, Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањнамасымен белгіленген аккре-
дитация алѓан б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рыныњ μкілдері, басќа да мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдар) коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ μкілетті ќызметкерлері
ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына
баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгімелесу
μткізудіњ басталуына бір ж±мыс  к‰ннен ке-
шіктірмей, Амангелді ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметі бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓа Амангелді ауданы єкімі аппа-
ратыныњ кадр ќызметі бμліміне жеке куєлі-
гініњ кμшірмесін, ±йымѓа жататынын растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓындар
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай
жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, бар-
лыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін пайдала-
ну) азаматтардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Бєйімбетовтер отбасы 20 жыл б±рын ќайтыс

болѓан ќызын жєне бауырын Бєйімбетова Ботагμз
Саќтаѓанќызын саѓынышпен еске алады.

Кμре алмай тіршіліктіњ кμп ќызыѓын,
Тата алмай шаттыќ μмір тєттілігін.
Жарќырап келе жатќан ж±лдызым ењ,
Єттењ-ай!
Ерте сμнді-ау от-ѓ±мырыњ.
Ќыраным ењ шырќар биік аспанѓа,
Айналардай ќызым едіњ маќтанѓа.
Пенделіктіњ ашпай жатып пердесін,
Періште боп ±шып кеттіњ аспанѓа.
Шањыраќтыњ еркесі едіњ, серкесі едіњ,
¤нердіњ еншілеп ењ ерте шебін.
«Апайлап» μткен асыл ќ±лыным-ай,
Жамбасыња батпасын жер-тμсегіњ!

Еске алушылар: анасы мен бауырлары.

Доверенное лицо крестьянского хозяйства "Уразбекова" в порядке
внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведе-
нии торгов по продаже права землепользования делимыми земельными
участками, расположенным на территории Лесного сельского округа,
Сарыкольского района, предназначенными для ведения крестьянского
хозяйства, с кадастровым номером 12-190-013-019, площадью – 60,0 га,
кадастровый номер: 12-190-013-020, площадью – 28,0 га. Покупная цена
вносится наличными деньгами в течении 5-ти календарных дней с мо-
мента проведения торгов. Торги состоятся 19 октября 2015 года в 18.00
часов по адресу: с.Большие Дубравы, Сарыкольский район, Костанай-
ская область. Заявки принимаются в срок до 18-00 часов, 18.10.2015
года по месту нахождения доверенного лица –  п.Сарыколь, ул.Октябрь-
ская, 23, кв. 2, телефон для справок – 8-714-51-22-2-41.

СПОРТ –  жанныњ да тєрбиесі

Рудный индустриялыќ институтыныњ алањында т‰рлі
спорттыќ жарыстар μтіп т±рады. "Шыныќсањ, шымыр
боласыњ" демекші, жастар б‰гінде спортќа жаќын. Бос
уаќыттарында пайдалы іспен айналысќанды жаќсы кμреді.
Б±л жолы олар футболдан жарысќа шыќты.

Оќу орнына "Серпін-2050" мемлекеттік баѓдарламасы бойынша
білім алуѓа келген студенттердіњ ќатары аз емес. Олар Рудный ќала-
сына тез сіњіп, жастармен тіл табысып кетті. Білім алып жатќан
I-курс студенттері арасында μткен шаѓын футбол жарысы тартысты
болды. 8 кездесу μткізілген жарыста Ю.Кравченко мен Н.Єбенов
тμрелік етті. Барлыѓы жарысќа 57 студенттен ќ±ралѓан 8 топ ќатыс-
ты. Жарыс ќорытындысы бойынша I-орын "Бар-Барс", II-орын "Руд-
ный", III-орын РИИ командасы алды. М±ндай жарыстар жалѓасын
табатын болады.

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

Жарнама:

54-33-22,  54-99-69 (факс)
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Әр пендені туған жерінің 
топырағы тартады де-

седі. Мен үшін аса қымбат жер 
Меңдіқара ауданынан бастау 
алады. Осы жерде менің балдәу-
рен балалық шағым мен көңілді 
жастық кезім өтті. Сол себеп-
тен де, ансамбльдің Меңдіқара 
ауданына барып, Халықаралық 
қарттар күніне орай өткізілетін 
мерекелік кешке катысатынын 
естігенде, көңілім жадырап сала 
берді. Оның үстіне ансамбль 
бір тілшіні өздерімен бірге ала 
кетуді қалапты. Астықты ау-
данға менің жолым түсіп, таң ата 
жолға шықтық. Бағытымыз – 
Меңдіқара ауданындағы «Юби-
лейный» мәдениет үйі. 

Ансамбльге көп жылдан бері 
жетекшілік етіп келе жатқан Ая-
софия Біләлқызы осы Меңдіқа-
ра ауданының тумасы. Туған 
жеріне деген сағынышын осы-
лайша басқысы келген Аясо-
фия Біләлқызы өзімен бірге ан-
самбльдің жыртысын жыртып 
жүрген топ мүшелеріне осы 
ойын жеткізеді. Ақ жаулықты 
анамыздың ойын топ мүшелері 
толықтай қолдап, осы сапар-
ды ұйымдастыру Жақсылық 
Кәкенов ағамызға жүктеледі. 
Бастаған ісін аяқсыз қалдыр-
майтын Жәкең жауапты істі 

тыңғылықты орындап шығады. 
Қалалық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі де қарсы болмай, 
ансамбльді көлікпен қамтама-
сыз етеді. Ал, «Алые паруса» 
халық шығармашылығы үйінің 
басшысы Әсел Тасмағанбетова 
ансамбльмен бірге еріп баруға 
келісімін береді. «Жолы болар 
баланың, жеңгесі шығар ал-
дынан» демекші, осы аралықта 
ансамбль Меңдіқара ауданы 
әкімдігінен де арнайы шақы-
ру қағазын алып, жолымызды 
жеңілдете түсті», – дейді осы 
орайда әңгімеге араласқан Жақ-
сылық Кәкенұлы. 

 Осылайша, ойлары жүзеге 
асқан ақ жаулықты аналары-
мыз сәрсенбінің сәтімен жолға 
шықты. Қуаныштары қойнына 
сыймаған ансамбль мүшелері 
жол бойы әндетіп барды. Әсіре-
се, Аясофия Бірмұханова мен 
Мүслима Баймурзина апайлар-
дың жүздері қуаныштан бұлбұл 

жанады. Ханзада Жарылғатаева 
апамыздың да көңілі көтеріңкі. 
Сөйтсем, ол екі кісі де Меңдіқара 
ауданында дүниеге келіпті. Ан-
самбльдің құрамында екі ер кісі 
бар. Оның бірі сексеннің сеңгірі-
не шықса-дағы, серілік сезімін 
жоғалтпаған Махамбет Жайлы-
баев ақсақал болса, екіншісі, осы 
гастрольдік сапарды ұйымдасты-
рушы Жақсылық Кәкенов аға-
мыз еді. Әншілерді сүйемелдеп 
отырған ансамбльдің көркемдік 
жетекшісі Владимир Лущ. «Ән 
– көңілдің ажары» деп бекер 
айтылмаса керек-ті. Осылайша 
әндетіп-думандатып, астық өл-
кесіне жеттік. 

Ансамбльді «Юбилейный» 
мәдениет үйінің директоры 
Мәди Нұрмұхамбетов қарсы 
алды. Бұл жігіт рудныйлықтарға 
бөтен емес. Осы Рудный қала-
сында білім алып, талай байқау-
ларда кеншілер қаласының 
намысын абыроймен қорғаған 

талантты жастардың бірі. Жа-
нына әншілікпен қатар, күй 
әлемін де серік еткен дарынды 
жас небір мерекелік кештердің 
де сәні болғаны бар.

  Кешті аудан әкімінің орын-
басары Светлана Швыдченко 
ашып, ақ сақалды аталарымыз 
бен ақ жаулықты аналарымыз-
ды төл мерекелерімен құттықты. 
Бұдан соң, сахна төріне жергілік-
ті бишілер тобы көтеріліп, көрер-
мендерді қазақтың әсем биімен 
тәнті етті. Әсем биден соң, кезек 
қонақтарға беріліп, «Алые па-
руса» халық шығармашылығы 
үйінің басшысы Әсел Тасмаған-
бетова «Мереке» әнін тарту етті. 
«Жадыра» ансамблі сахнаға екі 
рет көтерілді. Алғашында халық 
әні «Үкілім-ай» мен Нұрғиса 
Тілендиевтің «Өз елім» әндерін 
орындаса, кейін «Барма менің 
жазығым», «Құрдастар», «Я ка-
зах», «Рудный», «Меңдіқара» ән-
деріне кезек берді. Көрермендер 

алыстан келген қонақтардың 
өнеріне дән риза болысып, зор 
қошемет көрсетті. Ансамбльдің 
сүйемелдеуінде «Ой, при луже» 
әнін орындаған Махамбет Жай-
лыбаев пен «Менің қазағым», 
«Сағындым сені» әндерін тарту 
еткен Жақсылық Кәкенов аға-
мыздың өнерлері де жергілікті 
әнсүйер қауымының көңілінен 
шыққанын көріп, бір жасап 
қалдым. Соңында Жақсылық 
Кәкенұлы меңдіқаралықтарды 
Халықаралық қарттар күнімен 
құттықтап, өздеріне ыстық 
ықылас танытып жатқандарына 
шексіз алғысын білдірді.

Меңдіқаралықтар да өнерден 
кенде емес екен-ау! «Подвиг» ар-
дагерлер хоры «На родных про-

сторах», «Черемуха», «В древней 
деревне» сынды бірқатар әсем 
әндерін орындап, халықтың 
ыстық ықыласына бөленіп жат-
ты. «Әжелер» ансамблінің де өз 
айтары бар екен. Қазақстан Ре-
спубликасының еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері Бақытжан 
Сәуекенов жетекшілік ететін 
ансамбльдің орындауында «Қа-
зақ дастарқаны» мен «Жеңістің 
туы желбіре» әндері шырқалды. 
Сазгер әрі ақын Бақытжан аға-
мыз да үнсіз қалған жоқ. Сахна 
төрінде «Анажан» атты әсем әнін 
әуелетті. Кештің соңында аудан 
әкімінің орынбасары Светлана 
Швыдченко Меңдіқара ауданы-
на арнайы келіп, көрермендерді 
әсем әндерімен бөлеген «Жа-
дыра» ансамблін алғыс хатпен 
марапаттады. Концерттен соң, 
ақ дастарқаннан дәм татқызып, 
ризашылығын білдіріп, шыға-
рып салды.

Осылайша, қаламызды қазақ 
әндерімен сусындатып жүрген 
«жадыралықтар» меңдіқара-
лықтардың да көңілін бір сер-
пілтіп қайтты.

Қанат МОЛДАҒАЛИЕВ.
Рудный қаласы.

СУРЕТТЕ: өнерпаздар сах-
нада.

МӘДЕНИ МҰРА

Қазақ әндерін насихаттап жүрген
«Жадыра» ансамблі Меңдіқара 

ауданында болып қайтты

Біздің Әулиекөл өңірінен небір 
ақындар мен жыршылар шыққан. 
Сонау сексенінші-тоқсаныншы 
жылдарда ауданның намысын об-
лыстан тысқары жерлерде қорғаған 
Шолпан Назбекова, Қазақстанның 
халық ақыны Әсия Беркенова апа-
ларының ізін басқан Әсем Қажиева. 
Ақын қыз қазақтың қара домбыра-
сын жанына серік қылған ауданның 
жас айтыскер ақыны. 

Әсем жаратылысынан ашық-
жарқын екен. Сөйлескен жанды 
бірден өзіне баурап алады. Өнерлі 
жан осыдан үш айдай бұрын газет 
редакциясына өзі келіп танысты. 
Шынымды айтсам, біздің ауданда 
жас айтыскер ақын барын білмеп-
пін. Екінші рет мәдениет үйінде 
өткен мерекеде қолына қазақтың 
қара домбырасын ұстап, ұлттық 
киімді киіп, сахнаға шығып терме 

айтты. Домбырасы да, дауысы да 
сондай ашық, көрермендерді бір-
ден өнеріне ғашық етті. Ол Ақтөбе 
қаласының Ырғыз ауданының ірге-
тасы қаланғанына 170 жыл толуына 
орай ұйымдастырылған «Ырғызым 
– биік жұлдызың» атты республи-
калық ақындар айтысына қатысуға 
Жүрсін Ерманнан шақырту алады. 
Бұл айтыс 25-30 жас аралығындағы 
ақындар арасында өткізіліп, оған он 
сегіз ақын қатысады. Облыс намы-
сын қорғаған Әсем ырғыздық Еркін 
ақынмен айтысып, оны жеңіп фи-
налдық айтысқа астаналық Нартай 
Тілеуқұлмен шығады. Айтыстың қо-
рытындысы бойынша жүлделі үшін-
ші орынға ие болып Дипломмен, 
150 000 ақшалай сыйлықпен және 
үй кинотеатрымен марапатталады. 

Әсеммен кездесудің сәті осы 
жақында Ақтөбеден келе жатқан-

да ғана түсті. 
Онымен тілдескенімде, біле 

білген адамға айтыс деген өнердің 
ең биігі екенін тілге тиек етті. Бала 
кезінен өлең шығаруға құмар 
болған.  Алғашқы ұстазы өзінің ана-
сы мен Әлия Таласбекова. Бүгінде 
ақын Мамай Ізтілеуовтың шәкірті. 
Торғайдың тумасы. Қарақалпақ 
ауылында тұрады. Әсемнің жеткен 
жетістіктеріне тоқталсақ, өткен 
жылы Таран ауданында Бейімбет 
Майлиннің туғанына 120 жылдығы-
на орай өткізілген және Арқалық 
қаласында өткен облыстық айтыс-
тарда арнайы сыйлықтың иегері 
атанды, Тараз қаласында өткен ай-
тыста жүлделі екінші орын, Қоста-
найдағы діни айтыста үшінші орын 
иегері атанады. Үстіміздегі жылғы 
маусымның 19-жұлдызында Таран 
ауданында Қазақ хандығының 

Әсемнің жыры да әсем

Адам баласының жан дүниесі, тағдыры небір сыр мен жырға толы 
жұмбақ болып келеді. Шыр етіп жарық дүниеге келген күннен бастап 
Жаратқан Ием бір адамға ерекше қасиет пен қабілет сыйлайды. 
Оны бойына дарыта білетін бірден-бір жан ол – ақын. 

550 жылдығына орай өткізілген 
облыс тық жас ақындар айтысында 
топ жарып, бас жүлдені жеңіп ала-
ды. Осы үшін ақын қазақтың қара 
домбырасы мен ноутбукті қанжыға-
сына байлады. Бүгіндері облыс 
орталығында Қазақ хандығының 
550 жылдығына орай өткізілетін 
ақындар айтысына қызу дайындық 
үстінде екенін де айтты. 

Әсем Қажиеваның ең үлкен ар-
маны – Әулиекөлде барша көрер-
меннің сағына күтетін ақындар 
айтысын ұйымдастыру. Әңгімесін 
ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 
мына өлеңімен аяқтады.

Қалайша ақынмын деп 
   айта аламын,

Халқымның өз айтқанын 
    қайталадым.
Күпі киген қазақтың 
    қара өлеңін,
Шекпен жауып өзіне 
    қайтарамын. 
Бұл Әсем ақынның өмірлік 

ұстанымы болса керек. Ендеше біз 
де жас талант иесі, айтыскер жер-
лесімізге өнерің өрге жүзіп, қана-
тың талмай, алдағы биік белестерді 
бағындырып, еліңнің мақтан тұта-
тын азаматшасы бол демекпіз. 

Жұмакүл ХАКІМЖАНОВА.
Әулиекөл ауданы.

СУРЕТТЕ:  Әсем Қажиева Ақтөбе 
қаласында өткен айтысқа қатысты.

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ                                                 
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Облыс орталыѓындаѓы Л. Тол-
стой атындаѓы  кітапханада "‡ш
±рпаќтыњ кездесуі" атты таѓылы-
мы мол шара болып μтті.

– Ќоѓам бейнесі ќанша μзгер-
генімен  ±стаз  т±лѓасы μзгермек
емес, оныњ мєртебесі  ќашанда
биік т±рары сμзсіз. ¦стаз болу
екініњ ќолынан келе бермейтін
мамандыќ. ¦стазда кμреген кμз
бен шыдамдылыќ, адамгершілік,
±лаѓаттылыќ, мєдениеттілік,
білімділік пен біліктілік деген ќаси-
еттер болу ќажет.  Сондыќтан да
келешекте ±стаз боламын деген
Ќостанай педагогикалыќ, гумани-
тарлыќ жєне Рудный єлеуметтік-

гуманитарлыќ колледждерініњ
студент жастарымыздыњ арасын-
да  м±ѓалім мєртебесін ±лыќтау,
насихаттау маќсатында есімдері
елімізге, облысымызѓа  танымал
ардагер ±стаздармен, колледж-
деріміздіњ оќытушыларымен
кездесу кешін μтікізіп отырмыз, –
деді техникалыќ жєне кєсіби білім
берудіњ μњірлік ѓылыми-єдісте-
мелік орталыѓыныњ єдіскері
Ќанаѓат Єлекешова.

Кездесу кешіне облысымыз-
дыњ білім саласына μз ‰лестерін
ќосќан ардагер ±стаздар Кєрім
Жєркенов, Светлана Мачнева,
Пиалаш С‰йінкина, Вера Макеро-
ва, жањашыл   педагогтар  Г‰лба-
ќыт Н‰сіпбекова, Венера Наурыз-
баева, Ирина Бороздина  ќатыс-

‡лкенге ќ±рмет – кішіге ізет

¦рпаќ сабаќтастыѓы
ты. ‡ш ±рпаќ μкілдері μздерініњ
естеліктерін, педагогтыќ ењбек
жолындаѓы ќызыќты оќиѓалардан
сыр шертті.  Ортаѓа шыѓып,  ма-
ќал-мєтел сайысына т‰сті.

– ¦стаз болѓан соњ, есіњде
ќалар оќиѓалар кμп ќой. Жуырда
Ќостанай ќаласындаѓы  ардагер-
лер кењсесіне барайын деп,  Та-
ран кμшесімен келе жатќанмын.
Ал, кμлік ж‰ретін кμше бойымен
келе жатќан жењіл кμлік  белгі бер-
гендей болды, мен тоќтадым да
жан-жаѓыма ќарадым, кμліктен
ешкім т‰спеді. Содан кейін  єрі
ќарай  ж‰ре бердім. Машина таѓы
белгі берді, "осы, не болып
ќалды" деп  тоќтадым. Сєлден
соњ машинадан  ер азамат  т‰сіп,
аѓай, мен ѓой деп, ќ±шаќтап,
сєлем берді. "Аѓай, сізге ењбегіњіз
‰шін кμп-кμп рахмет" деп ризашы-
лыѓын білдірді. Ќарасам,
оќушым. Кезінде 10-сыныпта
оќып ж‰ргенде  ќайта-ќайта
тєртіп б±за берген соњ, єкесіне
хабарласып, балањызды алып
кетіњіз, бір жыл аудандаѓы мекте-
біне барып оќысын  деген соњ,
єкесі келіп алып кеткен еді.
Б‰гінде  сол оќушым  еліміздіњ
прокуратурасында  ќызмет жа-
сайды, – деді ардагер ±стаз Кєрім
Жєркенов.

Кездесудіњ соњы шаѓын кон-
цертке ±ласты.

СУРЕТТЕ: кештен кμрініс.
Суретті т‰сірген

Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Рудный индустриялыќ институтыныњ ќабырѓасында ‰немі т‰рлі
шаралар болып т±рады. Б±л жолы ±стаздар ќауымы мен ќариялар
тμрге озды. Оларѓа арналѓан мерекелік концерт μтті. Б±л к‰ні сту-
денттер ќ±ттыќтау сμздерін жеткізіп, музыкалыќ шыѓармаларын орын-
дады, єр т‰рлі билер биледі. Жыл сайын алтын к‰зде жас ±рпаќќа
білімдері мен ‰лгі-μнегелерін баѓыштаѓан кісілерге ќ±рмет кμрсету
дєст‰рге айналып келеді. Ќариялар к‰ні – к‰нтізбедегі жай ѓана к‰н
емес, б±л – ол кісілердіњ адал ењбегіне ќ±рмет кμрсету жєне алѓыс
білдірудіњ таѓы бір м‰мкіндігі.

Оќу ордасыныњ ректоры А.Б.Найзабеков жоѓары білікті маманда-
ры даярлауда ‰лкен ‰лес ќосып ж‰рген институт ќызметкерлерін
жєне оќытушыларды мадаќтау грамотасымен марапаттап, оќудаѓы
жетістіктері жєне институт μміріне белсенді ќатысќан студенттер де
осындай ќошеметке ие болды.

Айтолќын
    АЙЌАДАМОВА

 ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері, мерген, 90 жастаѓы Николай Сте-
пурин "Н±р Отан" партиясыныњ облыстыќ филиалына хабарласып,
кμмек с±раѓан болатын. Ќарияныњ жасы ‰лкейген сайын ж‰ріп-т±руы
ќиындай т‰скен. Сондыќтан оѓан с‰йеу болар балдаќ ќажет. Осыѓан
орай партиялыќтар "Ардагерлерді ардаќтайыќ" жобасыныњ аясын-
да облыстыќ мєслихаттыњ депутаты Иван Клименконыњ ќолдауы-
мен 1 ќазан – Халыќаралыќ ќарттар к‰нінде ардагерге балдаќ сый-
лады.

Партия белсенділері Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны Н±ркен Жал-
м±хамедовтыњ де ‰йіне барып,  ќарияныњ μнегелі єњгімесін тыњда-
ды. Б‰гіндері 99 жасќа толѓан атамыз ¦лы Отан соѓысы басталысы-
мен майданѓа аттанѓан. Соѓыс ардагерініњ єњгімесін жастар жаѓы
±йып тыњдады. ¤нерпаздар домбыра тартып,  ардагердіњ аќ бата-
сын алды.

– Кейбір ардагерлерге материалдыќ кμмектіњ керегі жоќ. Олар
кμпшілікпен сμйлесіп, шер тарќатып, ой бμлісуді ќалайды. Сондыќ-
тан біз ардагерлердіњ ‰йлеріне барып, хал-жаѓдайларын с±рап оты-
рамыз. Ізгі ниеттен туындаѓан м±ндай іс-шаралар к‰нделікті, ж‰йелі
т‰рде ±йымдастырылады, – деді "Н±р Отан" партиясы ЌОФ сайлау-
алды т±ѓырнаманы ж‰зеге асыру мен баќылау бμлімініњ мењгерушісі
Абылай-хан Какенов.

СУРЕТТЕ: партиялыќтар ардагердіњ ‰йінде.
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Ќымбат
      ДОСЖАНОВА

¦ЛАЃАТ

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Ќос мереке ќатар
келгенде

1 ќазан – Халыќаралыќ
Ќарттар к‰ні. Біз ќазаќ аѓа
±рпаќты сыйлап, оларѓа
ќамќорлыќ жасап μскен
халыќпыз ѓой. Сондыќтан,
біздіњ елімізде де б±л к‰нді
ерекше атап μту дєст‰рге
айналѓан.

Єулиекμл ауданыныњ Тимо-
феевка ауылында да ќарттарѓа
деген сый-ќ±рмет бір тμбе. Осы

к‰ні ауылдыњ жетпістен асќан єр
ќариясы арнайы ±йымдасты-
рылѓан мерекелік іс-шараѓа ша-
ќырылды. ¦йымдастырушылар
да бізді жылы ж‰збен ќарсы
алып, ерекше сый-ќ±рмет
кμрсетті. Мектеп оќушылары ша-
ѓын концерт ќойды. Концерттіњ
кμњілді μткені сондай, ќарттар-
дыњ кμњілдері бір серпіліп ќалды.
Жиын соњында аќ дастарќан

жайылып, ќ±рмет жасалды.
Кμњілдері бір марќайып ќалѓан
ќарттар ±йымдастырушыларѓа,
єсіресе ауыл єкімі А.Нысанбаев-
ќа жєне "Тимофеевка-Агро" ЖШС
директоры Б.Кенжикеевке зор
ризашылыќтарын білдіріп,  аќ ба-
таларын жаудырды.

Марат ЖЫЛГЕЛДИН,
Тимофеев ауылы ардагер-

лер ±йымыныњ тμраѓасы.

ІзгілікІзгілік


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

