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 Жылдаѓы дєст‰р бойынша облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасов халыќ алдында есеп берді.
Оѓан дейін барлыќ дењгейдегі єкімдер халыќпен
кездесіп ‰лгерді. Мєселен, 24 ќањтар мен 11
аќпан аралыѓында облыста барлыѓы 614 есепті
кездесу μткізіліп, оѓан 52 мыњѓа жуыќ адам
ќатысыпты. Билік басындаѓыларѓа ауызша
жєне жазбаша т‰рде 1486 с±раќ жолданѓан.

    ¤НДІРІС –
       экономика μзегі

"‡нем мен ±ќыптылыќ ќажет"

Суреттерді т‰сірген  Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Т‰йткілді мєселелердіњ  бір парасы баќылауѓа
алынды жєне оларды шешу жергілікті
басшыларѓа міндеттелді.  Ал, облыс єкімініњ
блогына т±рѓындардан 1290 хат келіп т‰скен.
Кμбісі баспана, балабаќша кезегі,  жер
телімдері туралы мєселелерді ќаузайды.
Облыс єкімініњ поштасына келіп т‰скен
хаттардыњ єр жаѓында бір-бір таѓдыр т±рѓаны
аныќ. Сондыќтан, єр хатќа наќты жауаптар
ќайтарылады.

Ќазаќстанда даѓдарыс жоќ. Сон-
дыќтан, ел экономикасына серпін
беретін ірі жобалар ж±мысын
сенімді т‰рде жалѓастыра беруі
ќажет. Жуырда μткен ‡кіметтіњ ке-
њейтілген отырысында  Президент
отандыќ μнім μндірушілерге  осын-
дай міндет ж‰ктеген еді. Индустрия-
лыќ-инновациялыќ баѓдарламалар-
дыњ шењберінде ж‰зеге асќан жо-
балардыњ б‰гінгі  аяќ алысымен ете-
не танысу ‰шін ‡кімет м‰шелері ел
ішін аралап ж‰р. ЌР инвестиция
жєне даму  министрі Єсет Исеке-
шев Ќостанайдаѓы "ЕвразКаспиан-
Сталь" кєсіпорыны мен "Баян с±лу"
кондитер фабрикасында болып,
μндіріс ошаќтарыныњ ж±мыс ырѓа-
ѓымен танысты.

Ќостанайдаѓы "ЕвразКаспиан-
Сталь" ЖШС-і 2013 жылдыњ тамыз
айында іске ќосылды. Содан бері

4-бет

ОБЛЫС ЄКІМІ ЕСЕП БЕРДІ

ЌАЗАЌСТАНДА ЖАСАЛЃАН

Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

Біздіњ ќоѓамда ењ басты ќ±ндылыќ – адам десек, ха-
лыќтыњ єл-ауќатын арттыру алѓашќы кезекте т±руы зањ-
ды. Яѓни, ел экономикасын сауыќтыру арќылы єлеу-
меттік салаѓа жан бітіру б‰гінгі к‰нніњ кезек к‰ттірмес мєсе-
лелерініњ біріне айналды. Б±л ретте мемлекет тарапы-
нан жасалып жатќан ќамќорлыќтар аз емес. Мєселен,
т‰рлі дењгейлі баѓдарламалардыњ ќабылдануы ел
ішіндегі ж±мыссыздыќты жоюѓа, ауылды г‰лденді-
руге, ауылшаруашылыѓын жањѓыртуѓа баѓыттал-
ѓаны осы сμзіміздіњ айќын дєлелі.

6-бет

Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

елімізде алѓаш рет ќ±рылысќа
ќажетті арматура шыѓарумен айна-
лысады. Б±л солт‰стік μњірде индус-
триаландыру картасыныњ  аясында
ќолѓа алынѓан ірі инвестициялыќ
жоба. Б‰гінде ќостанайлыќ кєсіп-
орынныњ дањќы тек Ќазаќстанѓа
ѓана емес, шет елдерге де жаќсы
танымал.

¤ткен жылы кєсіпорын 92 мыњ
тонна арматура μндірген. Ал биылѓы
жоспар одан да ауќымды. 350 мыњ
тонна μнім шыѓару межеленіп отыр.
Соныњ 80 мыњ тоннасын  бірінші  тоќ-
санда μндіреміз дейді зауыт маман-
дары. Ќазір μндіріс ошаѓында 250
адам ж±мыс істейді. Серіктестік дирек-
торы Сергей Сотников ешќандай
ќысќарту болмайды деп кесіп айтты.
"Ж±мыс кμлемін азайту туралы да сμз
ќозѓауѓа негіз жоќ. ¤йткені, кєсіпорын
демалыссыз,  тєулік бойы ж±мыс
істейді", – деп мєлімдеді ол.

Кєсіпорындаѓы μнім μндіру кμлемі
осында ж±мыс істейтін бір ж±мыс-

шыѓа шаќќанда 39 мыњ 600 АЌШ
долларына тењ. Б±л зауыттыњ
μндірістік ќуаты  60 %  ж±мыс істеп
т±рѓандаѓы жаѓдай. Тек келесі, 2016
жылы ѓана "ЕвразКаспианСталь"
кєсіпорыны толыќ к‰шіне енеді.

¤ндіріс ошаѓыныњ басшылары
министрден толѓаќты мєселені тезі-
рек шешуге кμмектесуін μтінді.
Кєсіпорынѓа тиіп т±рѓан темір жол-
дыњ жоќтыѓынан ж‰к тиеу м±њѓа ай-
налѓан. Ескі теміржол сексенінші
жылдары пайдалануѓа беріліпті. Ол
єбден тозыѓы жеткен жєне кєсіп-
орынды айналып μтеді. "Б±л мањда
μњірдегі ‰ш ірі μндіріс – "Агромаш-
Холдинг", ‡й ќ±рылысы комбинаты
жєне "ЕвразКаспианСталь" бар.
‡шеуі бір-біріне жапсарлас орна-
ласќан. Егер теміржол т±йыѓын са-
луды кешеуілдетсек, онда жаќын
арада ж‰к тиеудіњ зардабы ‰лкен
проблемаѓа айналуы
м‰мкін",– деді Сергей Сотни-
ков.
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ќайыр ќартты ќазаќтыќ
ќасиетін саќтаѓан єулет басы
деп ел-ж±рт айрыќша сыйлай-
ды  екен. К‰ндердіњ к‰ні ќатты
науќастанып, тμсек тартып
жатып ќалады. Сонда бір к‰ні
жаналѓыш Ѓазірейіл д‰ниеден
озѓалы жатќан шалѓа келіп,
ќадір-ќасиетін сынап кμрей-
інші деп ќартты ќыспаќќа ала-

ды.  "Ќазаќтыѓым  – ‰н ќатпай
жасы ‰лкенді сыйлап, кісіні
тыњдап, тыњдай білуге ‰йрен-
ген, сμз байласса сμзге сай, іс
байласса іске сай, мал – жан-
ныњ, жан – ардыњ садаѓасы деп
ала жіптен аттамай, бойын
т‰зеп жігіт болѓан немере-
лерім", – дей бергенде, Ѓазі-
рейіл тоќтатып: "Єйелі к‰йе-
уініњ бетінен алса, онда не бол-
ды?" – депті. Сонда ќария:
"Ќатыны ерініњ бетінен алды
дегеніњ, бір отбасыныњ ќазаќ-
тыѓы μлді дегеніњ. Ќазаќтыѓы
μлді дегенше, бір шањыраќтыњ
ортасына т‰скені десейші!
Єйел десек – "шашы ±зын,
аќылы ќысќа" болады деп,
атын "Ана" ќойып, "баќыр бас-
ты еркекті зор ететін" ќасиеті
мен отбасыныњ бірлігін, ты-
ныштыѓы мен ±йытќысын
ќолына беріп едік ќой.  Жоќ,
кет пєлекет! Ќазаќ єйелі отаѓа-
сыныњ бетінен алмас болар!" –
дей бергенде, Ѓазірейіл ќа-
рияны таѓы тоќтатып: "Кμрмей
ештењеге сенбеймін.  Шаќыр
ана келініњді!" – депті. Келіні
келгенше Ѓазірейіл екінші
т‰рге еніпті.

"Ата, шμлдедіњіз бе?" – деп
сусын ала келген келіні: "На-
ѓашым келіп ќалыпты ѓой", –
деп наѓашысыныњ кейпіне
еніп отырѓан Ѓазірейілмен
амандасыпты. "Кμрпе салай-
ын,  жастыќ алыњыз, шай ќояй-
ын" –деп ќ±раќ ±шыпты. Сон-
да Ѓазірейіл шалѓа: "Енді
±лыњды шаќырт!" – депті.

"Ќиналдыњ-ау, єке ќайтейін!
Жењіл болар ма екен, жарты
ауруын маѓан берсењші деп
Алладан жатсам да с±раймын,
т±рсам да с±раймын!" – деп
к‰њірене кірген баласы, наѓа-
шысын кμргенде: "Є, ќ±дай-
ым, бере кμр: єкем жазылар,
наѓашым келіпті.  ¤рістегі
жалѓыз атты єкеліњдер, сойыњ-

Тарих пен м±раѓат –
егіз ±ѓым

Мемлекеттік м±раѓат ќ±нды деректерді
саќтайтын орын. ¤ткен тарихты
ќолыњызѓа аманат етіп тапсырар мањызды
мекеме.  Ондаѓы мамандардыњ ќызметі
жауапкершілікке толы. Осынау мањызды
саланыњ атќарып жатќан ж±мыстары
туралы облыстыќ баспасμз клубында
μткен брифингте айтылды.  Іс-шараѓа
Ќостанай облыстыќ м±раѓаттар жєне
ќ±жаттама басќармасыныњ басшысы
Г‰лжан Мендекинова жєне облыстыњ
мемлекеттік м±раѓатыныњ директоры
Валерий Вишниченко ќатысып,
журналистердіњ сауалдарына жауап берді.
Брифингтіњ модераторы – облыстыќ ішкі
саясат басќармасыныњ басшысы
Жанділдє Маќанов.

Ќостанай облысындаѓы м±раѓат саласы 1923
жылѓы 21 желтоќсаннан бастау алады. Аталѓан
жылы Ќостанай губерниялыќ м±раѓат бюросы
ашылѓан. Уаќыт μте ежелгі м±раѓат бюросы Ќоста-
най облысыныњ мемлекеттік м±раѓаты деп атал-
ды. Былтырѓы жылы облыстыњ барлыќ м±раѓатта-
ры 90 жылдыѓын атап μтті. Мерейтойѓа орай ±йым-
дастырылѓан іс-шаралар жергілікті баспасμз бет-
терінде жарияланып, телеарналар арќылы кμрініс
тапќаны белгілі.

– Ел тарихы мен м±раѓат егіз ±ѓым. Тарихты жа-
сайтын – халыќ. Ал оны саќтайтын – м±раѓат.
¤њіріміздіњ дамуын дєлелдейтін ќ±жаттар м±раѓат
ќоймасында саќтаулы. Облысымыздыњ μткен бе-
лестері сарѓайѓан параќтарда сайрап жатыр, –деді
облыстыќ м±раѓаттар жєне ќ±жаттама басќарма-
сыныњ басшысы Г‰лжан Мендекинова

Мемлекеттік м±раѓаттыњ негізгі ‰ш міндеті бар.
Олар, елдіњ, жердіњ тарихымен байланысты ќ±жат-
тарды жинаќтап, саќтайды. Ќ±нды деректердіњ
мемлекет, адам жєне ќоѓамныњ игілігіне пайдала-
нуѓа жол ашады. М±раѓатшылардыњ негізгі ќызметі
осынау міндеттермен тікелей байланысты.

Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар
департаменті ¤рт сμндіру жєне
авариялыќ-ќ±тќару ж±мыс-тары
ќызметінде "Сыбайлас   жемќор-
лыќќа жол жоќ" таќырыбында
дμњгелек ‰стел μтті. Оѓан "Н±р
Отан" ЌОФ μкілдері, ЌР Мемле-
кеттік ќызмет істері жєне сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл агенттігініњ Ќостанай об-
лысы бойынша департаменті,
ОІІД жєне ТЖД ќызметкерлері
ќатысты.

Тμтенше жаѓдайлар департа-
менті ¤рт сμндіру жєне авария-
лыќ-ќ±тќару ж±мыстары ќыз-
метініњ бастыѓы міндетін атќару-
шы Д.Полончук: "Елбасыныњ
"Ќазаќстан жолы–2050: Бір маќ-
сат, бір м‰дде, бір болашаќ" атты

Жемќорлыќќа жол жоќ

Кμшеге аты берілді

 Рудный ќаласындаѓы кμше-
лердіњ біріне денсаулыќ саќтау
ісініњ ‰здігі Амангелді Жантемі-
ровтыњ есімі беріліп, ќалалыќ
аурухананыњ ѓимаратына ес-
керткіш таќта орнатылды. Игілікті
шараѓа Ќостанай облысы
єкімініњ кењесшісі Сєкен Тμкенов,
ќалалыќ єкімдік ќызметкерлері,
бірге ењбек еткен ќызметтес
єріптестері, туѓан-туыстары

кμше атауын беру туралы ±сы-
ныс жасап, ќоѓамдыќ тыњдау-
лар μткізген болатын. Ал ел
‡кіметі жанындаѓы Республи-
калыќ ономастикалыќ комис-
сия б±л мєселеге ќатысты
μзініњ оњ шешімін шыѓарып,
‰стіміздегі жылдыњ ќањтар
айында Ќостанай облысы
єкімініњ кμше атауын беру ту-
ралы арнайы ќаулысы шыќты.
Б‰гінде Амангелді Жантеміров

атындаѓы кμшеде ќалалыќ ауру-
хана, перзентхана, балалар ем-
ханасы сияќты єлеуметтік мањы-
зы зор мекемелер орналасќан.

Рудный ќаласы.

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Ќостанай облысында 21 м±раѓат бар. Олардыњ
ќоймаларында 5300-ге жуыќ м±раѓаттыќ ќорлар
жинаќталѓан. Тарихи мањызды фотосуреттер,
партия органдары мен мемлекеттік ресми ќ±жат-
тар, хаттар, соѓыс ардагерлері мен тыл ењбеккер-
лерініњ естеліктері жєне Ќостанай ќаласыныњ
μткені туралы деректер саќтаулы. Ќазіргі уаќытта
облыстыњ м±раѓат саласында 232 адам ж±мыс
істеуде. Соныњ ішінде 95 маман жоѓары білімді.

Облыс аумаѓына ќарасты м±раѓаттар елдегі елеу-
лі оќиѓаларѓа ‰н ќосып отырады. Тыњ жєне тыњай-
ѓан жерлерді игерудіњ 60 жылдыѓы, Ќостанай ќала-
сыныњ 135 жылдыѓы, "ССК¤Б" АЌ-ныњ 60 жыл-
дыѓы, Ы.Алтынсаринніњ Торѓайда мектеп ашуыныњ
150 жылдыѓына орай фотоќ±жаттыќ кμрме, ѓылы-
ми-теориялыќ конференция, ж±ртшылыќпен кез-
десулер, дєрістер, экскурсиялар ±йымдастырды.
Аталѓан мекеменіњ биылѓы жылѓа жоспарлаѓан
ж±мыстары ±шан-тењіз. Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясыныњ жєне облыстаѓы этномєдени бірлес-
тіктердіњ ќ±жаттарын мемлекеттік саќтауѓа ќабыл-
дамаќшы. ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына арнаѓан
іс-шаралары бір тμбе. Кμрме, экскурсиялар арќы-
лы ¦ОС-даѓы батырлардыњ ерлігін мектеп оќушы-
ларына насихаттауды жоспарлап отыр. Облыстыќ
ішкі саясат басќармасымен бірлесе "Ќостанай об-
лысыныњ єскери дањќ" кітабы эстафетасын  ж‰зе-
ге асырып жатќаны таѓы бар.

СУРЕТТЕ: баспасμз клубындаѓы кездесу.
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Жолдауында: "Барлыќ ќ±ќыќ
ќорѓау ж‰йесі ж±мысыныњ сапа-
сын арттыру ќажет. Зор
μкілеттілік пен ќ±ќыќ иеленген
шенділер мінсіз мінез-ќ±лќымен
жєне жоѓары кєсіби дењгейімен
ерекшеленуге тиіс" делінген.
Сондыќтан ќ±ќыќ ќорѓау органы
ќызметкерлері зањды б±збай,
ќызметтік, єскери жєне ењбек
тєртібін саќтауы тиіс, деді.

Шараѓа ќатысушылар жалпы
ќ±ќыќ ќорѓау органдары ќызмет-
керлерініњ ќ±ќыќтыќ сауатты-
лыѓы, жалпы μњірімізде сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы зањна-
маныњ орындалуына тоќталды.
Б±дан басќа, сыбайлас жемќор-
лыќ кез келген ќоѓам ‰шін т‰йінді
мєселе екендігіне мєн берді.

Єлемніњ  барлыќ мемлекеттері-
не, оныњ ішінде экономикасы
дамыѓан жєне б±рыннан келе
жатќан демократиялыќ дєст‰р-
лері саќталѓан мемлекеттер ‰шін
де жат емес. Сондыќтан сыбай-
лас жемќорлыќ сипаттаѓы
кμріністерге жол бермеу – ел
саясатыныњ басым баѓыты. Тєу-
елсіздіктіњ алѓашќы к‰ндерінен-
аќ, жалпы ќылмыстармен ќатар,
сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес
мемлекет билігі ‰шін басты маќ-
саттардыњ бірі, дейді ±йымдас-
тырушылар.

Облыстыќ тμтенше
жаѓдайлар департаменті

μрт сμндіру жєне авариялыќ-
ќ±тќару ж±мыстары

ќызметініњ кадр бμлімі.

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

Ауѓан соѓысына да ќатысып,
єскери хирург міндетін абырой-
мен атќарѓан. Дєрігердіњ ењбегі
елеусіз ќалмасын деген баста-
машыл топ μткен жылы оѓан

жєне зиялы ќауым μкілдері ќа-
тысты.

"Амангелді Мырзахмет±лы-
ныњ есімі, оныњ жарќын бейнесі
ж‰регімізден терењ орын алады.
Ол ±заќ жылдар бойы μњіріміздіњ
денсаулыќ саќтау саласында,
басшылыќ ќызметтерде абы-
ройлы ењбек етіп, елдіњ ќ±рметі-
не бμленді. Бар ќажыр-ќайра-
тын елдіњ дамуына ж±мсаѓан
дєрігердіњ μнегелі μмір жолы
кейінгі ±рпаќќа зор ‰лгі болып
ќала береді", – дейді ќаланыњ

ќ±рметті азаматы, ардагер-кенші
Єлсабыр Дєрменбаев.

Амангелді Жантеміров СЌО-
на ќарасты Жамбыл ауданында
д‰ниеге келген. 1963 жылы Ал-
маты мединститутын тємамдаѓан
жас маман ењбек жолын Рудный
ќаласынан бастайды. Ќ±лаќ
дєрігері ретінде ќазіргі аурухана-
ныњ 2-ќабатынан арнайы
бμлімше ±йымдастыруѓа атса-
лысып, μмірініњ соњына дейін
осы бμлімшеніњ мењгерушісі бо-
лып ж±мыс істейді. Екі жылдай

дар!" – деп жыѓыла жабысып-
ты.

Сонда Ѓазірейіл: "Єкесі мен
анасы осындай болса, балала-
ры одан єрмен ќазаќ болмаса,
бермен болмас. Аќсаќал, ошаќ
басын мыќтап барады екенсіњ.
Дегенмен, сен ой тастадыњ.
Меніњ ісім – бір-бірлеп емес,
адамдардыњ жанын мыњдап
алу. Жаќсы айттыњ, ой тастап
барасыњ", – деп ќазаќ ќария-
сыныњ "ол ќандай ой, ќазаѓы-
ма кесірім тие кμрмесін" деп
жалынѓанына жауап бермей,
жанын алѓан екен" дейді, ањыз-
да.

Алаштыњ алаш болѓалы,
ќазаќтыњ ќазаќ болѓалы есте
жоќ ескі ѓасырларда. Ѓазі-
рейіл  талай рет талай айласы-
мен ќазаќтыњ жанын мыњ-
мыњдап ±рлап, т±ншыќтырып,
жойып жібергісі келген...

Ашаршылыќ кезінде жапан
даладаѓы  тасбаќа ќазаќ кμрсе
μзінен-μзі шыњѓырып жібе-
ретін болѓан.  Алла таѓала ма-
ќ±лыќтыњ т‰йсігіне адамныњ
аза бойын ќаза ќылатын кеса-
пат ‰рейін сездірсе керек.
Ќ±дай  адамнан бастап саналы
маќ±лыќтыњ аранын аштыра
кμрмесін. Талай д±шпан
ќазаќтыњ жанын кμріп
т‰њілген.  Тас т‰йін берік,
кμрген, т‰йген, шыдампаз ха-
лыќтыњ ќасиетіне бас иген...

Б¦¦ ќасындаѓы ауыл ша-
руашылыѓы ±йымыныњ ста-
тистикалыќ мєліметтеріне
ќараѓанда, 2014 жылы ж±мыр
жерде 930 млн. адам аштыќ,
яѓни, азыќ-т‰лікке зар болып
отыр.

Ќазір де  д‰бірлі єлем  ‰рей-
ден ‰рпиіп бір ќауызѓа сиып
кеткелі т±р.

Ендеше  ќазаќ таѓы бір
сынаќ ‰стінде. ‡лкен бір μткел
‰стінде.   ¤ткелде ат ауыстыр-
майтын кезењ туды.
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 Біліктілігін арттырды
 Облыста. "¤рлеу" БА¦О" АЌ филиалы Ќостанай облысы бой-

ынша инновациялыќ дамытуды єдістемелік ќамтамасыз ету
бμлімініњ мамандары "‡здіксіз педагогикалыќ білім беру акаде-
миясы" баѓдарламасыныњ шењберінде оќытушылардыњ
біліктілігін арттырудыњ ішкі ж‰йесі бойынша оќыту семинарын
μткізді. Семинарда "Ѓылыми-педагогикалыќ жєне єдістемелік
маќалаларѓа ќойылатын талаптар" жєне "Оќу-єдістемелік мате-
риалдарды сараптауѓа ќойылатын талаптар" ќарастырылып, тал-
ќыланды.

Ќ±рмет кμрсетілді
Ќарасу. Черняев селолыќ округініњ мєдениет ‰йінде ¦лы

Жењістіњ 70 жылдыѓына арналѓан "Соѓыс балалары" атты мєде-
ни-кμпшілік шара болып μтті.Онда ардагерлерді ауыл єкімі
Т.¤зденбаев,  жергілікті ардагерлер кењесініњ тμраѓасы С.Сыз-
дыќов ќ±ттыќтап, соѓыстыњ зардабын кμрген ‰лкен кісілерді
ќ±ттыќтады. Таѓылымды кеш соњында мерекелік концерт ±йым-
дастырылып, ќарттарѓа дастарќан жайылды.

Отбасынан бастайыќ
Ќостанай. "Н±р Отан" партиясы ќалалыќ филиалында "Баќыт-

ты отбасы" жобасы аясында отбасыларѓа арналѓан ќоѓамдыќ
ќабылдау μтті. Іс-шараѓа облыс орталыѓында т±ратын бес отба-
сы ќатысып, μздерін толѓандырѓан мєселелерді ортаѓа салды. Єр
отбасыѓа жеке-жеке психологтар, зањгерлер кєсіби кењес берді.
М±ндай ќабылдау алдаѓы уаќытта мектептерде жалѓасын таппаќ.

Кμліктер отќа оранды
Рудный. Бір аптаныњ кμлемінде кеншілер ќаласында ‰ш кμлік

жанып кетті. ¤рт сμндірушілер келтірген мєліметке ж‰гінер бол-
саќ, темір т±лпарлардыњ отќа орануына сымдардыњ ќысќа т±йыќ-
талуы себеп болуда. Ал, Октябрьге 50 жыл кμшесіндегі кμлікке
ќасаќана от ќойылѓаны аныќталѓан. Осы іске ќатысты ќазір тер-
геу амалдары ж‰ргізілуде.

Спорт – μмір кμркі
¦зынкμл. Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20-жылдыѓына

орай К.Маркс селолыќ округіндегі мекемелері арасында спорт-
тыњ ‰ш т‰рінен волейбол, шахмат, ‰стел теннисі жарыс μтті.
Волейболдан бірінші  орынды "Сокол-Агро – 2010" тобы, екінші
орынды Соколов орта мектебі,  ‰шінші орынды "Карл Маркс
ауылдыќ  округі  єкімініњ аппараты" иеленді.  Байќауда ‰здік
атанѓандар маќтау ќаѓаздарымен, аќшалай сыйлыќтармен мара-
патталды.

Жењіс т±ѓырынан кμрінді
 Жітіќара. Таяуда Ќараѓанды ќаласында бокстан жастар ара-

сында ел біріншілігі мєресіне жетті. 200-ге жуыќ сањлаќ ж±ды-
рыќтасќан додада ауданымыздыњ атынан Станислав Калицкий
жєне Дмитрий Ахцигер ќатысып, ќос медальді еншілеп ќайтты.
Б±л  шеберлер  облыс  ќ±рамына  ќабылданѓалы бері тамаша
жетістіктерге жетіп, бапкерлерініњ ‰мітін аќтап келеді.

Ж±мыспен ќамтылуда
Алтынсарин.  ¤ткен жылы "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы

– 2020" баѓдарламасы аясында ауданда 120 адам ж±мыспен ќам-
тылып, μз ісін ашамын деген 24 адамѓа 35 млн. тењге кμлемінде
несие берілген. М±ныњ сыртында 12  адам кєсіптік даярлыќтан,
ќайта даярлау курстарынан μткен. Сондай-аќ, ауданда м‰мкіндігі
шектеулі жандардыњ да ж±мыспен ќамтылуына баса назар ауда-
рылѓан,  μткен жылдыњ μзінде осындай 19 жан ењбекпен ќамтыл-
ѓан.

Міне, осындай
таќырыппен Шыраќбек
Ќабылбаев атындаѓы
Ќостанай академиясында
кездесу болып μтті.

Жылма жыл аќпан айыныњ
ортасында біз ауѓан соѓысында
ќаза тапќан жауынгерлерді еске
алып, олардыњ рухтарыныњ ал-
дында бас иеміз. ¤йткені осы со-
ѓыста μрімдей жас жігіттер ќаза
тапты. Б‰гінгі жастар олардыњ
Отан алдындаѓы борышын адал
орындаѓандарын ±ќсын,  патри-
оттыќ сезімінен таѓылым алсын
деген маќсатпен академияда
т‰рлі дењгейдегі кμрмелер, єдеби
кештер, мєдени іс-шаралар
±йымдастырып, кμз кμргендер-
мен кездесу μткіземіз. Осы кеште
солардыњ бірі.

Кешке  ауѓан соѓысыныњ арда-
герлері  В.Пряхин, С.Жасубиев,
А.Харченко, А.Коваленко арнайы
келді. Кешті Шыраќбек Ќабылба-
ев атындаѓы Ќостанай академи-
ясы бастыѓыныњ кμмекшісі  поли-
ция полковнигі Ќ.Айтќ±лов ашты.
Ол сμз барысында "¤з борышта-
рын адал атќарѓан ауѓан соѓысы
ардагерлерініњ есімін жас
±рпаќќа жеткізу, тарихтан
єділетті орын беру   б‰гінгі к‰нніњ

мањызды мєселесі. Бейбітшілік
‰шін к‰рескен аѓалардыњ ерлігін
саќтау, оларды ‰лгі-μнеге т±ту –
єрбір азаматтыњ борышы.  Жас
±рпаќ б±дан ‰лгі-μнеге алуы ке-
рек", – деп шараныњ мєні мен
мањызына кењірек тоќталды.

Кешке шаќырылѓан  ауѓан со-
ѓысыныњ ардагерлері сол с±ра-
пыл соѓыстыњ μзіндік  ерекшелігін
айта отырып, тыњдаушыларды
бейбіт к‰нніњ парќын біліп, ќас-
терлеуге,білімдерін кμтеріп,
біліктіліктерін арттыруѓа шаќыр-

ды. Єр ардагерге тыњдаушылар
ойларында ж‰рген с±раќтарын
ќойды.  Сондай-аќ, кеш ќонаќ-
тарына Академия μнерпаздары
єн мен жырдан шашу шашты.

Іс-шараныњ соњында, Акаде-
мия тыњдаушылары ардагер-
лерге естелік сыйлыќтарын
сыйѓа тартты.

Б. Ќ¦РМАНЃАЛИЕВА,
Ќазаќстан Республикасы

ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы
академияныњ тєрбие ж±мысы

бμлімініњ бастыѓы.

"Ауѓанстан  – ж‰ректегі жара"

Жылма-жыл аќпан ай-
ыныњ ортасында біз ауѓан
соѓысында ќаза тапќан
жауынгерлерді еске алып,
олардыњ рухтарыныњ ал-
дында бас иеміз. ¤йткені
б±л соѓыста 18-19 жасар
μрімдей жас жігіттер жа-
зыќсыз ќ±рбан болды.
Б‰гінгі жастар μздеріндей
жігіттердіњ Отан алдын-
даѓы борышын адал орын-
даѓандарын ±ќсын, олар-
дыњ патриоттыќ сезімінен
таѓылым алсын деген ни-
етпен аудан орталыѓында
"Кењес єскерініњ Ауѓан-
стан  Республикасынан   шыѓа-
рылѓанына 26 жыл" толуына
орай "Ќызыл бєйшешек" акция-
сы μтті. Жиналѓан ќауым акция
барысында соѓыста ќаза тапќан
жауынгерлерді бір минут ‰нсіз-
дікпен еске алды.

Аудан єкімініњ орынбасары
Т‰бекбай Єубєкіров аудан ж±рт-
шылыѓын ќ±ттыќтап жєне ауѓан
соѓысыныњ ардагерлері: Серік
Жадиков, Ќ±нанбай Тμлеубаев,
Марат Ѓизатуллин, Бμкейхан Ис-
магуловтарѓа марапаттау хатта-

рын табыс етті.
Елбасымыз Н.Є.Назарбаевтыњ

ауѓан соѓысы туралы: "Ауѓан со-
ѓысында ќыруар ќаржы шыѓында-
дыќ, мыњдаѓан μмір ќиылды, ке-
њес єскеріне б±л елді тастап
шыѓуѓа тура келді..." – деген сμзі
бар. Сол ауѓан соѓысыныњ аяќтал-
ѓанына биыл 26 жыл толып отыр.
Б±л ќасірет елдіњ тек μз ішінде
ѓана емес, оѓан сырт мемлекет-
тердіњ ќатысуымен де ±заќќа со-
зылды. Оѓан єр елден, сондай-аќ
22 мыњ ќазаќстандыќ ќатысќан

екен.
– Ќайсыбір ана жал-

ѓыз боздаѓынан айы-
рылды, кейбір бала
єкесіз, кейбір отбасы
панасыз ќалды. Енді
ѓана азамат атанып єс-
кер ќатарына алынѓан
ќаншама жігіттеріміз
ауѓан даласында жан
тапсырды. Ал кейбір
жауынгерлер із-т‰зсіз
жоѓалып кетті. Аяќ-ќол-
дан айырылып ќан тμ-
гіп м‰гедек болѓандар
ќаншама, ауѓан соѓысы
– ж‰ректе жазылмай-

тын, тарихта ерекше орын ала-
тын оќиѓа, – дейді с±рапыл со-
ѓыстыњ куєгері Бμкейхан Исма-
гулов μз сμзінде.

Єр халыќтыњ, єр адамныњ
ќасиетті борышы – Отаны ‰шін
жанын пида еткен азаматтарын
мєњгі есте саќтап, ќ±рметтеу, жас
±рпаќќа отанс‰йгіштіктіњ ‰лгісі
ретінде  насихаттау  екенін   еш-
ќашан ±мытпайыќ.

Г‰лім ЫСМАЃ¦Л.
Жанкелдин ауданы.

"Ќызыл бєйшешек" акциясы

Облыстыќ ќазаќ жасμспірімдер театрында
драматург Ш.Орынбайдыњ "Тозањды терезе"
спектаклі (Ќоюшы режиссеры Ѓ.Арын±лы) сах-
наланды.

Спектакльдіњ ќысќаша желісі Ауѓан соѓысы-
нан м‰гедек болып оралѓан азаматтыњ арбаѓа
тањылѓан ќиын таѓдыры туралы. Шарыќтау ше-
гінде єз-єзілдіњ арбауымен шањыраѓы шайќа-
лып, аќыр аяѓында адал достыќ пен с‰йіспен-
шілік жењіп шыѓады. Басты рμлді ЌР Мєдениет
ќайраткері О.Н±рѓали асќан шеберлікпен сом-
дап шыќты. Театр єртістері Е.Бараќов, Б.Орда-
баева, Р.Байкμбен, ¦.Сейдахметовалар да μз
кейіпкерлерініњ шынайы бет-бейнесін ашып,
кμрермен кμзайымына айналды.

Кењес єскерініњ ауѓан жерінен шыѓарылѓан
к‰німен орайластырылѓан ќойылымды ќалыњ
ж±ртшылыќпен бірге ауѓан соѓысыныњ ардагер-
лері де арнайы келіп тамашалады.

– Ауѓан соѓысы туралы кинолар, кітаптар жиі
шыѓып жатыр ѓой. Ал, мынадай   спектакльді

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Ардагерлер спектакль кμрді

алѓаш рет кμруіміз. Театр ±жымына ‰лкен алѓы-
сымызды айтамыз, – дейді ауѓан соѓысы арда-
гері Марат Батырхан±лы.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Спектакльден кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.
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Елбасы  да жергілікті билік
μкілдерінен осыны  талап етеді.

"2014 жыл єлемдік ауќымдаѓы
к‰рделі  жєне бірегей оќиѓалар жылы ре-
тінде тарих ќойнауына енеді. Ол мемле-
кет басшысы, ¦лт кμшбасшысы Н.Є.На-
зарбаевтыњ Ќазаќстан халќына арнаѓан
Жолдауынан басталды. Онда біздіњ рес-
публикамыздыњ єлемніњ дамыѓан отыз
елініњ ќатарына ену баѓдарламасы ±сы-
нылѓан болатын", – деп атап кμрсетті
аймаќ басшысы μз баяндамасында.

¤њір басшысы μткен жылы ќол жеткіз-
ген  табыстар  мен орын алѓан кейбір ол-
ќылыќтар туралы егжей-тегжейлі айтып
берді (Облыс єкімініњ есебі "Ќостанай
тањы" газетініњ 7 аќпан к‰нгі №15-ші
нμмірінде жарияланды. Сондыќтан, б±л
жолы оѓан тоќталуды жμн кμрмедік).

Жалпы, Н.Садуаќасовтыњ баяндама-
сынан ањѓарѓанымыз, Тобыл μњірінде
есепті кезењде атќарылѓан шаруа аз емес.
Біраќ, оѓан тоќмейілсудіњ ќажеті жоќ.
Мєселен, єлемдік ќаржы даѓдарысы сал-
дарынан μзге мемлекеттер тєрізді біздіњ
елде де тау-кен μндірісі к‰рт кеміді. ¤њір
μнім μњдеу секторына негізделгендіктен
былтыр шикізат μндіруші кєсіпорындар-
дан т‰скен салыќ мμлшері облыс ќазы-
насыныњ б‰йірін ќампайта алѓан жоќ.
Біраќ, облыста т±њѓыш рет μнеркєсіп
μнімдерін  μндіру  1,5  есеге артыпты, яѓни
46,9%-ѓа жеткен. Ендігі жаѓдайда μњірдегі
μнеркєсіп μнімдерін шыѓаруѓа баса назар
аудару ќажет. Экономиканы ныѓайту ‰шін
бір орында т±ра беруге болмайды.

Астыќты μњір μткен жылѓы к‰н райы-
ныњ ќолайсыздыѓына ќарамастан бар-
лыќ егін алќабыныњ 98 % жинап ‰лгерді.
Соныњ арќасында мемлекет ќамбасына
4,5 млн.тонна астыќ ќ±йды. Т±ќым ќоры
жеткілікті. Кμктемгі егіс кезінде ‡кімет ша-
руаларды арзан жанар-жаѓар маймен
ќамтасыз  ету  ‰шін  таѓы  бірќатар жењіл-
діктер ±сынатыны белгілі. Сондыќтан,
б‰гін ауыл шаруашылыѓын дамытамын
дегендерге мемлекет μзі ќарасып отыр.

Облыста соњѓы жылдары ќара малдыњ
ќарасы кμбейіп келеді. Оѓан мемлекеттік
"Сыбаѓа" баѓдарламасыныњ ыќпалы зор.
Ќостанай облысы б±л ретте республика-
да  алдыњѓы  орындардыњ біріне жайѓас-
ќан. Дегенмен, кежегесінен кейін тартќан
т±стар да ќылањ беріп ќалады. Мєселен,
єлгі айтќан "Сыбаѓа" баѓдарламасы бой-
ынша Жітіќара, Ќамысты аудандары мен
Арќалыќ ќаласы жоспарды толыќќанды
орындай алмай отыр. Облыс ауданда-
рында жерді єртараптандыру мєселесі-
не де жергілікті билік ж‰рдім-бардым
ќарайды. Н.Садуаќасов μз баяндамасын-
да мемлекеттік баѓдарламалардыњ
жергілікті  жерлерде  баяу  ж‰ргізіліп жат-
ќанына ќынжылыс білдірді.

¤ткен жылдыњ бедерінде  облыс
кєсіпорындары мен єкімдік 119 меморан-
думѓа ќол ќойды. Б±л μндірісті тоќтатпау,
ж±мыс  орындарын саќтап ќалуѓа жасал-
ѓан батыл ќадам екендігі даусыз. Егер
кєсіпорындар жаппай ж±мысшыларды
ќысќартар болса, онда сμз жоќ μнім
μндіру кμлемі де барынша азая т‰седі.
Сондыќтан, таразыныњ басын тењ ±ста-
ѓан абзал. Єсіресе, "АграмашХолдинг",
"СарыАрќаАвтоПром" машинаќ±растыру
саласы,, "ЕвразКаспианСталь" арматура
шыѓаратын зауыт, азыќ-т‰лік μндіретін
кєсіпорындар, ‰й комбинаты, Соколов-
Сарыбай тау-кен μндірісі тєрізді алып
индустриалдыќ ошаќтар ќысылтаяњ ке-
зењде даѓдарып ќалмауы тиіс. Єлеуметтік
саланы жањѓырту ісі де жалѓасын таба-
ды. Тек  елдегі  экономикалыќ жаѓдай
т±раќталѓанша жоспарлы мєселелерді
сєл шегере т±руѓа тура келеді. Соѓан ќара-
мастан, μњірдегі барлыќ єлеуметтік жоба-
ларды аяќтауѓа облыс бюджетінен 34
млрд.тењге ќарастырылды.

Облыс басшысы айтќандай, Тобыл
μњірі  жања кен орындарын кєдеге асыру
ісіне де  ‰мітпен ќарайды. Мєселен, Ќос-
танай ауданында темір жентектерін
μндіру, Жітіќарада никель-кобальт кеніші,
Денисов ауданында мєрмєр тас шыѓару

ОБЛЫС ЄКІМІ ЕСЕП БЕРДІ

"‡нем мен ±ќыптылыќ ќажет"
1-бет

Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылыќ саласына
біраз ќаржы бμлініп ж‰ргені ж±ртќа мєлім.  Ол кμмек жыл-
дан жылѓа ±лѓайып келеді.Биыл мєселен, 13,5 млрд. тењ-
ге бμлінді. Б±л μткен жылѓыѓа ќараѓанда 1 млд.тењгеге
артыќ. Аз аќша емес. ‡кімет о баста егін шаруашылыѓы-
на, майлы даќылдар μсіруге субсидия тμлеп келсе, енді
ќазір мал сатып алуѓа да ќаржы бμліп жатыр.

Елімізде т‰лік санын кμбейтуге, оныњ т±ќымын асыл-
дандыруѓа баѓытталѓан "Ќ±лан", "Алтын асыќ", "Сыбаѓа"
дейтін мемлекеттік баѓдарламалар да барын білесіздер.
Б±ѓан ауылдаѓы аѓайынныњ шындап ыќыласы ауды. Сон-
дыќтан, мал шаруашылыѓына ерекше кμњіл бμлініп жа-
тыр деп μз басым батыл айта аламын.

Біздіњ "Ќарќын" ЖШС етті баѓыттаѓы Єулиекμл асыл т±ќымды сиырын μсіреді.‡ш-
тμрт жыл  б±рын мемлекеттіњ кμмегі арќасында 500 бас сатып алѓанбыз. Енді соныњ
ќарасын кμбейтіп жатырмыз. Жыл сайын к‰зге салым селекциялыќ ж±мыстарѓа, жем-
шμп дайындауѓа ќаржы бμлінеді.

Оныњ бері жаѓында егінніњ ќандай михнатпен жиналѓанын кμрдіњіз. Кμптеген ша-
руашылыќтар дер кезінде т±ќым да жинай алмады. Оѓан енді мемлекет таѓы ќаржы
бμлді. Жалпы, ‡кімет ауыл шаруашылыќ саласыныњ μркендеуіне зор ќолдау
кμрсетіп жатќанын айта кеткен жμн.

Сайран Б¦ЌАНОВ,
"Ќарќын" ЖШС директоры, Ќазаќстанныњ Ењбек Ері:

"Мемлекеттіњ кμмегі зор"

Шаруашылыѓымызда 500 жылќы, 200-дей ірі ќара жєне
1000-нан астам ќой бар. Біз асылт±ќымды б±ќаларды μз ќара-
жатымызѓа сатып алѓанбыз. Серіктестік т‰лікті μз тμлінен кμбей-
туді ќолѓа алѓан. Алдаѓы уаќытта мал μнімдерін μткізіп, соныњ
пайдасын кμрсек дейміз. Негізі, мемлекет ауыл шаруашылы-
ѓын жандандыруѓа аз кμњіл бμліп отырѓан жоќ. Ќазір жер емген
диќанѓа  да, мал μсірген шаруа адамына да ‡кіметтіњ беріп
жатќан кμмегі зор. Тек, істіњ кμзін таба білсењіз болѓаны.  "¦ќсата
білген ±тады", – дейді халќымыз, б±л бекерге айтыла салмаса
керек.

Мемлекет жыл сайын кμктемгі дала ж±мыстары кезінде жа-
нар-жаѓар майды жењілдетілген баѓамен ‰лестіреді. Б±л μте
тиімді. Мєселен, біздіњ шаруашылыќ егіс науќанында 200 тон-

надай дизель отынын сатып аламыз. Оныњ баѓасы ауыл шаруашылыќ тауарμнді-
рушілері ‰шін μте ќолайлы.

Мєди ИХТИЛЯПОВ,
"Шолаќсай" ЖШС директоры:

Ауылды дамытудыњ алѓы шарты

жобасы дайын. "Тобыл" ЄКК  дєл осын-
дай 44 жања инвестициялыќ жобаны ж‰зе-
ге асыруѓа ниетті. Б±ѓан 500 млрд.тењгеге
жуыќ ќаржы ж±мсалады. Алайда, келісім-
шарт жасасќаннан соњ кен орындарын
барлауѓа алты жылѓа жуыќ уаќыт кетеді.
Тек содан кейін ѓана ќазу ж±мыстары
ж‰ргізіледі. Жалпы, Тобыл μњірі жер асты
ќазба байлыќтарына кенде емес. Оныњ
бєрі алдаѓы  уаќыттыњ еншісіндегі іс.

"Біз єлемдік ќоѓамдастыќпен тыѓыз ќа-
рым-ќатынастыќта μмір с‰реміз. Сондыќ-
тан, жаћандыќ экономикалыќ кењістіктегі
кез  келген  μзгерістерге  уаќытылы єрі
лайыќты ‰н ќата білуіміз керек. Ќостанай
облысы єлемніњ 80 елімен єріптестік бай-
ланыс орнатќан" – деді Н.Садуаќасов μз
сμзінде. Єрине, сыртќы сауда μткен жылы
17,7%-ѓа азайды. Керісінше импорттыњ
кμлемі ±лѓайды. Єсіресе, Шыѓыстаѓы
кμршілес мемлекеттер мен кедендік одаќќа
м‰ше елдер арасындаѓы алыс-беріс ќар-
ќынды дамып келеді. 2010 жылдан бері
б±л кμрсеткіш 2 есеге ±лѓайыпты.

Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ
аясында сыртќа тауар μткізуші кєсіпорын-
дар  халыќ жаппай т±тынатын μнімдердіњ
сапасына баса назар аударуы ќажет. Б±л
‰шін мемлекет те бар жєрдемін аямай-
ды. ¤йткені, бєсекеге тμтеп бере алма-
сањ алып нарыќќа ж±тылып кетудіњ ќаупі
тμнуі ѓажап емес. ¤кінішке ќарай, бізде
экспортќа шыѓаратын тауар кμлемі кμњіл
кμншітпейді. Металл, тоќыма μнімдері,
ќ±рылыс материалдарыныњ кμлемі аз.

Облыстыњ экономикасы мен єлеуметтік
ахуалын терењ талдап берген Н±ралы
Садуаќасов есепті кездесудіњ екінші
бμлігін ашыќ диалогќа ±ластырды. Яѓни,
кездесуге келгендер μздерін толѓантќан
т‰йткілді мєселелерді облыс басшысына
тμтесінен ќоюѓа м‰мкіндік алды. Т±рѓын-
дар Н.Садуаќасовќа жол мєселесі, ауыл-
ды кμркейту, ж±мыссыздыќ, шаѓын несие,
кμлік ќозѓалысы, ауылды кμгілдір отын-
мен ќамтамасыз ету, ¦лы Отан соѓысы
ардагерлеріне кμрсетілетін жењілдіктер
туралы с±раќтар ќойды. Єкім м±ныњ
бєріне байсалды т‰рде жауап берді.
Мєселен, Освенцим концлагерініњ т±тќы-
ны болѓан ќария  бала к‰ндерінде  Ле-
нинград блокадасы мен фашист басќын-
шыларыныњ с±мдыѓын  кμрген ‰лкен
кісілердіњ  де  ќатары сиреп ќалѓанын,
оларѓа шипажайларѓа емделуге бару
‰шін ењ болмаса жењілдіктер ќарастыры-
ла ма деген сыњайда μтінішін айтты. Єкім
м±ндай мєселеніњ бірінші рет кμтеріліп
т±рѓанын, оныњ шешімін табуѓа болатын-
дыѓын айтты.

Ал, ауыл шаруашылыќ  тауар μндіру-
шілерініњ бірі μз ќарамаѓындаѓы ж±мыс-
шылардыњ алды зейнет жасына жеткен-
дерін, кем дегенде ‰ш-тμрт жылда зейнет-
керлікке шыѓатынына алањдайды. Олар-
дыњ орнын басатын жастар жоќтыњ ќасы.
Осы проблеманы шешудіњ жолдарын
с±растырды. Б±ѓан облыс басшысыныњ
жауабы дайын: б‰гінде μњірдегі кμптеген
ауылшаруашылыќ кєсіпорындары μзде-
ріне ќажетті мамандарды арнайы оќытып
алуѓа машыќтанды. Облыстаѓы он екі кол-
ледж осы баѓытта ж±мыс істеп жатыр.
Олар ауылшаруашылыѓына ќажетті ма-
мандарды оќытуѓа єзір жєне даярлап
та жатыр. Сізге де осы тєжірибеге с‰йе-
нуге болады деп ескертті. Жер емген ди-
ќандардыњ бірі астыќ шыѓымына байла-
нысты тμленетін субсидия кμлемін 300
тењгеден 1000 тењгеге дейін кμтерілгенін
ќалайды. Облыс єкімі μз кезегінде б±л
мєселені шешу ‰шін ЌР ауыл шаруашы-
лыќ министрлігіне ±сыныстар жіберіл-
генін жеткізді. Ендігі іс олардыњ ќ±зырын-
да.

Есепті кездесуді ќорытындылаѓан об-
лыс басшысы жалпы, μњірді дамытудыњ
м‰мкіндіктері мол екенін айтып μтті. Тек,
бір ж±дырыќтай ж±мылѓанда ѓана бар
ќиындыќты ењсеруге болады. Ќазіргі кез
босањсуды ќажетсінбейді деп т‰йіндеді
ол.

 Суреттерді  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ, Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Мен өмірлік тәжірибесі, 
көрген-түйгені бар, кезінде 
Қостанай сияқты іргелі об-
лысты басқарған, Қазақстан 
Парламенті Мәжілісіне де-
путат болған адам ретінде, 
жалпы Тәуелсіз қазақ елінің 
бір азаматы ретінде Прези-
денттік сайлауды биыл, яғни 
2015 жылы өткізу туралы ұсы-
нысты дәл уақытында, жан-
жақты ойластырылып барып 
жасалған байлам деп білемін.

Біріншіден, мұндай ұсы-
нысты Қазақстандағы 140-тай 
ұлт пен ұлыстың басын қосып, 
біріктіріп, ұйытқы болып отыр-
ған, беделі мен ұстанымы 
жөнінен жалғанның жалпағы-
на танылған Қазақстан халқы 
Ассамблеясының саяси кеңесі 
жасап отыр. Бұл құрылым Қа-
зақстандағы барлық ұлт пен 
ұлыстың мүддесін, олардың 
ой-арманын дөп басып, біл-
дірді.

Екіншіден, Ассамблеяның 
осы ұсынысын еліміздегі сая-
си партиялар мен қоғамдық 
бірлестіктер, шығармашылық 
одақтар, жастар, ардагерлер 
кеңесі мен әйелдер қауымдас-
тығы – бір сөзбен айтқанда, 
жалпы жұртшылық бір ауыз-
дан қолдап отыр. Тіпті мен 
мұндай ұсынысқа қарсы 
болған бірде-бір жанның пікірін 
естіген жоқпын. Өйткені, Пре-
зиденттік сайлауды дәл биыл, 
қазіргідей ерекше көкейтесті 
мәселелерді түбегейлі шешуді 
қолға алып жатқан сәтте өткізу 
– бұл Тәуелсіз Қазақстанның 
қамы, оның экономикасы мен 
әлеу меттік саласын тұрақты 
дамытудың қамы. Бұл – 
«Нұрлы жол»бағдарламасын 
түбегейлі жүзеге асырудың, 
бұл «Қазақстан – 2050» стра-
тегиясында алға қойылған 
дамыған отыз елдің бірі болу, 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясын 
бекемдей түсудің қамы. Бұл 
– Қазақстандағы өте тиімді 
тұрақтылық моделін сақтау-
дың, бірлігімізді бекемдей 
түсудің, барлық күш-жігерді, 
ой-мақсатты Көшбасшымыз 
– Қазақстан Президенті Нұр-

сұлтан Назарбаев төңірегіне 
топтастырудың қамы. 

Бұл – әлемді жайлаған 
дағдарысқа қарсы тұрудың, 
одан аман-есен өтіп, елімізді 
биік белестерге бастаудың 
қамы. 

Бұл – Қазақстанда қа-
лыптасқан дана да сара ішкі 
және сыртқы саясаттағы 
ұстанымдарды сақтап, Ота-
нымызды ел мүддесіне, Қа-
зақстанда тұратын әр ұлттың 
мүддесіне сай дамытудың 
қамы.

Ал енді осындай асқарлы 
міндеттерді атқарып, ауыр 
жүкті көтеріп, қазақ елін бү-
гінгі қойылып отырған асқа-

ралы міндеттерге сай дамыта 
алатын тұлға бар ма? Әрине, 
бар. Ол – Тәуелсіз Қазақстан-
ның Тұңғыш президенті – Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев!

Мен Нұрсұлтан Әбішұлы-
ның қайраткерлік, көшбас-
шылық қасиеттерін жақсы 
білетін жандардың бірімін. 
Ол 1995 жылы 29 қыркүйек-
те мені өзінің Жарлығымен 
Қостанай облысының әкімі 
етіп тағайындады. Бұл кезең 
бұрынғы экономикалық бай-
ланыстардың үзіліп, жаңа 
жүйе әлі қалыптас паған, тә-
уелсіз еліміздің енді ғана 
жаңа Қазақстанды құрып 
жатқан ерекше бір қиын шағы 
еді. Халықтың қиналған тұсы 
да дәл сол сәт болатын. Сол 
тұралап қалған экономиканы 
алға бастырған, халықтың ел 
болашағына деген сенімін 
арттырған, шетелдермен 
дипломатиялық қарым-қа-
тынас орнатып,  шекарасын 
шегелеген, кеденін орнатқан, 
жаңа экономикалық қатынас-
тарды реттеген, жүргізілген 
реформаларға ерекше серпін 
берген, халықтың сеніміне ие 
болған кім еді?

Ә р и н е ,  Н ұ р с ұ л т а н 
Әбішұлы Назарбаев! 

Бұдан бұрын өткен сайлау-
ларда асқан басымдылықпен 
жеңіске жеткен, ел тізгінін 
берік ұстап, бүкіләлемдік қа-
уымдастық арасында ора-
сан зор беделге ие болған, 
Қазақстан халқының барлық 
жігінің қолдауы мен сенімі-
не ие болған, елінің көшін 
бастаған даланың дана ұлы 
кім еді? Әрине, Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев! Олай 
болса, біз осындай ұлымызға, 
халқының адал перзентіне ел 
тізгінін ұстатып, өзі бастаған 
істерді табысты жалғасты-
руына мүмкіндік беруіміз қа-
жет. Міне, мен сондықтан да 
президенттік сайлауды биыл 
өткізуді қолдаймын.

Тоқтарбай ҚАДАМБАЕВ, 
мемлекет және қоғам 

қайраткері.

Қазақстан халқы Ассамблея-
сының Президент сайлауын 
мерзімінен бұрын өткізу туралы 
шешімі көрегендік және еліміздің 
одан әрі дамуына жаны ашыған-
дық  деп түсінеміз. Өйткені, қазір-
гі уақытта әлемде болып жатқан 
сыртқы геосаяси жағдай біздің 
еліміздің әлеуметтік және эко-
номикалық ахуалына кері әсер 
етпеуі керек.  Конституциямызға 
сәйкес алдағы 2016 жылы өт-
кізілетін Президент және Парла-
мент сайлаулары бізді әлемде 
туындап отырған саяси-экономи-
калық дағдарыстардан туындай-
тын өзекті мәселелермен айна-
лысуға қайшылық туғызбауы үшін 
Президент сайлауын мерзімінен 
бұрын өткізу өте дұрыс екенін 
сайлаушы ретінде  қолдаймыз.

 «Ұлыны ұлы тұтса құт бо-
лар» деп Махмуд Қашқари ата-
мыз айтқандай,Қазақстан халқы  
өз көсемін таңдарда бұрынғы 
өткен сайлауларда да қателік 
жібермегенінің толық куәсіміз, 
өйткені, Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев өзіне  жүктелген халық 
алдындағы парызы мен міндетін 
аса жауапкершілікпен атқара 
отырып, еліміздің тәуелсізді-
гінің мәңгілік және әлеуметтік 
тұрақтылығының мығым болуы 
үшін жанкештілікпен еңбек етуде, 
Қазақстанның халықаралық гео-
саяси тұрғыда танымал болуына 
зор ықпал жасап, ҚАЗАҚ халқын 
дүниежүзіне мойындатқанына 
сүйіспеншілікпен қараймыз. 

Республикамызды мекендей-
тін жүзден астам ұлттар мен ұлыс 
өкілдерінің және бірнеше діни 
конфессиялы елдің бір-біріне де-
ген сенімінің нығаю,тағаттылық 
танытуы және толеранттық 
сезімді қалыптастыру үшін Елба-
сының бастамасымен құрылған 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
бүгінгі таңда өз жемісін беруде. 
Бірнеше ұлт өкілдері тұратын 
біздің Арқалық қаласында да 
этносаралық келісім өз деңге-
йінде,тұрақты. Олар Қазақстанды 
өз Отаным деп есептейді.

 Бүгінгі күн ертеңгі тарих-
тың өшпес бір беті болары 
шындық.Елбасының Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауынан 
бастау алып және оның аясын-
да уақытынан бұрын іске қо-
сылған «Арқалық-Шұбаркөл» 
теміржолы Сарыарқа жерінің 
нақ кіндігінде орналасқан және 
бұрын болашағы бұлыңғыр бо-
лып есептелген Арқалық қала-
сының экономикалық-әлеумет-
тік дамуына айтарлықтай үлес 
қосты. Тек бүгінгі күннің өзінде 
жүздеген адамдар теміржол 
торабына жұмысқа орналасты 
және осы жол арқылы жүздеген  
пойыз өтіп, тие сілі бағытта жүк 
тасымалдауда. 2020 жылға дейін 
Арқалық сияқты моноқалаларды 
дамытуға арналған бағдарла-
маның негізінде қалаға инвес-
тициялар тартылуда, қаланың 
инфрақұрылымдары жақсарып, 
апаттық жағдайда тұрған үйлер-
ден тазаланды.

 Президент «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты 
Жолдауы – жаңа экономикалық 
саясатын да, бізге бірінші ретте 
орындалатын іс-шараларды ай-
қындап берді және «...алысты 

жақын ету – бүгінгі Жолдаудың 
түйіні болмақ» дегені, барлық 
қазақстандықтардың ойынан 
шықты.  Көлік-логистикалық ин-
фрақұрылымдарды дамытуға 
берген нақты тапсырмалары өте 
орынды. Қазақстан аймағының 
өзара байланысын жақсарту 
арқылы еліміздің ішкі әлеуетінің 
артатыны айқын. 

  Елбасымыз алдағы уақыт-
та, халқымыздың ежелгі арманы 
– Мәңгілік Ел  идеясын жүзеге 
асыруға белсене еңбек етеріне 
нық сенімдіміз.

Осы істелген және болашақта 
орындалар келелі шаруаларды 
пайымдай келіп және еліміздің 
келешегінің іркіліссіз  және 
тәуел сіздігіміздің бірқалыпты 
дамуы үшін Қазақстан халқы 
Ассамблея сының Президент 
сайлауын мерзімінен бұрын өт-
кізу туралы шешімін бірауыздан 
қолдаймыз және белсенді түрде 
атсалысамыз. 

Сейітбек ҚУАНЫШБАЕВ, 
Ы.Алтынсарин атындағы 

Арқалық мемлекеттік педа-
гогикалық институтының 

ректоры  
Арқалық қаласы.

ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУ: ОЙ, ПІКІР, ҰСЫНЫС  

Дұрыс байлам

Ассамблея ұсынып 
отырған бұл бастаманы 
қолдаған әрине, жөн. 
Бұған елде бірнеше се-
бептің туындағаны анық. 
Оған назар аудармасқа 
тағы болмайды. Мәсе-
лен, осыдан төрт жыл 
бұрын Президент және 
Парламент сайлауы ке-
зектен тыс бір мезетте 
өткенін жақсы білеміз. 
Міне, осындай жайттың 
қайталанбауы үшін бұл 
сайлаудың алдын-ала 
уақытынан бұрын ұй-
ымдастырылып жатқаны 
сондықтан болар. Және 
Елбасының «Нұрлы жол 
– 2020» бастамасы да 
аяқсыз қалмауы тағы бар.

Рас, әлемде қаржы дағда-
рысы әлі суи қойған жоқ. Укра-
инадағы ішкі қақтығыстың, Ба-

тыс елдерінің Ресейге 
қойылған санкциясы 
барлығы бізге әсер ет-
пей қоймайтынын көріп 
отырсыздар. Осындай 
қысылтаяң сыртқы фак-
тор үшін де сайлаудың 
мерзімінен бұрын өтіп, 
саяси тұрақтылықтың 
сақталғаны көп тиімді.

Бір сөзбен айтқанда, 
Қазақстан халқы жұды-
рықтай жұмылып, кез 
келген қиындыққа қар-
сы тұрғанын қалаймын! 
Сол үшін де біз Елбасы 
төңірегіне топтаса тү-
суіміз қажет.

Серік ЕШМАНОВ,
Республикалық 

«Бірлік» партиясы Қостанай 
филиалының төрағасы.

Жұдырықтай жұмылған жөн

ЕЛ МҮДДЕСІН 
ОЙЛАСАҚ...



Елбасыныњ б±л тапсырмасын
орындау аясында аудан єкімі Эль-
дар К‰зенбаев μњір орталыѓындаѓы
бірќатар азыќ-т‰лік д‰кендерін
аралады. Ол – отандыќ μнімдер
тауарлары орналасќан сμрелер-
де арнайы этикеткалардыњ бар
болуына ерекше кμњіл бμлді. Сон-
дай-аќ, ењ ќажетті тауарлардыњ
баѓалар барысын баќылады.

Бір айта кетерлік жєйт, азыќ-
т‰лік тауарлары арасында ќазаќ-
стандыќ μнімдерді "Ќазаќстанда
жасалѓан" деген жазба белгімен
бμліп ќою, аудан д‰кендерініњ бар-
лыѓында пайда болды. Єсіресе,
м±ндай айырмашылыќ кμрнекілік-
тері т±тынушылардыњ отандыќ
μнімдерге с±раныстарын арттыра-
ды деп ‰міттенеміз.
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Сєрсенбініњ сєтінде
Ќостанай облысына
ж±мыс сапарымен
келген ЌР
Инвестициялар жєне
даму министрі Єсет
Исекешов Рудный
ќаласына да атбасын
тіреді. Шаћардаѓы ірі
зєкірлі жобалардыњ
ж‰зеге асу барысымен
танысып, жастармен
ж‰здескен мєртебелі
мейман Елбасы
тапсырмаларыныњ
м‰лтіксіз орындалып
жатќандыѓын μз кμзімен
кμріп ќайтты.

Алдымен министр
бастаѓан делегация ќаладаѓы
с‰т жєне айран μнімдерін
шыѓаратын бірегей кєсіпорын
– "Лидер 2010" ЖШС-дегі
жања цехтыњ ќ±рылысында
болды. Жобаныњ жалпы ќ±ны
1,25 млрд. тењгені ќ±райды.
Оныњ 1 миллиардтан астамы
‰демелі индустриалдыќ-
инновациялыќ даму
баѓдарламасы шењберінде
жењілдетілген несиемен
бμлініп отыр. Цех толыѓымен
іске ќосылса, зауыт ќуаты 6,8
мыњ тоннаѓа артып,
енгізілген жоѓары
технологияныњ арќасында с‰т
μнімдерін алысќа
тасымалдауѓа м‰мкіндік
тумаќ. Нысанды аралап,
кєсіпорын басшысы
Владимир Ширяевтыњ уєжін
тыњдаѓан министр μнім
сапасы мен оны экспорттауѓа
баса мєн беру ќажеттігін
ќадап айтты. Б‰гінде єлемде
орын алѓан экономикалыќ
даѓдарысќа ќарамастан,
рудныйлыќ зауыт алѓа ќарай
дамып, болашаќта таѓы да
30-40 шаќты адамды т±раќты
ж±мыспен ќамтуды кμздеп
отыр.

Єсет Исекешев ат басын
б±рѓан келесі нысан –
"ССК¤Б" АЌ-ныњ металл
илеу зауыты болды. Б±л зауыт
бірлестіктіњ  μз  ќаржысына
салынѓан. Сырттан 7,5 млрд.
тењге инвестиция тартылыпты.
Ќуаты жылына 75 мыњ тонна
металл прокатын шыѓаруѓа

ќауќарлы кєсіпорында 650
жања ж±мыс орны ашылѓанын
тілге тиек еткен жμн.

– Металл прокат
зауытыныњ ќ±рылысы Ел
Президенті айтќандай,
ССК¤Б-тыњ кен-байыту кє-
сіпорнынан тау-кен-
металлургиялыќ кєсіпорынѓа
айналуѓа м‰мкіндік берді.
Бірлестік металлургтері
μндірістік кμрсеткіштерді
одан єрі арттыра беруге
маќсат ќойып отыр, – дейді
"ССК¤Б" АЌ Президенті
Береке М±хаметќалиев.

Єсет ¤рентай±лы
бірлестіктіњ ж±мысына
жоѓары баѓасын беріп, оныњ
Ќостанай облысыныњ
дамуына ќосып отырѓан
μлшеусіз ‰лесін сμз етті.

Сондай-аќ министр атап
μткендей,
индустрияландырудыњ
бастапќы бесжылдыѓындаѓы
кєсіпорындар сыртќы
ыќпалдарѓа басќаларынан
гμрі жаќсы тμтеп бере алѓан.
Олардыњ бизнес-‰лгісі
тиімдірек, ќоры мыѓым.
Индустриялыќ
баѓдарламаныњ μњірлерге
жасаѓан ыќпалы ќуатты
екендігіне ш‰бє жоќ.
Айталыќ, Ќостанай
облысында μнеркєсіп
μндірісініњ кμлемі 2008
жылмен салыстырѓанда
1,6 есеге (341 млрд.
тењгеден 532 млрд. тењгеге
дейін), μњдеу μнеркєсібі
бойынша ењбек μнімділігі
2 есеге жуыќ μскен.
Єсіресе, оњ серпін
металлургия, ќ±рылыс жєне
тамаќ μнеркєсібі секторында
ањѓарылады.

Мєртебелі  меймандар
Индустрияландыру картасы
бойынша ќолѓа алынѓан
жобаларды болашаќта
ж‰зеге асыратын инженер
кадрлармен де кездесті.
Рудный индустриялыќ
институты жастарыныњ
кμкейтесті сауалдарына
жауап берген министр
μњірдегі игілікті жањалыќтарѓа
тоќталып, Мемлекет
басшысыныњ тапсырмаларын
орындау аясында аѓымдаѓы
жылѓа межеленген барлыќ
шараларды абыроймен
μткізу ќажеттігін айтты.

Министр  жолай "Баян
с±лу" кондитер фабрика-
сына  соќты. Аты айдай

єлемге мєшћ‰р кєсіпорын ќаржы

даѓдарысы ќаншалыќты жан алќым-
нан алса да, бір сєтке де ж±мысын
тоќтатќан жоќ. Облыс басшылары
мєртебелі мейманѓа Ќостанайда

¤НДІРІС –
экономика μзегі

1-бет

Отандыќ μнімдерге
с±раныс артпаќ

Жаќында Аќордада μткен ‡кіметтіњ кењейтілген отырысында Мемлекет
басшысы барлыќ ќазаќстандыќтарды "Ќазаќстанда жасалѓан" атты акцияны
ж‰зеге асыруда отандыќ μнімдерге ќолдау білдіруге шаќырды.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

ІСІ μрге
басќан

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Жалпы, б‰гінде аудан атырабын-
да 150-ден астам т‰рлі ірі сауда
н‰ктелері ж±мыс жасайды, соныњ
ішінде орталыќтаѓысы – 80. Олар-

дыњ бєрі сатып алушыларѓа жоѓа-
ры сападаѓы азыќ-т‰лік таѓамдары-
ныњ т‰р-т‰рін ±сынады.

Сарыкμл ауданы.

жасалѓан μнімдерді кμрсетті.
Шыны  керек,  б‰гінде елімізде

жалѓыз кондитер μнімдері ѓана
емес, т±тас азыќ-т‰лік μндірісі аќсап
т±р. Б±л енді уаќытша ќ±былыс.
Кєсіпорын басшысы Виталий Трай-
бердіњ айтуынша, фабрика μткен
жылы 41 мыњ тонна кондитерлік
μнім шыѓарса, соныњ 35 пайызын
экспорттаѓан. Ќостанай тєттілері
Ресей, Єзірбайжан, Ќырѓызстан,
¤збекстан, Германия, Монѓолия,
Т‰ркіменстан, Ауѓанстан  елдеріне
жμнелтіліпті. Жалпы, кєсіпорын
ќазіргі тањда 250-ден астам т‰рлі
кємпит-печеньелер μндіреді. Биыл
жоѓарыда біз айтќан  кμрсеткіш кμп
тμмендепті.

– Соѓан ќарамастан, біз ертењгі
к‰нге ‰лкен сеніммен ќараймыз.
Єрине, μндіріс толыќ ќуатымен
ж±мыс істеп т±рѓан жоќ. Ж±мыскер-
лер б±рынѓысынша екі ауысымда
ењбек етеді. Ешкім де ж±мыстан шы-
ѓарылмайды, – деді кєсіпорын ди-
ректоры.

¤ндіріс ошаѓы ‰стіміздегі жылы
да жања жобаларды ж‰зеге асыр-
маќшы. Олай деуімізге себеп,
ќазірдіњ μзінде  μнімділігі мейлінше
жоѓары μндіріс цехыныњ ќ±жатта-
ры дайын т±р. Тек, оѓан 1,5 млрд.
тењге несие ќажет. В.Тарайбер сμз
арасында: "Біздіњ μнімдерге т±ты-
нушылардыњ с±ранысы μте жоѓары.
Сондыќтан ењ бірінші сапаѓа кμњіл
бμлеміз. Президенттіњ μзі халыќты
Ќазаќстанда жасалѓан μнімдерді
т±тынуѓа ‰ндеді емес пе. ¤те д±рыс
±сыныс. Мен де соны айтар едім.
"Баян с±лудыњ" μнімдері жоѓары са-
палы. Тіпті, Ресей,Украинадаѓы
єріптестерімізбен еркін бєсекелесе
аламыз, – деген-ді.

ЌР инвестиция жєне даму ми-
нистрі  μндіріс ошаќтарына мемле-
кет  тарапынан  тиісті кμмек кμрсе-
тіле береді деп сендірді.

СУРЕТТЕРДЕ: ЌР инвестиция
жєне даму министрі Є.Исеке-
шев Ќостанайдаѓы μндіріс
ошаќтарын аралады.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.
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¦лы Отан соѓысындаѓы ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓы – б±л ерекше
мерейтой. Б±л б‰кіл д‰ниеж‰зіне
‰стемдік етпек болып,
баќайшаѓына дейін ќаруланѓан
неміс-фашист басќыншыларыныњ
саѓын сындырып, тас-талќан еткен,
жау ордасына Жењіс туын
желбіреткен ќуанышы мен ќайѓысы
ќатар келген ќастерлі де ќасиетті
к‰н.

Сол к‰нге, жењімпаз жауынгерге,
тылдаѓы бейнетке жегіліп, "Бєрі
майдан ‰шін, бєрі Жењіс ‰шін"
±ранымен тањныњ атысы, к‰нніњ
батысы ауыр ењбек ‰стінде болѓан
тыл ењбеккеріне деген б‰гінгі ±рпаќ
кμзќарасы ќандай?

Облыстыњ ардагерлер кењесініњ
тμраѓасы Кенжебек ‡кі±лымен
с±хбатымыз осы баѓытта μрбіді.
Аѓамыз журналистермен ж‰здесу
‰шін ќара шањыраќ – "Ќостанай
тањы" газетініњ редакциясына єдейі
μзі келді. Сμзді де μзі бастады.

– Кездесудіњ басын алдымен "Ќостанай
тањы" газетінен бастап отырмын. Оныњ
сырын μздеріњ бірден ±ќќан боларсыздар.
Биыл Жењістіњ 70 жылдыѓы. Сол бір нєу-
бет, ќасіретті жылдар барлыќ жанныњ жа-
дынан μшпестей орын алды. Ѓаламды
жалмап, єрбір шањыраќты шарпыѓан со-
ѓыс з±лматын тек ќана майдандаѓы ќар
жамылып, м±з жастанѓан жауынгерлер
ѓана емес, ењкиген кєрі мен ењбектеген
сєбиге дейін тылда ењбек еткен барлыќ
адам кμрді.

70 жылдыњ ішінде кμптеген ардагер-
леріміз жасы ±лѓайып, баќиѓа аттанып
кетті. Мєселен, Жанкелдин ауданында
ќазір бірде-бір соѓыс ардагері ќалѓан жоќ.

Рас, к‰рсінбеске амал бар ма?! Ќазір
к‰н сайын демей-аќ ќоялыќ, аптасына,
айына ардагер аѓаларымызды жоѓалтып
жатырмыз. Дегенмен б‰гінгі к‰нге алќын-
бай жеткен майдангерлер де ортамызда
ж‰р.

– Ќ±рметті Кенжеке! ¦лы Жењістіњ 70
жылдыѓына дайындыќ дењгейі ќандай
деп ойлайсыз?

–  Б±л мєселеге Елбасымыздан бастап,
жергілікті атќарушы орган басшылары,
ќоѓамдыќ ±йымдар, жастар, б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары ерекше мєн беріп
отыр. 70 жылдыќты лайыќты атап μту мєсе-
лесі Елбасыныњ "Н±рлы жол – болашаќќа
бастар жол" Жолдауында да ерекше атал-
ды. Жылдыњ μзі ардагерлер жылы деп
жарияланды. Жања жыл ќарсањында б‰кіл
елімізде т±ратын майдангерлер Ќазаќ-
стан Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
атына ќ±ттыќтау хат алды, оларѓа сый-
сияпат жасалды. Облыста ќалѓан 360-тай
майдангерге осындай ыќылас білдірілді.
Олардыњ ‰йіне облыс, ќала, аудан
єкімдерініњ μздері барып, ќ±ттыќтап, хал-
жаѓдайын білді.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓын лайыќты
атап μту маќсатында республика бойын-
ша арнайы комиссия ќ±рылды. Оны Пре-
мьер-министрдіњ орынбасары Бердібек
Сапарбаев басќарады. Айта кетейік,
тізгінді сол кісі алѓалы ж±мыс жандана т‰сті.

М±ндай комиссия облыста да ќ±рылды.
Оны облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов бас-
ќарады. Орынбасарлары М±рат Дєріба-
ев екеуіміз. Б±л іске облыстыќ басќарма-
лар басшылары да белсене ќатысуда.
Жаќында б±л комиссия μз жоспарын
бекітті.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына арналып,
арнайы медаль шыѓарылды, єр майдан-
гер мен тыл ењбеккеріне аќшалай кμлемді

кμмек кμрсетілмек.
Облыстыќ ардагерлер кењесі – ќоѓам-

дыќ ±йым. Кейде бізді басќа ±йымдармен
шатастырып алады да, т‰сінбеушілік ту-
ындайды. Бір нєрсеге м±ќтаж болса,
μтініш-арызын жазып, оѓан меніњ де атым-
ды ќоса хаттап, "Укинге барып едім, ол
ешќандай мєселе шешпеді", – дейді.
М±ны естіп, кμріп ж‰рсек те μкпелемейміз
жєне айтќанын екі етпей орындауѓа ты-
рысамыз. ¤йткені, олар солай ‰йреніп ќал-
ѓан. Шамамыз жеткенше кμмектесеміз.

"Н±р Отан" партиясында болѓан бір
ж‰здесуде журналистерге осы мєселені

егжей-тегжейлі т‰сіндіргенмін. "Сендер
тегінде бір нєрсені жазарда м±ќият бай-
ќањыздар, біз – ардагер ќарттар ±йымы-
мыз. Кейде байыбына бармай д±рыс жаз-
байсыздар. Єскери комиссариатпен де
шатастырып алѓан жайттар да орын алды.
Ќоѓамдыќ ±йым болѓаннан соњ кейбір
кμњіл жетсе де, ќол жетпейтін т±стар кμп.
Бєрі ќаржыѓа кеп тірелгендіктен кейін
ќиындыќтар туындайды. Б‰гінге дейін бізді
‰кіметтік емес ±йым ќатарына ќосып ќой-
ѓан. Бес жыл бойы осы мєселені айтып
келемін. Осыѓан дейін екі министрмен жо-
лыќтым. ¤ткенде облысќа келген мемле-
кеттік хатшы Г‰лшара Єбдіхалыќоваѓа да
осы жайында айттым. Біраќ, барлыѓы сол
к‰йінде ќалды. Мына т±рѓан Ресей, басќа
да кешегі Кењес Одаѓындаѓы елдер
‰кіметтік емес ±йымныњ осы іспетті
т‰рлерін ол ќатардан шыѓарып, мемле-
кеттік дєрежеде ќаржыландырады.

Бізге кμп болса, республика бойынша

330 млн.тењгеніњ кμлемінде ѓана аќша
керек екен. Б±л кμп д‰ние емес.

– Ардагерлер ±йымына облыс та-
рапынан ќаншалыќты кμмек-ќолдау
бар?

– Б±л т±рѓыда μкпе жоќ. ¦йымѓа екі
ќабатты жеке ѓимарат, ќызметкерле-
рімізге автокμлік бμлді. Біздіњ μтініш-
тілегімізге єрдайым т‰сінушілікпен
ќарайды. Соныњ арќасында шама-
шарќымызша игілікті істер атќарып ке-
леміз.

Біз кешегі ќанќ±йлы соѓыста опат
болѓан жауынгерлердіњ толыќ тізімін
Естелік кітапќа енгіздік. Ондай 6 том
кітап шыќты, б±ѓан 40 мыњнан астам
адамныњ аты жазылды. ‡ш томдыќ
"Они прошли через войну", он сегіз том-
дыќ "Они вернулись с Победой" кітап-
тары жарыќ кμрді. Олар Отанымыздыњ
тєуелсіздігі, б‰гінгі шат μмір ‰шін к‰рес-
кен арыстарымызѓа ќойылѓан ес-
керткіш.

-Кенжебек ‡кі±лы, міне, біздіњ
алдымызда ардагерлер кењесі шы-
ѓарѓан екі кітап жатыр. Бірі – "Ќоста-
най облысы ¦лы Отан соѓысы жыл-
дарында: майдан мен тыл бірлігі",
екіншісі – "Ќостанайлыќтар – тыл
ерлері" деп аталады.

– Иє, б±лар – іргелі ењбек. Ќолдарыњ-
даѓы "Ќостанайлыќтар – тыл ерлері. Жеке
‰лес" жинаѓына 7 млн.тењгеніњ ќаржысы
ж±мсалды. Таралымы да ќомаќты, 2100
дана. Осы жинаќта майданѓа ерекше ‰лес
ќосќан тыл ењбеккерлері жазылды. Олар-
дыњ ењбегі соѓысып, ќан кешкен жауын-
герлердіњ ењбегінен еш кем емес. Соны
болашаќ ±рпаќќа кітап арќылы жеткізгіміз
келді.

Тылсыз ешќандай майданныњ болмай-
тыны єлімсаќтан белгілі. Міне, сондай ни-
еттен б±ныњ алдында "Ќостанай облысы
¦лы Отан соѓысы жылдарында: майдан
мен тыл бірлігі" деген кітап та шыѓардыќ.

Б±л ењбекте с±рапыл соѓыста μз ќаража-
тын жинап, "майданѓа бізден кμмек" деп
жіберген ќаншама ізгі ниетті азаматтар-
дыњ есімдері берілген.

Содан кейін біз б±л аздыќ еткен соњ
ќайтадан жандандыра т‰сіп, жоѓарыдаѓы
айтылѓан "Ќостанайлыќтар – тыл ерлері.
Жеке ‰лес" кітабын жарыќќа шыѓардыќ.

– Б±л баѓыттаѓы ж±мыс жалѓасын та-
батын болар?

– Єлбетте. Біздіњ Ќостанай облысынан
31 Кењес Одаѓыныњ Батыры, 9 "Дањќ" ор-
денініњ толыќ иегері шыќќан. Ќос бірдей
арысымыз Батыр атаѓын екі рет алѓан,
олар – Иван Павлов пен Леонид Беда.
Міне, осы жауж‰рек жауынгерлердіњ μмірі
мен ерлік жолын баяндайтын арнайы
кітап шыѓармаќпыз. "Жењіс паркі" – ерек-
ше таѓзым орны. Осы саябаќ туралы да
т‰рлі-т‰сті фотоальбом шыѓару ойымыз-
да бар.

Соѓыстыњ ‰лкен бір ќасіреті  арыстары-

Кенжебек  ‡КІ¦ЛЫ:

мыздыњ хабарсыз кетуі. Яѓни, олар тура-
лы наќтылы деректіњ болмауы. Б±л – та-
лай отбасылар, сол боздаќтардыњ туѓан-
туыстары ‰шін ерекше ќайѓы. Беймєлім
таѓдыр... Ол ќайда, ќашан, ќандай жаѓдай-
да ќаза болды, не т±тќынѓа т‰сті ме, с‰йегі
ќайда ќалды? Міне, осындай с±раќтар
соѓыстыњ Жењіспен аяќталѓанына 70 жыл
μтсе де алдымыздан шыѓады. Оны осы
"Ќостанай тањы" газеті де талай жазып ж‰р.
Соныњ арќасында халыќ сандаѓан сањлаќ-
тар дерегімен танысты. Мысалы, Еркім-
байдыњ С±лтаны, жауынгер Жетпісбаев-
тар єулеті, Ќ±дайќ±л Ордабаев, ¤мен
Сомтеміров, Хамит Н±рќанов жєне басќа-
ларыныњ есімдері халыќ жадына оралды.
"Костанайские новости" газетіндегі Ирина
Гудова ж‰ргізген "Возвращенные имена"
айдары да кμп жайттыњ бетін ашып жа-
тыр.

– Кенжеке, біз Сіздіњ аѓаларыњыз
Ќ±сыман мен М±хитханныњ да соѓыс-
тан оралмаѓанын білеміз...

– Иє, кешегі ¦лы Отан соѓысыныњ зар-
дабынан ќан ж±тып, ќайѓы арќаламаѓан
бірде-бір отбасы жоќ. 27 миллион жауын-
гердіњ с‰йегі ±рыс даласында ќалды. Со-
лардыњ ішінде меніњ де сіздер айтќан ба-
уырларым бар еді.

1944 жылдыњ ќањтарында Ленинград
т‰бінде, Любани ќаласында бар болѓаны
22 жасында Ќ±сыман ќаза болды. ¤ткен
жылы ±лым екеуіміз сол ќимас жанныњ
ќабірі басына барып, таѓзым еттік. Ал
М±хитхан аѓам хабарсыз кетті...

Егер олар тірі болса, ±рпаќ μсіріп, не-
мере-шμбере с‰йіп, тіршіліктіњ талай ќызы-
ѓын кμріп, ортамызда ж‰рер еді. ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓын б‰гінгі ±рпаќпен
бірге тойлар еді...

– Иє, Кенжеке, сол с±рапыл соѓыстан
ќаншама адам туѓан елге оралмады.
Отан ‰шін от кешті, опат болды. Дерек-
терге с‰йенсек, облыстан 73 500 адам
майданѓа аттанып, соныњ 43 580-і
соѓыстан оралмапты. Яѓни, ¦лы Отан
соѓысындаѓы ¦лы Жењіс бізге ±лы
ќ±рбандыќпен келді. Олай болса, б±л
мерекеніњ ќуаныштан гμрі єрдайым
м±њы басым болары μзінен-μзі т‰сінікті
шыѓар?

– Айналайындар-ау, ойлап ќарањдар-
шы, б‰гінгі μлшеммен алѓанда аузынан
ана с‰ті кетпеген 18-19 жасар жас жігіттер
ќас д±шпанѓа ќарсы атой салды. Ол μзін
емес, отанын ойлады. Ол кμзсіз ерлікке
барды. С±лтан Баймаѓамбетов пен Естай
Есжановты, Мєнш‰к пен Єлияны алыњыз,
Николай Гастелло мен Александр Матро-
совты алыњыз – бєрініњ бір-аќ арманы
болды. Ол жауды жењіп, Отанын азат ету!

Міне, сол боздаќтар бізге б‰гінгі
бейбітшілікті аманат етті. Б‰гінгі ±рпаќ
оларды ешќашан ±мытуѓа тиіс емес.

Мен айтар едім, ардагерлер – ерекше
жаратылѓан ±рпаќ. Ортамызда ж‰рген ќас
батырлар Молдаѓали Ж‰нісбековке,
Маѓауия Ж‰ніс±лына, Бертран Рубин-
штейнге, Дмитрий Брусникке, Михаил По-
доляковке, Єбілжан Н±рмаѓанбетовке,
Ќабден Ыбыраевќа, Телѓара Єбеновке,
Ќажи Мамановќа, Ќасымхан Алдаберге-
новке жєне басќа майдангерлерге ќара-
њызшы. Наѓыз ќ±рыштан ќ±йѓан ќ±дірет
дерсіњ. К‰ні кешелер ѓана д‰ниеден μткен
Камалбек Зєкіров, Баќытжан Жангисин,
Сырлыбай Б‰ркітбаев, Серєлі Жєкетов,
Кенжебек Д‰йсебаев, Н±рша Хакімов, Ал-
мат Кемелов, Ќозѓанбек Халыќов жєне
басќалары, ќ±дай-ау, ќандай ќаћарман
т±лѓалар еді.

– Иє, соѓыстан ќайтќан солдаттар
±лаѓатты ±рпаќ, олар ерекше ќ±рмет пен
таѓзымѓа лайыќты жандар. Сол, жан-
дардыњ дањќы арта берсін! Ешкім де,
ешнєрсе де ±мытылмайды. Ерлік мєњгі
жасайды, ол жыл μткен сайын жања
к‰шпен жањѓыра т‰седі.

СУРЕТТЕРДЕ: облыстыќ ардагерлер
Кењесініњ тμраѓасы Кенжебек ‡кі±лы;
ардагерлер Кењесі шыѓарѓан кітаптар.

Сєлім
       МЕЊДІБАЙ
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Оразаның іші еді.
Менің қонып отырға-

ным Қалабайдікі. Бүкіл 
ауыл жеті сегіз үй. Екі қа-
тар қонған. Алдыңғы қа-
тар Қалабай тобы бес үй. 
Артқы қатарда Секем-
байлар. Үш үйдің оңтүстік 
жақ  шеткісі Ыбырайдікі, 
алты қанат қоңыр төбел 
үй, алдыңғы үзігінің жар-

тысы қара күңгірт, жар-
тысы бозғылдау. Кешке 
жақын қонақтың далада 
отыратын әдеті.  Арба-
ның түбінде отырып бой 
жаздық.

Менің  екі  көзім  Ыбы-
райдың  үйінде  болды.  
Кәрі  кемпір  шешесі  үй-
дің  сол  жақ қабырға-
лығында бірдеме  істеп  
отыр.  Қызыл  пүліш  
камзолы  бар.  Шашақты  
жау лық  кестелеп са-
лынған бір келіншек 
үй менен жер ошақтың  
арасында ерсілі-қарсылы 
жүгіріп  жүр.  Сыртқы 
пішіні, жүріс  тұрысы бір 
түрлі таныс секілді.

Мен қысты күніде 
келгем.  Ыбырай онда әл 
үстінде науқас еді.  Кәрі 
шешесі,  былтыр алған 
жамағаты  Зейнеп  екеуі  
де  бірдей   мойындарына  
бұршақ  салып,  Ыбырай-
дың  тірлігін   құдайдан 
зар жылап сұрап отыр 
еді. Ыбырай өлсе жасы 
жеткен кемпір де, жас 
балдырған Зейнеп те дү-
ниеге қош айтысатын 
түрлері бар еді. Мен со-
лай деп ойлаушы едім. 
Ыбырайдың  сауында  
да  көргем.  Зейнеппен  
екеуінің  арасындағы  
сүйіспеншілік   адам ба-
ласында болмаған дерлік 
еді. «Қарақтарымның қы-
зығын көрдім, осылардың 
алдында өлсем, дүниеде 
арманым жоқ!»  – деп 
кемпір де құдайына мың  
шүкір ететін секілді еді. 

Ыбырай өлген соң да 
көргем. Қараңғы жер 
үйдің қалаусыз пешіне 
арқасын сүйеп, иығын-
да шоқпыт күпі, көзінің 
жасы көл болып отыр 
еді. Басына Ыбырайдың 
қара бөкебайын бос са-
лып, белі мықтап буулы 
екі бүйірін таянып:

«Душар болдым 
  дерт қатты,
Науқастанды 
  дерт батты.
Алғанын тастап 
  сарбазым,
Алыс жолға жөн 
  тартты!..» 

– деп,  Ыбырайдың жа-
нынан артық көретін 
жары Зейнеп отыр еді.  
Қайғысы күшті еді. Жы-
лағанда көзінен қан та-
матын еді. Мен көңіл ай-
тқанымда:

 «Кестелі көйлек етегім,

 Келмеді жайым, 
       кетемін.
Қалқадан қалып, 
    құрдас-ау,
Қайырын сұрап 
  нетемін...» 

– деп еді Зейнеп. Мен де 
жылап едім. Зейнептің 
қайырын сұрамасына 
көңілім бекіп еді.  Ыбы-
райдың үйіне барғым 
келді. Қайғылы сор лы 
шешесінің, қан жылаған 
жары Зейнептің аз да  
болса  сөйлесіп  көңілін  
көтергім  келеді.  Ауыл-
дың  ортасынан  қақ  
жарып  жүретін жолдың 
үстінде төрт-бес  кішкене 
балалар құм үйіп ойнап 
жатыр екен.  Менен қо-
рықты... біріне-бірі жал-
таңдап қарап:  «Орыс келе 
жатыр...» деп тұра қашты.  
Біреуінің ат қып мінген 
талы қалды.  Біреуінің 
шуда жіптен бау таққан 
құрығы қалды.  Мен ба-
лаларға күлдім... Үйдің 
қасына келгенімде, басын 
көтеріп алып, кемпір тесе 
қарады. Қарағымның  
құрдасы екен ғой, деді.

Бет ажарына қайғы-
ның ізі жүгіріп көзінің 
жанарында мөлтілдеген 
жас та көрінді. Мен оты-
рып амандастым. Үйдің 
ішінде шырылдаған ды-
быс шықты. Сыбдыр-
латып әлдекімнің жүр-
гені  білінді. Сықырлауық 
«шықыр» ете қалды. 
Шылдырлаған дыбыс үй-
ден шыққандай,  кемпір 
маған жақындағандай 
болды. Мен бұрылып қа-

радым. Көзіме сенгім кел-
меді. Кестелі  жаулықты  
аршып  жарымдай  
қылып  салынған,  қатар-
лап  ораған  алтын  үш 
тұмаршадан  көрінбейді, 
пүліш қамзолдың омыра-
уы  алқым бау, ілгекпен 
толған  Зейнеп  келіп 
төніп тұр.  «Мына кісі 
екен ғой» деді. Қылмиып 
күлді. Екі беті  қып-қы-
зыл нарттай,  Ыбырай-
дың тірісіндегіден де 
әдеміленген. Кемпір 
жаутаңдап келініне бір, 
маған бір қарады. «Мына 
кісі екен ғой...» Бұрын, 
Ыбырайдың тірісінде 
келгенімде Зейнеп: Құр-
дас екен ғой... дейтін. 
Көкшолақ  атқа желқом 
ерді салып мінген, имек 
тұмсықтау  қара бала  
жігіт  қыстау  жақтан 

келеді.  Үйдің жанына 
түсті.  Зейнеп сылқ-сылқ  
етіп бұрала  басып, қар-
сы алып, тағы қылмиып 
күлді. «Әй» – деді. Қара-
бала күлімсіреп қарады.  
«Бұзау жоқ, жамырап 
кеткен шығар, атыңмен  
тауып әкелсең  қайтеді?!»

* * *
Күн түнерген бұлт, 

минут сайын қараңғы 
тартып барады... Желсіз 
тып-тынық. Бірен-саран 
сары масалар бетке, қолға 
қонып мазаны алады... 
Қаламбайдың  үйінің 
сыр тына, қара желеңді 
бос салып, омырауында 
жылтыраған күміс  сағат-
тың бауы, молда шықты.  
Олай былай қарады.  
Төс қалтасынан саға-
тын шығарып, құлағына 
апарып тыңдады. Бірер 
таранып сыпайыланып 
алған соң, екі қолымен 
құлағын ұстап азан ай-
туға кірісті. Алла әкпәр... 
Барылдаған даусы ты-
нық әуемен жаңғырығып 
бүкіл елді басына  көтер-
гендей болды. Мен тұрып 
кемпірмен қоштас тым.

– Келіп тұр, қарағым, 
– деді.

 Мөлтілдеген жас 
еріксіз көзінен шыға 
бастады... Зейнеп  жер  
ошақтың  басында  тұр  
еді,  тұсынан  өте  бер-
геніңде  бұрынғыдан  
бетер қылмиып күлді... 
Дүниедегі бақытты адам 
жалғыз өзі секілденді. Дү-
ниедегі сүйіспендік Қа-
рабаламен екеуінде ғана 
тәрізденді.

Құмырсқаның 
шарты

Бір әңгіме бойынша Сүлеймен пайғамбар бір күні де-
малып отырған кезде кеудесінде жорғалап бара жатқан 
құмырсқаны алып лақтырып жібереді. Жәбірленген құ-
мырсқа ашуланып:  «Әй, Алланың пайғамбары, сен маған 
аяушылық етпестен неге лақтырасың? Қиямет күні жер 
мен көктердің Иесі, жәбірленушінің ақысын зұлымдық 
етушіден алып беретін, әділдік иесі Алла Тағаланың алдында 
жауап беретіндігіңді ұмыттың ба?»  – дейді. Құмырсқаның 
бұл сөзін естіген Сүлеймен пайғамбар есінен танып қалады. 
Сәлден соң есін жинап, құмырсқадан кешірім сұрайды.

Сонда құмырсқа: «Менің үш шартымды орындама
йынша, сенің жәбіріңді кешірмеймін», – дейді. Сүлеймен 
оның қандай шарт екенін сұрайды. Құмырсқа оған: «Бірін-
шіден, бірдеңе сұрап келген адамды бос қайтарма, өйткені 
сенен қайыр сұраушы шын мәнінде Алланың саған берген 
кеңшілігінен сұрап келеді. Олай болса, оларды Алланың 
кеңшілігінен қалайша тыясың? Екіншіден, осы дүниеде 
өзіңе берілген артықшылықтарға алданып, дандайсыма, 
жүрегің қатаяды. Саған бүкіл патшалықты берген Алла 
Тағала екенін есіңде тұт.

Үшіншіден, көмек сұрап келген адамнан қолыңнан кел-
генді аяма!» – дейді. Сүлеймен оған: «Алла қаласа, бұл 
айтқан шарттарыңды орындаймын», – деп уәде береді.

fff

Сөз мәнісі
        Бөлтіріктің шешендігімен аты жаңа шыға бастаған 

кезі болса керек. Бірде Арқаның атақты шешені Бердіқұл 
бимен сұхбаттасуға ниеті ауады. Бірақ, ауыздыға сөз берме-
ген    шешеннен жас Бөлтірік сырттай сескене беріпті. Бір 
күні өзінөзі қайрап:  «Бердіқұлдан мен неменеге сескенем. 
Жеңілсем мені бала дейді ғой, жеңсем дана дейді ғой, тәуе-
кел барайын», – деп атақты шешеннің алдына барған екен.

– Батаңызды алғалы, ақылыңызды тыңдағалы келдім, 
– дегенде Бердіқұл Бөлтірікке:

– Шырағым, жасың кіші болғанымен, жолың үлкен 
ғой. Батаны сен қайта маған бер. Мен саған бір ғана сауал 
қояйын. Сөз мәнісін білмеген қалай болады? – депті. Бөл-
тірік жұлып алғандай:

Сөз мәнісін білмеген,
Ел мәнісін білмейді.
Ел мәнісін білмеген,
Жер мәнісін білмейді.

 Жер мәнісін білмеген,
 Ер мәнісін білмейді.
 Ер мәнісін білмеген,
 Бар мәнісін білмейді.

  Бар мәнісін білмеген,
  Мал мәнісін білмейді.
  Мал мәнісін білмеген,
  Ал мәнісін білмейді.

   Ал мәнісін білмеген,
   Бер мәнісін білмейді.
   Бер мәнісін білмеген,
   Не мәнісін біледі? –
депті. Сонда Бердіқұл:
– Болды, әкем, болды, – деп, ризалығын танытыпты. 

Сонан соң Бөлтірікті «Төле би атаңдай үш жүздің шешені 
болар ма екенсің?!», – деп жоғары бағалап, батасын беріпті 
ол.
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Анама
Мөлдіреген  көзіңнен
Қуаныш  көрем  анашым.
Елжіреген  сөзіңнен
Жылу  сезем  анашым.

Бар  мақсатым  ойлаған,
Ақ  сүтіңді   ақтаймын.
Жанашыр  жанды өзіңдей,
Ешбір  жерден   таппаймын.

Қалдырмаймын  ұятқа,
Сеніміңнен  шығамын.
Жанарыңнан  анашым,
Жан  сырыңды  ұғамын.

Төрт  бауырым  түгелміз,
Бәрі  сіздің  арқаңыз.
Әке де  ана  өзіңсің,
Сізге  сенім  артамыз.

Тілегіңді  анашым,
Бір  Алладан  тіледім
Мұңаймасын  жүзіңіз,
Ауырады  жүрегім.

Бар  тілегім  анашым,
Жүзіңнен  күлкі  кетпесін.
Бақыт  пенен  қуаныш,
Бізді  айналып  өтпесін.

Әкеме
Елестейді  бейнеңіз,
Көз  алдымда  тұрады.
Сәби  едім  ойынға,
Бір  қанбайтын  құмары.

Суық  хабар  келді  де,
Қаншама жан  ах  ұрды,
Қаралы  үйде  дауыс қып,
Сізді жоқтап  жылады.

Еміс-еміс  есімде,
Күрсінгенің  ауырып,
Сәби  жүрек  жұбанған,
Кетеді  деп  сауығып.

Өзіңізді  жоғалтып,
Таба  алмадым  содан  соң,
Қаншама  жыл  ойлаумен,
Күндер  өтті  қамығып.

Қабіріңнің  басында,
Дұға  қылып  қол  жайдым,
Атыңызға  жамандық
Келтірмеуді  ойлаймын.

Жақсы  адамның  баласы,
Дейді  мені халықтың.
Қиын  екен  өзіңсіз,
Қайғырдым  да  қамықтым.

Биіктетем әкешім,
Кір  келтірмей  атыңды,
Өлеңменен  арнадым,
Балалық  махаббатымды.

Қазгерей  АСҚАРБЕК.
Торғай аграрлық-техника-
лық колледжінің студенті,

Арқалық қаласы.

Санаңның жеткізсең де жат ақпарын,
Сезем ғой жүреріңді сағынып кіл
Дәл осы тұрғаныңда, тәкәппарым,
Көздерің жүрегіңе бағынып тұр.

Келгенім ұнайды екен – көзің айтты,
Бақытың сыңайлы екем – көзің айтты.
Сүйіпсің құлай, көкем – көзің айтты,
Жүрегің жылайды екен – көзің айтты.

Сөздерің көз айтқаннан неге бөтен?
Көз айтты – тағы құшқың келеді екен,
Мен жаққа алып ұшқың келеді екен,
Көз айтты – бәріне өкпең себеп екен.

Жаныңа мен керегің көз айтып тұр,
Келеді еркелегің – көз айтып тұр.
Тәтті сыр шертер едің...
Тағат құрып өзегің өртегенің көз айтып тұр.

Дертің бар. Кім емдейді? – көз айтып тұр,
Өзге ем тіленбейді – көз айтып тұр.
Қолыңды бір-ақ сілтеп, кешірер ең,
Намысың жібермейді – көз айтып тұр.

Көрмепсің күлкі мүлдем – көз айтады,
Кетпепті жыр тіліңнен – көз айтады.
...Әнекей!
Кірпігіңнен жас үзілді!
Үндеме... моншақтардың өзі айтады.

Ертең 
жылап оянам

(эксперимент)

Күн кінәлі – гүлімнен соңғы шық тамады,
Бұлбұл әні – бүлінген 
       (ол да ұшып қонады).
Құрғыр, әлі тұнықтан қанып ішпедім ғой:
Шөл қысып барады...

Бүлкіл қақты жүрек кіл, 
        жол алмай құлдықтан,
Мұң тұрпатты тілек тұл, 
        көп аңдайтын құттан.
Шіркін, тәтті екен ғой тек артта қалған күн,
Оралмайтындықтан...

Сан аптабын сынақ қып сағым алақаны,
Таратты әлім (жырақтық бағына ма, пәлі).
Қанаттарым боп тұрып, 
      ұша алмайтындығым –
Жаныма батады...

Көк төсінен жоқ көмек – 
       бағым гүлденбейді...
Жетті осымен!
Өкпелеп, зәбір кім көрмейді?!
Кетпеші, мен сонда да қимаймын сені әлі:
Сағынғым келмейді...
Ертең жылап оянам...

Жандос ЖҮСІПБЕК.

Толыбай да жоқ заманда Күреңбай да жоқ,
Қазанат тұқым кеттің бе кілең майда боп?
Әбдіғайса шал жасаған ауыздығымен,
Ауылға барсам іздеймін жүген қайда деп?!

Басымнан менің аса алмай бұлт табандасын,
Жүйрік деп өткен бабамның ұрттағам жасын.
Құмарым қанбай қойды бір, тақымым толмай,
Құмарбек шапқан ертоқым жұртта қалғасын.

Елеңдеуменен құлақты еліме түріп,
Сонау күндерге қызығам шегіне тұрып.
«Халықтың жауы» Құмар шал қатал еді, 
     неткен,
Жез сыбызғысын ап кеткен жеңіне тығып.

Туған жер сені көп болды жырламағалы,
Көліңнен аққу-қаз әнін тыңдамағалы.
Әке, сен аңғал екенсің, «қожанасырлау»,
Құлынға құда түсетін тумаған әлі.

Еңіреп ерлер жетеді ел деп арманға,
Жүйріктер сүйреп жүйткиді 
   кең даламды алға.

Құрдастарың да есімде, әлі сенбейтін,
Жотасы биік сол құлын жорға болғанға.

Мінем деп талай құлынды өскенде ат қылып,
Бәсірелерді санаушы ем, бас бармақ бүгіп.
Тайқызыл жорға тағдырың 
   қандай болды екен,
Әкеммен бірге жылаған көштен қап тұрып?!

Заманның мынау жеткендей заңды асқарына,
Көшпелі кербез тірліктен мән қашқаны ма?
Сұлу жорғаны әспеттеп сөйлеп қайтейін,
Сұлы дорбаны білмейтін қандастарыма.

Бабын тапсам ба деп едім бабамдай жырдың
Бүгін де жүйрік мінбедім, соған қайғырдым.
Атам басына барар ем, білмеймін қайда,
Алаяқ аттың басына бара алмай жүрмін!

Дәулеткерей  КӘПҰЛЫ.
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Ќоњыр єуен
ќобызы еді...

Мен Ахања еркелеп те, ертелеп те, ентелеп те, ќ±рмет т±тып
серке деп те баратын едім. Барѓан сайын, єндетіп берген сєлемімді
мєнді етіп алѓан сайын мені желкелемей, мына келісіњ ерте демей
ж‰зінен єрдайым жылы шырай, тілінен борай тμгілген лебізімен
бауырына орай тартатын, меніњ сонда баѓым артып ж‰ре беруші
еді. Ахањ екеуіміздіњ аздаѓан жас айырмамыз болса да, менен
б±рын ќаламгерлік т±ѓырына ќонса да єрі сырлас, єрі сыйлас, єрі
ќ±рдас, єрі ќимас  адамымдай шыѓармашылыќ ќадамыма баѓа
беріп, кμњіліме жаѓа беруші еді.

Ќайран, Ахањ..! Мен кабинетіне кірген сайын ±заќ
жібермей, сырбаз ќалпымен, бекзат мінезімен т±заќтап,
барынша баурап, кμњілімді аулап, орынтаѓында сєл
ќырындай отырып, шырындай сμздерімен оймаќтай
ойдан орныќты єњгіме туындатып, келіскен кепті дуыл-
датып, шуылдатып жіберетінін ќалай ±мытарсыњ.

Ќайрањ, Ахањ..! Єруаќ ќонып, нар шμккен Торѓайда
45 жыл т±рып, кμне Торѓайдыњ талайлы таѓдырын біреу-
лер ойланбастан шорт кескенде, кейбіреудіњ кμкейін
жайлы орын тескенде, басќа жаќты отан деп ќопањдап
ќопарыла кμшкенде, сізге де Астанадан жіліктіњ майлы
басындай ќызметтіњ самалы ескенде – кμшпей Торѓай-
да ќалдыњыз, сол ‰шін халыќтан алѓыс алдыњыз. Б±л
дерлік – ерлік. Алањ кμњіл, алмаѓайып заман туѓанда
Торѓайдыњ атыныњ, отыныњ, кμњіл-хошыныњ,  халќы-
ныњ жалќы рухани тамыздыѓы болѓан, ерен ењбегіњіз-
бен μзіњіз ашып, ел бірлігін ойлап кіндігін кескен, ірге-
тасын мєрмєр сμзбен келістіріп ќалауыњызша ќалаѓан
"Торѓай" газетіњіз жарыќ к‰нде жабырќаѓан кμњілге аз
да болса дєтке  ќуат болѓаны, єрбір торѓайлыќтыњ ме-
рейін тасытып, жасыѓан жандарына жалау болѓанын
ќалай ±мытармыз...

Ќайрањ, Ахањ..! Торѓай ќаламгерлерініњ ішінде ќоњыр
єуен – ќобызы едіњ, ортамыздаѓы ќазіргі абызы едіњ,
ж‰ріс-т±рысыњ мен киген киісіњ де бμлек еді, кєсіби білігіњ
де ерек еді, ±шќыр ќалам сенде еді, ж±ртќа болсын
дейтін пенде едіњ, саналы ѓ±мырыњ шынайы шебер-
лікпен μткен соњ халќыњ сені ќарымды ќайтпас ќайрат-
кер деп таныды, шєкірттеріњ шабыттарын сізге ќарап
жаныды.

Ќайран, Ахањ..! Баспасμздіњ кез-келген жанрын ала-
лап кμрмеген Ахањныњ ќуатты ќаламынан тыњ туынды
балалап жататын, μнер мен мєдениеттіњ сан тарау са-
ласыныњ жетік білгірі, елу жылдан астам уаќыт аќпарат
айдыныныњ тазалыѓына ќаламымен сызат т‰сірмей
μткен кесек т±лѓа ретінде сіз ±мытылмай біздіњ жады-
мызда ±заќ саќталасыз. Б±л ендігі – μмір шындыѓы.

Мен Ахањмен 1977 жылдыњ к‰зінде ЌазМУ-діњ журналистика
факультетін тємамдап, арнайы жолдамамен облыс орталыѓына
келген кезде таныстым. Табиѓат тањѓажайыбы туралы жазылѓан
"‡кі уілі" деген туындымды ж‰рексіне Ахањныњ ќолына ±статќан-
мын. Алды жылы  екен. Жанына жаќын отырѓызып алып, байып-
пен оќып шыќты. Маѓан ќарап єнтек жымиып алды да: "Мына
д‰ние сєтті шыќќан екен. "Тењіздіњ дємін тамшысынан білуге бо-
лады". Тμгілген тіліњ азды-кμпті кемшілікті байќатпай т±р. Осы
алѓан бетіњнен тайма. Барынша іздене т‰с – деп аќжол тілеп,  тыр-
наќалды шыѓармамды "Торѓай тањы" газетініњ бетінен орынды
аямай, ‰шінші беттіњ ортасына ойып т±рып, басќасын жиып ќойып
беріп, сєт-сапар тілегеніњіз естен шыѓар ма?! Алѓашќы ќаламгерлік
жолѓа салып, алдаѓы баѓыт-баѓдарымды аныќтап, кєсіби ше-
берлігімді ќаныќтап бергеніњіз ‰шін єлі к‰нге дейін сізді ±стаз т±тып
келемін...

Ќайран, Ахањ..! Мынау μткінші жалѓан μмірден μткенінше еш пен-
дені кμрмеген к‰ндеп, білмегенді ‰йреткен біл деп, сара жолды н±сќа-
ѓан – діл мен дін деп, сосын ќазаќы ќара тіл деп танбай μткен Аха,
μзіњіз де ортањызда алтын діњгек болып д‰ниеден оздыњыз.

Ќайран, Аха..! Аузымен ќ±с тістеген д‰лд‰л болсањ да мезгілі
келгенде алды-артыња б±рылып ќарауѓа м±рша келтірмейтін с±м,
жалѓан д‰ние жаны с±лу, кеудесі кμсем, кμњілі кμшелі сізді де
мєњгілік ќ±шаѓына алды деуге сену  ќиын. Алланыњ ісіне амал жоќ.
К‰рмеуі ќатты, ќайырымсыз д‰ние кімді ойлаѓан м±ратына жеткіз-
ген. Не дейміз, жатќан жеріњіз жайлы, иманды ж‰зіњіз ќабір н±ры-
мен н±рланып, жаныњыз жєнатта болсын, ¦стаз – Асыл Аѓа!

Тірі болсањ, 75-ке енді ѓана келер едіњ. Еркелеп, алдыња шоќ
г‰л ±стап бізде келер едік...

Ќанеш ЌАНАФИН,
журналист.

¤МІР – ¤ЗЕН

Ахметхан  Балмаѓанбет±лы Байжан Аќмола об-
лысыныњ Жарќайыњ ауданына ќарасты К‰ркетал
ауылында д‰ниеге келген.

Ењбек жолын Державин аудандыќ "Социалис-
тическое строительство" газетінде тілшіліктен
бастап, 1964 жылы  Державин аудандыќ бірлес-
кен баспаханасыныњ директоры болды.

 Одан соњѓы ењбек жолы журналистік ќызмет-
пен тыѓыз байланыста болып, 47 жыл ѓ±мырын
арнаѓан Арќалыќ ќаласында т±њѓыш негізін ќала-
ѓан "Торѓай" газетініњ бас редакторы, "Торѓай-
Пресс" ЖШС-ніњ директоры ретінде ±йымдасты-
рушылыќ єрі шыѓармашылыќ ќызметті аќтыќ демі
‰зілгенше атќарып келді.

1966 жылы Ахметхан Байжан Ќостанай облыс-
тыќ "Коммунизм тањы"  (б‰гінгі "Ќостанай тањы")
газетініњ арнаулы тілшісі, одан Арќалыќ аймаѓын-
даѓы меншікті тілшісі, осы  облыстыќ газеттіњ
жауапты хатшысы болды.

1968 жылы С. Киров атындаѓы Ќазаќ мем-
лекеттік университетініњ журналистика
бμлімін ‰здік бітіріп, Орталыќ Комитеттіњ ар-
найы жолдамасымен  Алматыдаѓы Ќазаќ
Совет энциклопедиясына ќызметке жібері-
леді. Алайда, кєрі ата-анасыныњ жаѓдайы-
мен μзініњ Ќостанайына ќайтып келіп, об-
лыстыќ газетте, кейінірек жања ашылып
жатќан   Торѓай облыстыќ "Торѓай тањы" га-
зетіне  жауапты хатшы ќызметіне жіберілді.

¦заќ жылдар облыстыќ газеттіњ жауапты
бμлімдерін басќарып, облыстыќ "Торѓай
тањы" газеті бас редакторыныњ бірінші орын-
басары міндеттерін атќарып ж‰рген А. Бай-
жан облыстыњ соњѓы таратылуына байла-
нысты 1997 жылы ќала єкімдігініњ μтінішімен
Арќалыќ ќаласында ќалып, єрі "Торѓайдыњ
атын μшірмейміз" деген ниетпен "Торѓай"
деп ат ќойып, "Торѓай" газетін ашып, жас
журналистерді жанына топтастырып елге
ќызметін жалѓастырды.

Ахметхан Байжан адами т±рѓыда да, шы-
ѓармашылыќ ќызметімен де елге сыйлы
Алаш ±лдарыныњ бірі болды. ¤йткені, оныњ
кμптеген шыѓармалары А. Байт±рсынов, М.
Дулатов, Бектауыл Баубек, Аманкелді Има-
нов, Кейкі батырларына, ел ішіндегі данагμй
Ќарсаќбай Ќопабай±лы секілді аќындары-
на арналѓан.

 1975 жылы "¤рлеу" ("Жазушы"), 1985
жылы "Ерлік дањќы ењбекте" ("Ќайнар")
±жымдыќ жинаќтарында єњгімелері, очерк-
тері жарияланѓан.

 "Ќ±лан Кейкі батыр" (1992 ж.), "¤скен
μркен" (1993 ж.), "Жалѓызтал" (1994 ж.) "Бек-
тауыл Баубек батыр" (1995 ж.) кітаптарыныњ ав-
торы.

 Елініњ жанашыры бола білген ол Торѓай об-
лысы алѓашќы тараѓан жылдары ќ±рылѓан бас-
тамашыл топтыњ басшысы ретінде аймаќтыњ
одан арѓы таѓдырына ќатысты топ ќ±рып, осы
мєселе бойынша Жоѓарѓы Кењес Тμраѓасыныњ
ќабылдауында болды. Азаматтыќ кμзќарасы елі-
не осындай ќамќорлыѓы мен ќайраттылыѓынан
да танылды.

 А. Байжанныњ журналистік шеберлігі мен ќала-
мыныњ ±шќырлыѓы талай ењбек адамдарыныњ
мєртебесін кμтеріп, елге ќатысты к‰рделі мєсе-
лелерді шешуге септігін тигізді. Шаќшаќ Жєнібек,
Кенесары хан, Міржаќып Дулатов, Ахмет Байт±р-
сынов, Аманкелді батыр, Ќ±лан Кейкі батыр, Бек-
бауыл батыр, Тμлек Жєуке, басќа да тарихта
есімдері ќалѓан т±лѓалар жайлы бірнеше кітапта-
ры жарыќ кμрді.

 Ахметхан Байжан дербестік ‰шін Ќазаќ елініњ
туын желбіреткен революционер-к‰рескерлер
Кейкі жєне Баубек жайлы деректі ењбектер жа-
зып, кешегі кењес заманында атын атауѓа болмай-
тын, елі ‰шін жан берген Алаш ±лдарыныњ есім-
дерін халќымен ќайтадан ќауыштырды. Б±л да
бір ерлік емес пе?!

 Ахањныњ республикалыќ "Егемен Ќазаќстан"
газетінде жарыќ кμрген "Фаризаныњ аќ орамалы",
"Министр жєне біз" деген кμлемді єрі салиќалы

Журналист Ахметхан Байжан туралы сыр
маќалалары кμњілі соќырдыњ кμзін ашып, сањы-
рауды тебірентетін ењбектер. Елді бірлікке жєне
тірлікке шаќыратын аталы сμздер айтылды. Ахањ-
ныњ ќайбір маќалаларын оќысањ да оќырман
ж‰регіне жол табатын жєне єрбір оќушыѓа ой са-
латын ±лаѓатты єрі мейірімге толы сμз саптасы
ќазаќ классиктерінен ешбір кем емес.

 ¤кінішке орай, А. Байжанныњ соњѓы екі- "Ке-
несары хан мен Баубек батыр. Аманкелді Има-
нов пен Кейкі батыр" жєне "Жањѓыру" ("Ахањ біздіњ
осындай…") кітаптары толыќтырылып, 2011
жылы μзі μмірден озѓанда жарыќ кμрді.

 ¦заќ жылѓы ќажырлы да  шыѓармашыл ењбегі
‰шін А. Байжан екі рет "Ерен ењбегі ‰шін", "Тыњ
игергені ‰шін", "‡здік ењбегі ‰шін", "Ќазаќстан Кон-
ституциясына 10 жыл", "Ењбек ардагері" медаль-
дарымен, сансыз кμп республикалыќ, облыстыќ

жєне ќалалыќ дењгейдегі Ќ±рмет грамоталары-
мен марапатталды.

Ќазаќстан Республикасыныњ мєдениет ќай-
раткері,  Ќостанай облыстыќ "Лучшие люди" эн-
циклопедиясына есімі жазылѓан.

"Ерлігіне ќарай дабылы" дегендей,  журналист-
жазушы, ќалалыќ "Торѓай" газетініњ негізін ќалау-
шы, "Торѓай-Пресс" ЖШС-ніњ директоры ќызмет-
терін атќарѓан, Ќазаќстан Республикасыныњ
мєдениет ќайраткері, Арќалыќ ќаласыныњ
ќ±рметті азаматы атанѓан Байжан  Ахметхан Бал-
маѓанбет±лыныњ еліне сіњірген ењбегі ескеріліп,
єрі "Торѓай" газетініњ он бес жылдыѓына  орай,
2013 жылдыњ журналистер к‰ніне орай  есімін
мєњгілік  ел жадында ќалдыру маќсатында 1988
жылдан 2010 жылдыњ 9 желтоќсанына дейін μзі
т±рѓан Арќалыќ  ќаласындаѓы Абай дањѓылы бой-
ындаѓы 82-ші  ‰йдіњ сыртќы ќабырѓасына ќара
мєрмєр тастан ескерткіш таќта ќойылды.

¦лаѓатты отбасында артында жары Кєкен апай
ќалды. Екі ±л, екі ќыз жєне он шаќты  немере мен
екі шμберініњ с‰йікті атасы атанѓан оныњ μмірін
салауатты ±рпаќтары жалѓастыруда.

Ахањмен ќызметтес, сыйлас-сырлас болѓан
к‰ндеріміз біздіњ есімізде. Оныњ туѓанына 75 жыл
толу ќарсањында сол бір ќайталанбас шаќќа
ќайта оралѓандаймын...

Майра  Ш¤КЕН,
Ќазаќстанныњ ќ±рметті журналисі.



1120 аќпан 2015 жыл

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 12 ќањтардаѓы № 3 ќаулысы
Мењдіќара ауданында Боровское орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тартуыныњ са-

нитарлыќ ќорѓау аймаѓын белгілеу туралы

Санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ мμлшері
Су тарту кμзініњ

атауы

¦њѓымалар
№ 38
№ 39
№ 44ц
№ 45ц
№ 81
№ 83ц
№ 89
№ 98
№ 99

Шекарасы

Радиусі -
єр ±њѓыманыњ
айналасында

50 метр

Ауданы

7,0
гектар

ІІІ - белдеу

Ескерту: санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ шекарасы "Боровское жер асты суларыныњ орталыќтандырылѓан ша-
руашылыќ-ауыз су тартуыныњ санитарлыќ ќорѓау аймаќтары. "Ќостанай облысы Мењдіќара ауданыныњ Боровское
жєне Первомайское ауылдарыныњ сумен жабдыќталуын ќайта ќ±ру" жобасыныњ картографиялыќ материалында
кμрсетілген (Тапсырыс беруші -"Мењдіќара ауданы єкімдігініњ ќ±рылыс, сєулет жєне ќала ќ±рылысы бμлімі" мемле-
кеттік мекемесі).

І - белдеу ІІ - белдеу

Шекарасы
Радиусі - 178 метр

Радиусі - 181 метр
Радиусі - 178 метр
Радиусі - 185 метр
Радиусі - 152 метр
Радиусі - 173 метр
Радиусі - 179 метр
Радиусі - 173 метр
Радиусі - 179 метр

Ауданы

80,0
гектар

Шекарасы

Радиусі –
3167 метр

Ауданы

3062
гектар

 2003 жылѓы 9 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Су
Кодексініњ 39, 117-баптарына, "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан
Республикасы  Зањыныњ 27-бабына жєне Ќазаќстан
Республикасы ‡кіметініњ 2012 жылѓы 18 ќањтардаѓы
№ 104 "Су кμздеріне, шаруашылыќ-ауыз су маќсаты
‰шін су жинау орындарына, шаруашылыќ-ауыз сумен
жабдыќтауѓа, суды мєдени-т±рмыстыќ пайдалану орын-
дарына жєне су объектілерініњ ќауіпсіздігіне ќойылатын
санитариялыќ-эпидемиологиялыќ талаптар" санита-

риялыќ ќаѓидаларын бекіту туралы" ќаулысына сєйкес
Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќосымшаѓа сєйкес Мењдіќара ауданында Боров-
ское орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тар-
туыныњ санитарлыќ ќорѓау аймаѓы белгіленсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан 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  11 аќпандаѓы

№ 5368 болып тіркелген.

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 12 ќањтардаѓы № 3 ќаулысына ќосымша

Мењдіќара ауданында Боровское орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тартуыныњ
санитарлыќ ќорѓау аймаѓы

Постановление акимата Костанайской области от 12 января 2015 года № 3

Об установлении зоны санитарной охраны Боровского централизованного хозяйственно-питье-
вого водозабора в Мендыкаринском районе

ности водных объектов" акимат  Костанайской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны Боровского
централизованного хозяйственно-питьевого водозабо-
ра в Мендыкаринском районе согласно приложению.

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

Аким области                   Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации   нормативных  правовых   актов

11 февраля 2015 года под  № 5368.

 Приложение к постановлению акимата
от 12 января 2015 года № 3

Зона санитарной охраны Боровского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора
в Мендыкаринском районе

Примечание: граница зоны санитарной охраны отражены в картографическом материале проекта "Зоны сани-
тарной охраны Боровского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод. "Реконструк-
ция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области" (заказчик -
государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Мендыкаринского
района").

 В соответствии со статьями 39, 117 Водного  кодек-
са  Республики Казахстан  от 9 июля  2003 года, статьёй
27 Закона Республики Казахстанот 23 января  2001 года
"О местном государственном управлении и самоуп-
равлении   в Республике Казахстан" и постановлением
Правительства Республики Казахстан от 18 января 2012
года № 104 "Об утверждении Санитарных правил "Са-
нитарно-эпидемиологические требования к водоисточ-
никам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых
целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и ме-
стам культурно-бытового водопользования и безопас-

Размер зоны санитарной охраны
Наименование

источника
водозабора
Скважины:

№ 38
№ 39

  № 44ц
  № 45ц
№ 81

  № 83ц
№ 89
№ 98
№ 99

граница

Радиус -
50 метров вокруг
каждой скважины

площадь

7,0
гектар

ІІІ поясI пояс ІI пояс

граница
Радиус - 178 метров

Радиус - 181 метр
Радиус - 178 метров
Радиус - 185 метров
Радиус - 152 метра
Радиус - 173 метра
Радиус - 179 метров
Радиус - 173 метра
Радиус - 179 метров

площадь

80,0
гектар

граница

Радиус –
3167 метров

площадь

3062
гектара

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 16 аќпандаѓы № 47 ќаулысы

"Облыстыќ коммуналдыќ мемлекеттік кєсіпорындардыњ
таза табысыныњ бір бμлігін аудару нормативін белгілеу ту-
ралы" єкімдіктіњ 2014 жылѓы 2 маусымдаѓы № 247 ќаулы-
сыныњ к‰ші  жойылды деп тану туралы

 "Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы" 1998 жылѓы 24 наурыздаѓы Ќазаќ-
стан Республикасы Зањыныњ 43-1 бабына, "Ќазаќстан Республикасыныњ
кейбір зањнамалыќ актілеріне мемлекеттік басќару дењгейлері арасындаѓы
μкілеттіктердіњ аражігін ажырату мєселелері бойынша μзгерістер мен толыќ-
тырулар енгізу туралы"2014 жылѓы 29 ќырк‰йектегі Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 1 - бабы 122 - тармаѓыныњ 12) тармаќшасына сєйкес Ќостанай
облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Облыстыќ коммуналдыќ мемлекеттік кєсіпорындардыњ таза табысы-
ныњ бір бμлігін аудару нормативін белгілеу туралы" Ќостанай облысы єкімдігініњ
2014 жылѓы 2 маусымдаѓы № 247 (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді тіркеу
мемлекеттік тізілімінде 2014 жылѓы 2 шілдеде № 4903 болып тіркелді, 2014
жылѓы 15 шілдеде "Ќостанай тањы" газеттерінде жарияланды) ќаулысыныњ
к‰ші жойылды деп танылсын.

2. Осы ќаулы ќол ќойылѓан к‰нінен бастап ќолданысќа енгізіледі.
Облыс єкімі                      Н. Садуаќасов.

Постановление акимата Костанайской области
от 16 февраля 2015 года № 47

О признании утратившим силу постановления акимата от
2 июня 2014 года № 247 "Об установлении норматива отчис-
ления части чистого дохода областных коммунальных го-
сударственных предприятий"

 В соответствии со статьей 43-1 Закона Республики Казахстан от 24 мар-
та 1998 года "О нормативных правовых актах", подпунктом 12) пункта 122
статьи 1 Закона Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года "О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями го-
сударственного управления"  акимат  Костанайской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление акимата Костанайской об-
ласти от 2 июня 2014 года № 247 "Об установлении норматива отчисления
части чистого дохода областных коммунальных государственных предпри-
ятий" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов от 2 июля 2014 года № 4903, опубликовано 15 июля
2014 года в газете"Ќостанай тањы").

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Аким области                            Н. Садуакасов.

"Новотроицк-1" ЖШС 2015 жылѓы 10 наурыз саѓ. 14.00-де мына ме-
кенжайда: Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотроицк-1" ЖШС
кењсесінде ќатысушылардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын
хабарлайды.

К‰н тєртібінде (мєселе):
1. Айналымдаѓы ќаржыны толыќтыру ‰шін 200 000 000 тењге сомасын-

да заемдік ќаржыны ресімдеу мєселесі бойынша "Еуразиялыќ Банк"  АЌ-
ѓа ж‰гіну туралы.

2. Сыйаќы мμлшерлемесін субсидиялау ‰шін АШМ-не ж‰гіну.
3. Міндеттемелерді тиісінше орындауды ќамтамасыз ету ретінде "Еура-

зиялыќ Банк" АЌ-ѓа жылжитын жєне жылжымайтын м‰лікті кепілге ±сыну.
4. "Новотроицк-1" ЖШС-ніњ "Еуразиялыќ Банк" АЌ алдындаѓы міндет-

темелері бойынша кепілдікті ±сыну ‰шін "Максут-Н" ЖШС, "Новотроицк-
2008" ЖШС, "Уркаш-Н" ЖШС, "Ењбек-1" ЖШС, "Станционный" ЖШС-не
ж‰гіну;

5. Директорѓа осы шешімді орындау ‰шін ќажетті барлыќ  келісімдерге
ќол ќою μкілеттігін беру.

 ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что 10 марта 2015 года в 14.00 часов
по адресу: Карабалыкский район, село Новотроицкое, контора ТОО "Но-
вотроицк-1" состоится внеочередное общее собрание участников.

Повестка дня (вопроса):
1. Обратиться в АО "Евразийский Банк" по вопросу оформления за-

емных средств, в сумме 200 000 000 миллионов тенге на пополнение
обортных средств (ВПР).

2. Обратиться в МСХ по вопросу субсидирования ставки вознаграж-
дения

3. В обеспечение исполнения обязательств, предоставить в залог АО
"Евразийский Банк" движимое имущество.

4. Обратиться к ТОО "Максут-Н", ТОО "Новотроицк-2008", ТОО "Ур-
каш-Н", ТОО "Ењбек-1", ТОО "Станционный" за предоставлением гаран-
тии по обязательсвам ТОО "Новотроицк-1" перед АО "Евразийский Банк".

5. Наделение Директора полномочиями на подписание всех догово-
ров, необходимых для исполнения настоящего решения.

 Кепілдік жарна бастапќы баѓаныњ 5 %-ы мμлшерін ќ±райды.
 Кепілдік жарна бастапќы баѓаныњ 5 %-ы мμлшерінде "Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ  сенімді

т±лѓасыныњ шотына тμменде кμрсетілген деректемелер бойынша енгізіледі. Саудаѓа ќатысуѓа
μтінім беруге ќажетті ќ±жаттар тізімін  сенімді т±лѓадан алуѓа болады.

Саудаѓа ќатысуѓа μтінімдер 2015 жылѓы 2 наурыз саѓат 18-ге дейін ќабылданады.
Саудаѓа ќатысуѓа барлыќ μтінімдер мына мекенжайда ќабылданады: Ќостанай ќала-

сы, Таран кμш., 146, 408 каб.
Сауда аяќталѓаннан кейін аќырѓы баѓаны ±сынѓан сауда ќатысушысы сатып алу баѓасын

толыќ кμлемде ќолма-ќол аќшамен, банк чегімен немесе Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масымен белгіленген басќа да есеп айырысу т‰рінде бес ж±мыс к‰ні ішінде енгізуі тиіс.

Сенімді т±лѓаныњ деректемелері: "Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ  сенімді т±лѓасы Болду-
сов Альберт Ќуанышевич, Ќостанай ќ., Таран кμш., 146, шоты KZ246010011286000043,
БИН 940140000385, КБЕ 14.

Сауданы μткізуге ќатысты барлыќ с±раќтар бойынша аныќтама ‰шін телефон: 8(7142)
59-33-85, 8(727)330-17-57, 8(727) 330-17-83.

"Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ  сенімді т±лѓасы
келесі кепілдік м‰лікке сауда жариялайды:

№1лот

Сипаттамасы

Жылжымайтын м‰лік

"Айн±р" автоќ±ю стансасы,
жалпы алањы 46,40 ш.м., кμрсе-
тілген жылжымайтын нысанмен
аумаќтыќ жєне ќызметтік жаѓы-
нан байланысты жер телімімен
бірге, жалпы алањы 0,03630 га
(жер телімініњ кадастрлік нμмірі:
12-194-001-189), орналасќан
мекенжайы: Ќостанай облысы,
Лисаков ќаласы, Тобыл кμшесі.

Жылжитын
м‰лік

Сыйымдылыќ,
25м3 - 4 бірлік.
Колонкалар-3

дана.

Бастапќы
баѓасы
(тењге)

24 424 565

Сауда
єдісі

Аѓыл-
шын

Сауданыњ
μткізілетін
к‰ні мен
уаќыты

10.00 саѓ.
03.03.2015ж.

Сауданыњ
μткізілетін

орны

Ќ о с т а н а й
о б л ы с ы ,
Л и с а к о в
ќаласы, 3
ш а ѓ ы н
аудан, 20А
‰й.

Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены.
Гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены, должен быть внесен на счет доверен-

ного лица АО "Народный Банк Казахстана", по реквизитам указанным ниже.
Для получения списка необходимых документов для заявки на участие в торгах необходимо

обратиться к Доверенному лицу.
Заявки на участие в торгах принимаются до 18.00 часов 02 марта 2015 года,
Все заявки на участие в торгах принимаются по адресу: г.Костанай, ул. Тарана, 146,

каб.408.
После завершения торгов участник торгов, предложивший конечную цену, должен внести покуп-

ную сумму в полном объеме наличными деньгами, в виде чека банка или другим установленным
законодательством Республики Казахстан способом расчетов в течение пяти рабочих дней.

Реквизиты Доверенного лица: Доверенное лицо АО "Народный Банк Казахстана"
Болдусов Альберт Куанышевич, г. Костанай, ул.Тарана, 146, счет KZ246010011286000043,
БИН 940140000385, Кбе 14.

Телефон для справок по вопросам проведения торгов: 8 (7142) 59-33-85, 8(727) 330-
17-57, 8(727) 330-17-83.

Доверенное лицо АО "Народный Банк Казахстана"
объявляет торги на следуюшее залоговое имущество:

№1лот

Характеристика

Недвижимое имущество

автозаправочная станция "Ай-
нур" общей площадью 46,40 кв.м.
вместе с территориально и функ-
ционально связанным с указан-
ным объектом недвижимости зе-
мельным участком общей пло-
щадью 0,03630 га (кадастровый
номер земельного участка: 12-
194-001-189), расположенные по
адресу: Костанайская область,
г.Лисаковск, ул.Тобольская

Движимое
имущество

Емкость
25мЗ - 4 ед.
Колонки -

3 шт.

Старто-
вая цена
(тенге)

24 424 565

Метод
торгов

Англий-
ский

Дата и
время про-

ведения
торгов

10.00 ч.
03.03.2015г.

Место
проведе-

ния

Костанай-
ская

область
г. Лиса-
ковск
мкр.3
д.20А
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ та-
биѓи ресурстар жєне табиѓат пайда-
лануды реттеу басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі (110000, Ќостанай ќала-
сы, Таран кμшесі, 10, аныќтама теле-
фоны: 8(7142) 54-07-13, факс
54-01-66, электрондыќ  мекенжайы:
upr.leshoz@kostanay. gov.kz)  "Б" кор-
пусыныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

орман шаруашылыѓы, жануарлар
д‰ниесін ќорѓау жєне ерекше ќорѓа-
латын табиѓи аумаќтар бμлімініњ бас
маманы (орман пайдалану, кесулердіњ
барлыќ т‰рлері, кеспе орман ќорын
дайындау, есеп) (негізгі ќызметкердіњ
демалысы кезењіне), D-О-4 санаты,
лауазымдыќ жалаќысы ењбек еткен
жылдарына байланысты 64063 тењге-
ден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Орман ресурстарын пайдалану,

кесулер мен аѓашты т‰бірінен беру
ережесін саќтау, кесулердіњ орында-
рын тазарту ж±мыстарын ±йымдасты-
ру. Орман шаруашылыѓын ±йымдас-
тыру мен дамыту жобаларын єзірлеу
бойынша ±сыныстар мен іс-шаралар-
ды єзірлеуге ќатысады. Орман ќоры-
ныњ есебі бойынша материалдарды
дайындайды. Экологиялыќ нормалар
мен талаптардыњ сєйкестігін шаруа-
шылыќ ж‰ргізетін субъектілердіњ орын-
дауы ж±мыстарын ±йымдастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:

Жоѓары техникалыќ (орман шаруа-
шылыѓы), экологиялыќ білімі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі. Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Конституциясын,
"Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті туралы" Ќазаќстан Республика-
сыныњ конституциялыќ зањы, "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ тиісті ма-
мандануы салаларындаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санат-
таѓы лауазымдар бойынша функцио-
налдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасуѓа
конкурс  μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі - Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшасына сєйкес нысан-
да толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республи-
касыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген) ны-
сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќта-
ма;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ табиѓи ресурстар жєне та-
биѓат пайдалануды реттеу басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесіне мына ме-
кенжай бойынша: Ќостанай ќаласы,
Таран кμшесі, 10, тапсырылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орналас-
тырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзiмiнде бере ала-
ды.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ т‰рде хабарландыруда
кμрсетілген электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰нінен кешіктірмей
береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар, оны єњгімелесуге жіберу туралы
кандидаттарды хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ табиѓи ресурс-
тар жєне табиѓат пайдалануды рет-
теу басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ай-
ќындылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз
ету ‰шін Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы зањнамасында белгілен-
ген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы єкімдігініњ табиѓи
ресурстар жєне табиѓат пайдалану-
ды реттеу басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ кадр ж±мысы бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќос-
танай облысы єкімдігініњ табиѓи ре-
сурстар жєне табиѓат пайдалануды
реттеу басќармасыныњ кадр ж±мысы
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

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

 Облысы єкімі аппараты
болжам жєне стратегиялыќ
жоспарлау бμлімініњ бас ма-
маны (Д-4 санаты, 1 бірлік),
лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына
байланысты 71751 тењгеден
96735 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндет-
тері:

Облыс єкімі аппаратыныњ
баќылауында т±рѓан ќ±жаттар-
ды жетекшілікке алынѓан бас-
ќармалармен, департамент-
термен, комитеттермен,
бμлімдермен уаќытында орын-
далуын баќылау; ќажетті бас-
тапќы материалдарды даяр-
лау, ж‰йелеу, ќорыту;  бекі-
тілген істер номенклатурасына
сєйкес іс ж‰ргізуді ж‰зеге асы-
ру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім.

Єлеуметтік ѓылымдар, эко-
номика жєне бизнес (экономи-
ка, есеп жєне аудит, ќаржы,
мемлекеттік жєне жергілікті
басќару), ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану),
кеден ісі.

Ж±мыс тєжірибесі келесі
талаптардыњ біріне сєйкес бо-
луы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ
баѓыттарына сєйкес салалар-
да ж±мыс μтілі екі жылдан кем
емес;

3)  жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары
бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті жанын-
даѓы білім беру ±йымдарында
мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓа-
ры оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі
республикалыќ комиссия бекі-
тетін басым мамандыќтар бой-
ынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ бо-
луы.

Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Конституциясын, "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Прези-
денті туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ конституциялыќ
зањын, "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару

туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањдарын; осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан–2050":
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты" стратегиясын
білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік ќызмет
істері агенттігі тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы
№06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі -
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

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

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттар-
дыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау ми-
нистрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓы-
мен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) ны-
сандаѓы 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 (немесе нота-
риалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар кон-
курстыњ μтетіндігі туралы ха-
барландырудыњ соњѓы жария-
ланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай
облысы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесіне мына
мекенжай бойынша: Ќостанай
ќаласы, Єл-Фараби  дањѓылы,

Аз. А.С.Донецтіњ сенімді т±лѓасы К‰дербекова Айнаш Мамбетовна кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Мир-
ное селосы аумаѓында орналасќан  алањы 348,0 га, кадастрлік нμмірі 12-282-
097-165, маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан бμлінетін
жер теліміне 06.01.2057  жылѓа дейінгі мерзімге  уаќытша ±заќ мерзімді жер
пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

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

Сауда 04.03.2015 жылы  саѓат 12.00-де мына мекенжайда болады: Арќа-
лыќ ќ., Абай д-лы, 43. ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 02.03.2015 жылѓы  саѓ.17.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќоста-
най облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел.
87078053724.

Доверенное лицо гр. Донец А.С. Кудербекова Айнаш Мамбетовна в поряд-
ке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении
торгов по продаже права временного долгосрочного землепользования  сро-
ком до 16.01.2057 года  на делимый земельный участок площадью 348,0 га,  с
кадастровым номером 12-282-097-165,  с целевым назначением –  для веде-
ния  крестьянского хозяйства,  расположенного на территории города Арка-
лыка, село Мирное,  Костанайской области.

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

Торги состоятся 04.03.2015 года в 12.00 по адресу: г.Аркалык, проспект
Абая 43. Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 часов 02.03.2015
года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Коста-
найский район, п. Затобольск, улица Школьная., 52/2, тел. 87078053724.

ЖЕМ-Ш¤П
ЖЄРМЕЊКЕCІ!

21 аќпан саѓат 9.00-де
Затобол кенті "Онур" ЖШС

аумаѓында
(Механизаторлар кμш. 5)

а/ш жануарларыныњ
жем-шμбін

(бидай ќалдыќтары, шμп,
сабан, кебек)

кμтерме сату жєрмењкесі
болады.

Ќосымша аќпарат тел.
54-34-40,
54-24-84,
575-773.

66, ±сынылуы ќажет.
Азаматтар жоѓарыда сана-

маланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќа-
бада орналастырылѓан ќ±жат-
тарды ќолма-ќол тєртіпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттар-
ды ќабылдау мерзiмiнде бере
алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќ±жаттарын электрондыќ
т‰рде хабарландыруда кμрсе-
тілген электрондыќ пошта ар-
ќылы берген азаматтар, ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќаларын єњгіме-
лесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей
береді.

Єњгімелесуге жіберілген кан-
дидаттар, оны "Ќостанай облы-
сы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесінде, олардыњ
єњгімелесуге жіберілуі туралы
хабарлау сєтінен бастап 5 к‰н
ішінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мы-
сыныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушы-
ларды ќатыстыруѓа жол бері-
леді.

Конкурс комиссиясыныњ
отырысына байќаушылар ре-
тінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгілен-
ген тєртіпте аккредиттелген
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялар-
дыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс
комиссиясыныњ отырысына
ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгіме-
лесу басталуына бір ж±мыс
к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
Ќостанай облысы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар Ќостанай облы-
сы єкімі аппаратыныњ кадрлар-
мен ж±мыс  бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќаларын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгіме-
лесу μтетін орынѓа жєне кері
жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-
жайын жалдау, т±ру, байланы-
стыњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

Сенімді μкіл Л.Л.Брискина
Федоров селосы, Юнацкий кμш., 3/2, тел. 8-777-301-56-12, тμлем де-

ректемелері (KZ786013143000000700 "Халыќ Банкі" АЌ) кепілдік м‰лікті са-
тады: 148,0 га жер учаскесін пайдалану жμніндегі ќ±ќыѓы, кадастарлік нμмірі
12-191-032-099, орналасќан жері Пешков с/о, Федоров ауданы, Ќостанай
обл.

Сатыл алу баѓасы сауда μткен сєттен бір к‰н ішінде тμленеді. Сауда
2015 жылѓы 16 наурыз, саѓат 10-ѓа белгіленген, мекенжайы: Пешков село-
сы, Горький кμш., 19.

Дауасыз дертпен к‰рес

Ќатерлі ісікпен к‰рес к‰ніне орай ЌР ІІМ ТЖК Солт‰стік μњірлік аэро-
мобильдік ќ±тќару жасаѓыныњ оќу сыныбында жасаќ ќызметкерле-
ріне арнап онкологиялыќ аурулардан саќтану жолдары т‰сіндірілді.
Дєрісті медициналыќ жедел жєрдем кμрсету маманы Д.Афанасьева
±йымдастырды. Тыњдаушыларѓа ќатерлі ісік туралы айтылып, бейне
жєне фото суреттер кμрсетілді. Басќосуѓа шаќырылѓан облыстыќ
онкологиялыќ диспансердіњ онко-хирургі А.Ж‰нісов жєне санитар-
лыќ-аѓарту ж±мысыныњ медицина ќызметкері Р.Салыќбаева "Онко-
логиялыќ аурулардыњ алдын алу жолдары" таќырыбында єњгімелеп
берді.

"Заманауи медицина бір орнында т±рмайды. Ќазір ќатерлі ісікпен
к‰рес єдістері жетілдіріліп жатыр. М‰мін уаќыт μте келе аты жаман
аурудыњ барлыќ т‰рлеріне ќарсы вакцина да табылар" дейді дєрігер-
мамандар басќосуда. Алайда, дєрігерлер онкологиялыќ аурудан
саќтанудыњ жалѓыз жолы – дерт белгісі біліне бастаѓанда-аќ, дер
кезінде емделіп, ж‰йелі т‰рде салауатты μмір салтын ±стануды, жа-
сына ќарай скрингтік тексеруден ж‰йелі т‰рде μтіп т±руѓа кењес берді.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х.
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Дауа. 13.15 Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан. 13.45 Аќсауыт. 14.20
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Шын ж‰ректен. 18.55 Зањ
жєне біз. 19.35 "Єпке". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай. 21.50 Т.х.
"Ќара шањыраќ". 22.45 "Келін". 23.30
Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Сєтті сауда.
11.30 М.ф. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Страх в твоем доме". 14.00 Т.с. "Вто-
рое дыхание". 15.00 Новости. 15.15
Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 16.45 Моя
история войны. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес сыры.
18.00 Новости. 18.15 Ду-думан.
19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Арнайы хабар. 21.00 Новости.
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21.30 Т.х. "Дворец Абдин". 22.15 Т.с.
"След". 23.00 Церемония награжде-
ния кинопремией "Оскар". 0.30 Жа-
њалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.25, 12.55, 13.45, 15.55, 16.55,
19.25, 21.35 Телемаркет. 10.00 Арќа-
аќпарат. 10.35 Т.с. "Титаник: кровь
и сталь. 11.30 Бірінші студия. 12.00
М.с. "Финес пен Ферб". 12.30 Вы-
зов. 13.00 Жањалыќтар. 13.30 Ново-
сти. 13.45 Пока жива память. 14.00
Т.с. "На пути к сердцу". 16.00 "Тер-
ритория красоты". 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.ф. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ќазаќстан-
2050. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55 Т.х. "Достар".
19.30 Зањ аймаѓы. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 Мєњгілік рух. 20.40 Ќазаќ-
стан - бірлік бесігі. 21.00 Новости.
21.30 Пока жива память. 21.35 "Ти-
таник: кровь и сталь". 23.00 Т.с. "Па-
рыз". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер

Астана. 22.50 Концерт. 0.00 "Доктор
Живаго".

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ".
10.30 "Интерны". 11.00 "Патруль".
11.30 "Реальные пацаны". 12.00 КВН
на бис. 12.25 "Вторая свадьба".
13.20 М.с. 16.20 Т.х. "М±рагерлер".
17.40 Тематик-шоу. 18.30 Ревю.
19.00 "З±лым ќыз". 20.30 Ревю. 21.00
"Универ". 21.50 "Интерны". 22.30
"Патруль". 23.00 "Реальные пацаны".
23.30 Х.ф. "Джонни Д.".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 Баспана бабы.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 "Гадалка". 16.00 Т.с. "У
вас будет ребенок". 17.00 Орел и
решка. 18.00 Т.х. "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 Айна online. 19.30
Моя история. И.Ильин. 20.00 7
NEWS. 21.00 Фабрика звезд. 23.00
Ќорќыныш факторы. 0.00 Т.с. "Тем-
ное дитя". 0.45 Орел и решка.

24 аќпан,24 аќпан,24 аќпан,24 аќпан,24 аќпан,
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќара
шањыраќ". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.45 ¦лы
Жењіске - 70 жыл. 12.55 Спорт. 13.15
Алањ. 14.05 Сыр с±хбат. 14.35 М.ф.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 Жарќын бейне. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.15 Ас
болсын! 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Єпке". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Ќара
шањыраќ". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н.Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 "След".
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 "Дворец Абдин". 12.35 Спорт
без границ. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 Церемония награждения ки-
нопремией "Оскар". 15.00 Новости.
15.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
15.45 Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
Экономкласс. 18.00 Новости. 18.15
Т.х. "Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро
расследований. 21.00 Новости.
21.30 "Дворец Абдин". 22.15 "След".
23.00 Арнайы хабар. 0.00 Жања-
лыќтар.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќара
шањыраќ". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Поэзия єлемі. 13.15 Зањ жєне біз.
14.00 Шарайна. 14.30 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 "Келін". 17.00
"¦лт маќтанышы". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ќылмыс пен
жаза. 18.40 Мыњ т‰рлі мамандыќ.
19.10 Журналистік зерттеу. 19.35
"Єпке". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Ќара шањыраќ".
22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі студияда
Н.Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 "След".
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 "Дворец Абдин". 12.35 Спорт
єлемі. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Страх в твоем доме". 14.00 "Второе
дыхание". 15.00 Новости. 15.15 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 15.45 Сєтті сау-
да. 16.15 М.с. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 100 бизнес-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќара
шањыраќ". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Агробизнес. 14.10 Жан жылуы. 14.35
М.х. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 "¦лт маќтанышы". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Мєлім де беймєлім Ќазаќстан. 19.10
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
19.35 "Єпке". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Ќара
шањыраќ". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

представляет. 8.20 Суперпапа. 9.00
Т.х. "Ѓашыќ жігіт". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Т.с. "Фериха". 11.30 Т.х.
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 "20:30". 14.00  Новости. 14.10
Т.с. "Немного не в себе". 15.15 Т.с.
"М±рагер".  16.40 "20:30". 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Немного не в себе". 22.00 "Фери-
ха". 23.00 Открытая студия. 23.50
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "По те-
чению реки". 10.05 Песни любви.
10.35 Ж‰здесу. 11.05 Б‰гінгі ѓылым.
11.30 Д.ф. "Ѓылыми ізденістер". 12.05
"М.Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау". 13.05
Онлайн Астана. 14.05 Научная не-
фантастика. 15.00 Т.х. "Доктор Жи-
ваго". 16.00 "XXI ѓасыр кμшбасшы-
сы". 17.30 Т±њѓыштар. 18.05 "М.Фри-
манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау". 19.20 Ученый со-
вет. 20.10 Н±рлы Отау. 20.30 Наше
кино. 21.00 Кітапхана. 21.30 Леген-
ды и мифы Оперного. 22.00 Онлайн

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 "Титаник: кровь и сталь". 11.30
Зањ аймаѓы. 12.00 "Финес пен Ферб".
12.30 Высота воли. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.30 Новости. 13.45 Пока жива
память. 14.00 "На пути к сердцу".
16.00 "Территория красоты". 17.00
Магия природы. 17.30 М.ф. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Даму діњгектері. 18.25 Ново-
сти. 18.50 Пока жива память. 18.55
"Достар". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Ажар. 21.00 Но-
вости. 21.30 Пока жива память. 21.35
"Титаник: кровь и сталь". 23.00 "Па-
рыз". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. "Кто в доме хозяин?". 9.00
"М±рагер". 10.00 Жањалыќтар. 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Открытая студия.
14.00  Новости. 14.10 "Немного не в
себе". 15.15 "М±рагер". 16.35
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Не-
много не в себе". 22.00 "Фериха".
23.00 Сырласу. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 "След".
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 "Дворец Абдин". 12.40 Эконом-
класс. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Страх в твоем доме". 14.00 "Второе
дыхание". 15.00 Новости. 15.15 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 15.50 Сєтті сау-
да. 16.20 М.с. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес сыры.
18.00 Новости. 18.15 "Ѓашыќ ж‰рек".
19.00 Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Энергия будущего. 21.00 Но-
вости. 21.30 "Дворец Абдин". 22.15
"След". 23.00 Біздіњ ‰й. 23.45 Жања-
лыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 "Титаник: кровь и сталь". 11.30
Бірінші студия. 12.00 "Финес пен
Ферб". 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 13.45
Пока жива память. 14.00 "На пути к
сердцу". 16.00 "Территория красо-
ты". 17.00 Магия природы. 17.30 М.ф.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.15 Бизнес жањалыќтары. 18.25
Новости. 18.40 Бизнес-новости.

18.50 Пока жива память. 18.55
"Достар". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Біздіњ елдіњ
жігіттері. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 "Титаник: кровь
и сталь". 23.00 "Парыз". 0.20 Жања-
лыќтар.

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

Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Немного не в себе".
22.00 "Фериха". 23.00 Sky-studio.
23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "По те-
чению реки". 9.35 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05 Са-
ѓыныш сазы. 10.35 Атакєсіп. 11.00
"Эврика". 11.30 "Ѓылыми ізденістер".
12.05 "М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау". 13.05
Онлайн Астана. 15.00 "Доктор Жи-
ваго". 16.00 "Лидер XXI века". 17.30

"‡кілі домбыра". 18.05 "М. Фриман-
мен бірге уаќыт пен кењістік тылсы-
мына бойлау". 19.50 Ќылќалам.
20.40 Семь муз. 21.00 Казахстан в
письмах. 21.20 "Танцующий мир".
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Концерт.
0.00 "Доктор Живаго".

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ".
10.30 "Интерны". 11.00 "Патруль".
11.30 "Реальные пацаны". 12.00 КВН
на бис. 12.25 "Вторая свадьба".
13.20 М.с. 16.20 "М±рагерлер". 17.40
Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
"З±лым ќыз". 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
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историй. 18.00 Новости. 18.15
"Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Біздіњ ‰й. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Д.ф. "Табиѓат
тартуы". 21.00 Новости. 21.30 "Дво-
рец Абдин". 22.15 "След". 23.00 Біздіњ
‰й. 23.45 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 "Титаник: кровь и сталь". 11.30
Первая студия. 12.00 "Финес пен
Ферб". 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 13.45
Пока жива память. 14.00 "На пути к
сердцу". 16.00 "Территория красо-
ты". 17.00 Магия природы. 17.30 М.ф.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Регион/10. 18.25 Новости.
18.50 Пока жива память. 18.55 "Дос-
тар". 19.30 Бірінші студия. 19.55
Мєњгілік рух. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 53:63. 21.00 Новости. 21.30
Пока жива память. 21.35 "Титаник:
кровь и сталь". 23.00 "Парыз". 0.20
Жањалыќтар.

7.05 "20:30". 7.35 Жањалыќтар.
8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Сырласу. 14.00 Новости. 14.10 "Не-
много не в себе". 15.15 "М±рагер".
16.35 Kaznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Немного не в себе". 22.00 "Фери-
ха". 23.00 Репортер представляет.
23.20 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "По те-
чению реки". 9.40 TED. Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05
"Ѓасырлар пернесі". 10.35 Кітапха-
на. 11.05 Реальная наука. 11.30
"Ѓылыми ізденістер". 12.05 "М. Фри-
манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау". 13.05 Онлайн Ас-
тана. 14.05 ¤мір. Театр. Кино. 15.00
"Доктор Живаго". 16.30 Таѓдырлы
хаттар. 17.00 Идеи, достойные рас-
пространения. 17.30 "Эйнштейн
ізімен". 18.05 "М. Фриманмен бірге

уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау". 19.00 TED: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 19.50 Тарих айнасы: ањыз
бен аќиќат. 21.30 Музей звуков.
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Концерт.
0.00 "Доктор Живаго".

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ".
10.30 "Интерны". 11.00 "Патруль".
11.30 "Реальные пацаны". 12.00 КВН
на бис. 12.25 "Вторая свадьба".
13.20 М.с. 16.20 "М±рагерлер". 17.40
Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
"З±лым ќыз". 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 21.50 "Интерны". 22.30 "Пат-
руль". 23.00 "Реальные пацаны".
23.30 Х.ф. "Человек-волк".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 Баспана бабы.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 "Гадалка". 16.00 "У вас
будет ребенок". 17.00 ВООМ! 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
Айна online. 19.30 Моя история.
В.Нигматулина. 20.00 7 NEWS. 21.00
Мои прекрасные. 23.00 Ќорќыныш

факторы. 0.00 "Темное дитя". 0.45
Свидание со звездой.

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 7.50 "‡мітіњді ‰збе". 9.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Одна за всех". 11.00
"Пляж". 12.00 Мультсериалы. 15.00
"Одна за всех". 16.00 "Городские
легенды". 17.00 "Последний из Ма-
гикян". 18.00 "Анжелика". 19.00 Т.с.
"Мажор". 20.00 Информбюро. 21.00
"Сен келерсіњ 2". 22.00 "‡мітіњді
‰збе". 23.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Без ве-
сти пропавшие 3: Бреддок". 3.00
Х.ф. "Последний бойскаут".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 "Дыши со мной.
Счастье взаймы". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 И.Расылханныњ єн
кеші. 19.00 Жањалыќтар. 20.00 РТН.
20.30 Джиперы. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 В ладу с
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7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "По тече-
нию реки". 10.05 Саѓыныш сазы. 10.35
Ќылќалам. 11.00 Легенды и мифы
Оперного. 11.30 "Ѓылыми ізденістер".
12.05 "М.Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау". 13.05
Онлайн Астана. 14.05 Н±рлы Отау.
15.00 "Доктор Живаго". 16.00 Науч-
ная нефантастика. 16.30 "Мода Ве-
ликой степи". 17.30 "‡кілі домбыра".
18.05 "М.Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау". 19.30
Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Археология. Ба-
балар м±расы. 22.00 Онлайн Аста-
на. 22.50 Балет "Спящая красавица".

0.00 "Доктор Живаго".

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30 "Ин-
терны". 11.00 "Патруль". 11.30 "Реаль-
ные пацаны". 12.00 КВН на бис. 12.25
"Вторая свадьба". 13.20 М.с. 16.20
"М±рагерлер". 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 "З±лым ќыз". 20.30
Ревю. 21.00 "Универ". 21.50 "Интер-
ны". 22.30 "Патруль". 23.00 "Реальные
пацаны". 23.30 Х.ф. "Робин Гуд".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-

мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 Баспана бабы.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 "Гадалка". 16.00 "У вас
будет ребенок". 17.00 Икона стиля.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.00 Айна online. 19.30 Моя исто-
рия. П. Назаров. 20.00 7 NEWS. 21.00
Х.ф. "Следователь Протасов". 23.00
Ќорќыныш факторы. 0.00 "Темное
дитя". 0.45 "Следователь Протасов".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 7.50 "‡мітіњді ‰збе". 9.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 Скетчком "Одна за
всех". 11.00 "Пляж". 12.00 Мультсе-
риалы. 15.00 "Одна за всех". 16.00
"Городские легенды". 17.00 "После-
дний из Магикян". 18.00 "Анжелика".
19.00 "Пляж". 20.00 Информбюро.
21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00
"‡мітіњді ‰збе". 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Спасти рядового Райана". 3.00 Х.ф.
"Над законом".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00  Т.с.
"Госпожа горничная". 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40 Стиль
жизни. 15.00 Т.с. "Дыши со мной.
Счастье взаймы". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті

с±хбат. 17.30 Концерт. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Винтаж. 21.05 "Госпожа
горничная". 22.00 РТН. 22.30 Груп-
па здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Варень-
ка. Наперекор судьбе". 12.00 "Ду ќол
шоколад". 13.00 Жањалыќтар. 13.05
Лучший город.KZ. 13.20 Ашыѓын
айтќанда. 14.05 П@утina+. 15.00
112. 15.15 Судебные истории. 16.10
"ППС". 17.10 Угадай мелодию. 18.00
Жањалыќтар. 18.25 "С‰йген жар".
19.25 Жањалыќтар. 19.45 "Джодха
жєне Акбар". 20.15 Жањалыќтар.
20.35 П@утina. 21.00 Новости. 21.45
"Ключи от прошлого".  22.45 Пусть
говорят. 23.50 Лучший город.KZ.
0.00 "Гюльчатай".

6.50 "Япыр-ай". 7.40 "Жанќияр
патшайым". 8.25 "Алањ болма, жа-
ным!". 9.35 Оњай олжа. 10.10 Т.с.
"Государственная защита". 12.00
Новости. 12.40 Главная  редакция.
13.10 "Несломленный". 14.20 Не ври
мне. 15.15 "Лесник". 17.00 "Махаб-
бат м±њы". 17.50 "М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ". 18.50 КТК ќоржынынан.
19.45 Оњай олжа. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Диагноз.
22.15 "Несломленный". 23.35 "Лес-
ник".

природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Ва-
ренька. Наперекор судьбе". 12.00
"Ду ќол шоколад". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.05 Лучший город.KZ. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.05 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 "ППС". 16.55 Давай поженим-
ся. 18.00 Жањалыќтар. 18.25 "С‰йген
жар". 19.25 Жањалыќтар. 19.45
"Джодха жєне Акбар". 20.15 Жања-
лыќтар. 20.35 П@утina. 21.00 Ново-
сти. 21.45 "Ключи от прошлого".  22.45
Пусть говорят. 23.50 Лучший
город.KZ. 0.00 Т.с. "Гюльчатай".

6.50 "Япыр-ай". 7.40 Д.х. "Кухня
кунг-фу". 8.25 "Алањ болма, жаным!".
9.35 Оњай олжа. 10.10 "Государ-
ственная защита". 12.00 Новости.
12.40 Диагноз. 13.10 "Несломлен-
ный". 14.30 Не ври мне. 15.30 "Лес-
ник". 17.00 "Махаббат м±њы". 17.50
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.50
КТК ќоржынынан. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.15 "Несломленный". 23.35
"Лесник".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "Сен
келерсіњ 2". 9.30 Фильм-концерт "Ны-
сана". 12.00 Мультсериалы. 15.00
М.ф. "Унесенный призраками". 17.30
Т.с. "Последний из Магикян". 18.00
Т.с. "Анжелика". 19.00 Т.с. "Пляж".
20.00 Информбюро. 21.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 22.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
23.30 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Враг у ворот".
3.00 Х.ф. "Маверик".

7.00 Разбудильник. 9.00 Неизве-
данный Казахстан. 9.30 Территория
происшествий. 10.00 Моя правда.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 В поисках
истины. 14.00 Неизвестная версия.
15.00 Фестиваль современной этни-
ческой музыки. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 Е.Єбдіхалыкованыњ єн кеші.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 По диким
местам. 20.00 РТН. 20.30 Дело №.
20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу с
природой. 21.30 "Маленькие путеше-
ствия по большому краю". 22.00 РТН.
22.30 Baby ГИД. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Жањалыќтар. 7.10 101 кењес.
7.30 Жањалыќтар. 7.40 П@утina+.
8.35  Жањалыќтар. 9.00 Новости. 9.10
Х.ф. "Офицеры". 11.00 Т.с. "Варень-
ка. Наперекор судьбе". 12.00 "Ду ќол
шоколад". 13.00 Жањалыќтар. 13.05
Лучший город.KZ. 13.20 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.05 П@утina+. 15.00 112.
15.15 Судебные истории. 16.10 Т.с.
"ППС". 16.55 Давай поженимся. 18.00
Жањалыќтар. 18.25 Т.х. "С‰йген жар".
19.25 Жањалыќтар. 19.45 Т.х. "Джод-
ха жєне Акбар". 20.15 Жањалыќтар.
20.35 П@утina. 21.00 Новости. 21.45
Т.с. "Ключи от прошлого".  22.45
"Юрий Антонов. Право на одиноче-
ство". 23.50 Лучший город.KZ. 0.00
Т.с. "Гюльчатай".

7.00 "Япыр-ай". 7.45 "Алањ бол-
ма, жаным!". 9.00 Базар жоќ алањы.
10.00 Х.ф. "Обратный билет". 11.50
Х.ф. "Отель для Золушки". 13.45 Дру-
гая правда. 14.40 Портрет недели.
15.45 Слуги народа. 16.25 Ж±лдыз-
ды аќиќат. 17.00 Т.х. "Махаббат
м±њы". 17.50 Т.х. "М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ". 18.50 КТК ќоржынынан.
19.45 Оњай олжа. 21.00 Новости.
21.40 Главная редакция. 22.15 Т.с.
"Несломленный". 23.25 Т.с. "Лесник".

НТК

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТАСТАНА
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28 аќпан28 аќпан28 аќпан28 аќпан28 аќпан, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі

7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Ќазаќстан дауы-
сы. 13.00 Поэзия єлемі. 13.30 Тел-
ќоњыр. 14.15 Т.х. "¦стаз". 16.10 К.ф.
"Байкерлер". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 К.ф. "Байкерлер". 18.55 Дала
дауысы. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
¦лттыќ шоу. 22.30 Жайдарман. 0.00
Жањалыќтар. 0.30 К.ф. "Шерлок".

7.00 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 9.45 Продвопрос.
10.00 Спорт без границ. 10.25 М.ф.
12.05 Т.с. "Синдбад". 13.45 Орталыќ
хабар. 14.45 Ж±лдызды дода. 16.15
Ж. Орынбасарованыњ єн кеші. 17.30
Тур де Хабар. 18.00 Бокс. "Астана
Арланс" - "Миланский гром". 20.05
Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Дорогой Джон". 23.40 К.ф. "Ажы-
расу".

14

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќара
шањыраќ". 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
13.10 Кμкпар. 13.55 Жарќын бейне.
14.30 М.х. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Меніњ Ќазаќстаным. 18.40 Д.ф.
"Ѓасырлар ‰ні". 19.10 Иман айнасы.
19.35 "Єпке". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Шын
ж‰ректен. 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар. 0.55 К.ф. "Ќ±лагер".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 "След".
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 "Дворец Абдин". 12.40 Энергия
будущего. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Страх в твоем доме". 14.00 "Второе
дыхание". 15.00 Новости. 15.15 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 15.45 Сєтті сау-
да. 16.15 ¦лт саулыѓы. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Бармысыњ, бауырым?

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Мєњгілік
рух. 8.35 Ертегілер. 9.00 Новости.
9.30 Пока жива память. 9.35 К.ф.
"Баќыт єкелген жања жыл". 11.35,
11.55, 13.55, 16.30 17.55 18.25, 19.55
Телемаркет. 11.40 Регион/10. 12.00
Телетриптих "00.00". 13.00 Третий
тайм. 13.25 Д.с. "Паула". 13.55 Пока
жива память. 14.00 Концерт. 15.35
Мєлім де беймєлім. 16.10 Ертегі елі-
не саяхат. 17.00 Т.с. "Клятва отца".
18.00 Пока жива память. 18.30 Т.с.
"Мушкетеры". 19.30 Интонация.
19.55 Мєњгілік рух. 20.00 Алдаспан.
20.30 Дамафон. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.30 Х.ф. "Поздняя весна Астаны".

8.00 Єн шашу. 9.00 М.ф. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 10.40 Кон-
церт. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Т.с.
"Шулер". 15.05 Фестиваль открытия

сезона Национальной лиги КВН.
17.00 К.ф. "Жиде. Кешіккен махаб-
бат". 18.20 Єзілстан. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Ел аузында. 20.30
"20:30". 21.20 Sky-studio. 22.10 Кон-
церт. 23.25 Х.ф. "Тепло наших тел".

7.00 "Солт‰стік Америка". 8.05
"Аќшаг‰л мен Раушан" ертегі. 9.30
Єдебиет єлемі. 10.55 Золотая сере-
дина. 12.00 Ж‰здесу. 13.05 "Еуро-
падаѓы ислам тарихы". 14.05 Кон-
церт. 16.00 XXI ѓасыр кμшбасшысы.
17.30 Арнайы жоба. 19.00 Концерт.
20.30 Eхclusive. 21.00 Х.ф. "Знай
наших". 22.25 "Ежелгі Мысырды аш-
ќан адам". 23.40 Полночный джаз.

8.35 М.х. 9.00 Х.ф. "Агент под
прикрытием". 10.50 М.ф. 12.30
С‰йікті жануарлар. 13.00 К‰лкі ба-
зар. 13.25 Алтын таспа. 14.30 М.х.
16.10 Х.ф. "Пингвины мистера Поп-

пера". 18.00 К‰лкі базар. 18.25 Те-
матик-шоу. 19.25 Караоке-киллер.
20.30 Х.ф. "Люди в черном-3". 22.20
Х.ф. "Мертвая тишина".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.30 Орел и решка. 10.30 Я шопого-
лик. 11.30 Свекровь и невестка. 12.00
К.ф. "Маригольд". 14.00 Айна online.
15.00 Х.ф. "Арифметика подлости".
17.00 Человек-невидимка. 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00 Айна
online. 20.00 Х.ф. "Starперцы". 22.00
Другими словами. 22.40 Бокс. 0.00
"Темное дитя".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.30 Х.ф. "Обратно
на Землю". 11.30 "Дом рецептов".
12.00 "Налегке". 12.30 "Ж±лдызды
шањыраќ". 13.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 15.00 Т.с.
"Чао, Федерико!" 19.00 М.ф. "Би
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7.00 Концерт. 8.30 Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан. 9.00 Айгμлек.
10.30 М.ф. 11.20 Аќсауыт. 11.50
Шарайна. 12.20 Жайдарман. 13.45
Келбет. 14.15 "¦стаз". 16.10 Баламен
бетпе-бет. 16.25 М.ф. 16.35 Ќ.Бах-
тиярќызыныњ шыѓармашылыќ кеші.
17.55 ¤нер ќырандары. 20.00 Апта.
21.00 Ќазаќстан дауысы. 22.30 Алањ.
23.20 Кμкпар. 0.00 К.ф. "Шерлок".

7.00 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 Спорт
єлемі. 11.00 М.ф. 12.35 "Синдбад".
14.05 Бенефис-шоу. 14.55 К.ф. "Бір
ѓана ќателік". 17.15 Кеше ѓана. 18.15
Моя история войны. 18.30 Концерт.
20.00 Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 Х.ф. "Беги без оглядки". 0.00

К.ф. "Эботтардыњ ойдан шыѓарылѓ-
ан μмірі".

8.00 М.ф. "Фрости есімді аќќала".
9.15 Мєњгілік рух. 9.20 К.ф. "Аяз Ата-
ныњ костюмі". 11.40 Даму діњгектері.
11.55 Пока жива память. 12.00 1001
формула успеха. 12.10 Данышпан
ќарѓа. 12.30 Сап т‰зе! 12.55 Мєњгілік
рух. 13.00 Д.с. "¤ркениет тарихы".
13.55 Пока жива память. 14.00 Кон-
церт. 15.35 Мєлім де беймєлім. 16.10
Ертегі еліне саяхат. 16.25, 19.25
Телемаркет. 16.30 Д.ф. "Паула".
17.00 "Клятва отца". 18.00 Мєњгілік
рух. 18.30 "Мушкетеры". 19.30 Вол-
шебный фонарь. 20.00 Д.ф. "¦лы
Жењісті жаќындатќандар". 20.25 Пока
жива память. 20.30 Вызов. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.30 Х.ф. "Материн-
ское сердце". 23.45 Т.с. "Шерлок
Холмс".

8.00 Єн шашу. 8.55 Х.ф. "Жиде.
Кешіккен махаббат". 10.15 Концерт.
11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Айтыс.
14.45 Х.ф. "Иной". 16.45 Д.ф. "Сырты
б‰тін...". 17.10 Єзілстан. 17.20 Сыр-
ласу. 18.10 Бай бол. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 21.20 Х.ф. "Невозможное".
23.25 "¦мытылмас".

7.00 "Єлемдік м±хит ќ±пиясы".
8.05 "Оймаќг‰л" ертегі. 9.30 Спецпро-
ект. 10.05 Атакєсіп. 11.30 Саѓыныш
сазы. 12.00 Полночный джаз. 13.05
"Еуропадаѓы ислам тарихы". 14.05
Ученый совет. 15.30 "Лови момент".
16.00 Лидер XXI века. 17.05 Концерт.
19.05 "Исаак Ньютон - соњѓы сиќыр-
шыныњ бірі". 21.00 К.ф. "Ромео и Джу-
льетта". 23.00 Концерт.

9.00 М.ф. "Джек и бобовый сте-
бель". 10.40 М.ф. 11.25 "Маша и
Медведь". 13.00 Х.ф. "Пингвины ми-
стера Поппера". 15.10 С‰йікті жану-
арлар. 16.00 Тематик-шоу. 16.45 Ењ
к‰лкілі єртістер. 17.45 Комикadze.
18.10 Х.ф. "Люди в черном-3". 20.00
Битва экстрасенсов. 21.20 Карао-
ке-киллер. 22.45 Жасырын камера.
23.10 Тематик-шоу. 0.00 Х.ф. "Типа
крутые легавые".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.20 Дерзкие проекты. 10.10 Как мы
изобрели мир. 11.00 Выжить любой
ценой. 12.00 К.ф. "Єке". 15.00 Х.ф.
"Starперцы". 17.00 ВООМ! 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00 Айна
online. 20.00 Нысана. 20.30 Кім
білген. 21.00 Один в один-2. 0.00
"Темное дитя".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.30 Х.ф. "Призраки
бывших подружек". 11.30 "Дом ре-
цептов". 12.00 "Сєт сапар". 12.30
"Ж±лдызды шањыраќ". 13.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
Т.с."Поворот наоборот". 19.00 М.ф.
"Ранго". 21.00 Фильм-концерт. 00.00
Х.ф. "Тачка №19". 2.00 Х.ф. "Смерти
вопреки".4.00 "К‰лейік".

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 МADLapys. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 Г. Єлімбекованыњ
концерті. 17.00 "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы".  21.00 В поисках исти-
ны. 22.00 По диким местам. 23.00
Моя правда. 0.00 Магия кухни.
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18.00 Новости. 18.15 "Ѓашыќ ж‰рек".
19.00 Орталыќ хабар. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Сильные духом. 21.00
Новости. 21.30 Х.ф. "Одно звено".
22.50 К.ф. "Ж±маќта ќолѓа т‰скендер".
0.50 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
13.45, 15.55, 16.55, 17.20, 20.55,
22.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 "Титаник: кровь и сталь". 11.30
Бірінші студия. 12.00 "Финес пен
Ферб". 12.30 Данышпан ќарѓа. 12.55
Мєњгілік рух. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 13.45 Пока жива па-
мять. 14.00 "На пути к сердцу". 16.00
"Территория красоты". 17.00 Магия
природы. 17.30 М.ф. 17.35 Мєњгілік
рух. 17.50 Жањалыќтар. 18.15 Ал-
даспан. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55  "Достар". 19.30
Первая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ќазаќстан-2050. 20.55 Мєњгілік
рух. 21.00 Новости. 21.30 Пока жива
память. 21.35 "Титаник: кровь и
сталь". 23.00 Телетриптих "00.00".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10 "Не-
много не в себе". 15.15 "М±рагер".
16.35 Kaznet. 16.55 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Немного не в себе". 22.00 "Фери-
ха". 23.00 Ел аузында. 23.25 Жања-
лыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "По те-
чению реки". 9.35 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05
Ѓасырлар пернесі. 10.35 "Эйнштейн
ізімен". 11.30 "Ѓылыми ізденістер".
12.00 "М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау". 13.05
Онлайн Астана. 15.00 "Доктор Жи-
ваго". 16.00 Под куполом. 17.30 Мен
фотографпын. 18.05 "М. Фриманмен
бірге уаќыт пен кењістік тылсымына
бойлау". 19.50 Тарих айнасы: ањыз
бен аќиќат. 21.40 Литературный

клуб. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
"Біржан - Сара" операсы. 0.00 "Док-
тор Живаго".

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ".
10.30 "Интерны". 11.00 "Патруль".
11.30 "Реальные пацаны". 12.00 КВН
на бис. 12.25 "Вторая свадьба".
13.20 М.с. 16.20 "М±рагерлер". 17.40
Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
"З±лым ќыз". 20.30 Ревю. 21.00 Х.ф.
"Агент под прикрытием". 22.50 Х.ф.
"Цепная реакция". 0.45 Комеди Клаб.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 Баспана бабы.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 Свидание со звездой.
16.00 Икона стиля. 17.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.30 KZландия. 20.00 7
NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 23.00 Ќорќыныш факторы.
0.00 "Темное дитя". 0.45 Х.ф. "Еще
одна из рода Болейн".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 7.50 "‡мітіњді ‰збе". 9.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Одна за всех". 11.00
"Мажор". 12.00 Мультсериалы. 15.00
"Одна за всех". 16.00 "Городские
легенды". 17.00 "Последний из Ма-
гикян". 18.00 "Анжелика". 19.00 "Ма-
жор". 20.00 Информбюро. 21.00 "Сен
келерсіњ 2". 22.00 "‡мітіњді ‰збе".
23.30 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Стиратель".
3.00 Х.ф. "Пятница".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Киноклуб. 15.00 Т.с. "Выхожу тебя
искать". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Ќос ж‰ректіњ л‰пілі. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 По диким местам. 20.00
РТН. 20.30 Группа здоровья. 21.00
"Госпожа горничная". 22.00 РТН.
22.30 Солнечная кухня. 23.00 ¤мір

НТК

Муви: медовый заговор". 21.00 Шоу
"Битва экстрасенсов. Война конти-
нентов". 23.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Роко-
вое число 23". 2.00 Х.ф. "Разоблаче-
ние". 4.00 К‰лейік.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00
МАDLapys. 12.30 Д.ф. "Неизвест-
ная версия". 14.00 Єн кеш. 16.00
ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел.
17.00 Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ.
18.30 "Ќазаќстан байтаќ μлке".
19.30 Baby ГИД. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 "Маленькие путе-
шествия по большому краю". 22.30
Е. Н±ржанов. 0.00 Панорама неде-
ли.

6.00 К.ф. "Игры разума". 7.30

20 аќпан 2015 жыл

аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.05 "Ду ќол шоколад".
13.00 Жањалыќтар. 13.05 Ж±ма
уаѓызы.  13.20 Ашыѓын айтќанда.
14.05 П@утina+. 15.00 112. 15.15
"ППС". 16.05 Т.с. "ППС". 16.50 Жди
меня. 18.00 Жањалыќтар. 18.25
"С‰йген жар". 19.25 Жањалыќтар.
19.45 "Джодха жєне Акбар". 20.15
Жањалыќтар. 20.35 П@утina. 21.00
Новости. 21.45 Поле чудес. 22.50
Танцуй! 1.20 Человек и закон.

06.45 "Япыр-ай". 7.35 "Алањ бол-
ма, жаным!". 8.40 КТК ќоржынынан.
10.10 "Государственная защита".
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.30 "Несломленный". 15.00 Не ври
мне. 16.00 Путь на олимп. К. Нурка-
дилова. 16.30 "Махаббат м±њы".
17.20 "Карадайы". 19.45 Ж±лдызды
аќиќаты. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.40
Х.ф. "Продается кошка". 0.35 "Смот-
реть всем!"

Ќылмыстыќ іс №.  8.00 Тањѓы пошта.
8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Новости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. "Пол-
царства за любовь". 11.35 Фабрика
грез. 12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00
101 кењес. 13.25 Караоке такси. 14.00
П@утina+. 14.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 16.05 Т.с. "Пока живу,
люблю". 20.00 Лучший город.KZ.
21.00 Новости. 21.30 Жањалыќтар.
21.50 Тiлшi т‰йiнi. 22.15 Жањалыќ-
тар. 22.35 Кешкi кездесу. 23.55 Т.с.
"Следственный комитет. "Колобаш-
ки".

7.25 К.ф. "Жалањ аяќ ќыз". 9.00
Ж‰рекжарды. 09.35 Шаншар. 10.15
Юрмала-2013. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.35 Звездная жизнь.
14.30 Выходной со звездой. 15.05
Ж±лдызды аќиќат. 15.40 "Алањ бол-
ма, жаным!". 18.00 Ревизорро. 19.00
Унеси, что сможешь. 19.35 "Кара-
дайы". 21.00 Другая правда. 22.00
Очная ставка. 23.00 "Беременна в
16". 23.50 Той BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00  Т.х.
"Игры разума". 8.35 Жањалыќтар. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Новости.
9.10 Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.50
Идеальный ремонт. 11.55 "Ду ќол
шоколад". 12.45 101 кењес. 13.10
Караоке такси. 13.45 Кешкi кездесу.
15.00 Добрый вечер, Казахстан! 16.10
Лучший город.KZ. 17.10 Т.с. "Стар-
шая сестра". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.00 Точь-в-точь.

7.25 М.с. 9.30 Звездная жизнь.
10.25 Х.ф. "Любовь не картошка".
14.20 "Алањ болма, жаным!". 16.40
Той BestStar. 18.00 "Беременна в 16".
19.00 Унеси, что сможешь. 19.35 "Ка-
радайы". 21.00 Портрет недели. 22.00
Слуги народа. 22.45 Базар жоќ
алањы. 23.45 Х.ф. "Любовь и немно-
го перца".

вер". 21.50 "Интерны". 22.30 "Пат-
руль". 23.00 "Реальные пацаны".
23.30 Х.ф. "Дьявол".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 Баспана бабы.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 "Гадалка". 16.00 "У вас
будет ребенок". 17.00 СвиДЕТИли.
17.30 Свекровь и невестка. 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00

Айна online. 19.30 Моя история. Н.
Адамбаев. 20.00 7 NEWS. 21.00 Че-
ловек-невидимка. 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 "Темное дитя". 0.45
Человек-невидимка.

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 7.50 "‡мітіњді ‰збе". 9.30 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 10.00
"Одна за всех". 11.00 "Мажор". 12.00
Мультсериалы. 15.00 "Одна за всех".
16.00 "Городские легенды". 17.00 "Пос-

ледний из Магикян". 18.00 "Анжели-
ка". 19.00 "Мажор". 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00
"‡мітіњді ‰збе". 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"48 часов". 3.00 Х.ф. "Похитители тел".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35

Профессиональный разговор. 15.00
"Дыши со мной. Счастье взаймы".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Б. Сємеди-
нова. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
"Ќазаќстан байтаќ μлке". 20.00 РТН.
20.30 ПроАгро. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 Малень-
кие путешествия по большому краю.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Ва-

ренька. Наперекор судьбе". 12.00
"Ду ќол шоколад". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.05 Лучший город.KZ. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.05 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные исто-
рии. 16.10 "ППС". 16.55 Давай по-
женимся. 18.00 Жањалыќтар. 18.25
"С‰йген жар". 19.25 Жањалыќтар.
19.45 "Джодха жєне Акбар". 20.15
Жањалыќтар. 20.35 П@утina. 21.00
Новости. 21.45 "Ключи от прошло-
го".  22.45 Пусть говорят. 23.50
Лучший город.KZ. 0.00 "Гюльча-
тай".

6.45 "Япыр-ай". 7.35 "Алањ бол-
ма, жаным!". 8.40 КТК ќоржынынан.
10.15 "Государственная защита".
12.00 Новости. 12.40 Черный квад-
рат. 13.10 "Несломленный". 14.25 Не
ври мне. 15.25 "Лесник". 17.00 "Ма-
хаббат м±њы". 17.50 "М±здан суыќ,
оттан ыстыќ". 18.50 КТК ќоржынынан.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.40 "Неслом-
ленный". 0.00 "Лесник".

31 АРНА АЛАУ

КТК

ЕВРАЗИЯ

7 АРНА

 ОЌИЃА
Жєшік иесіне ќайтарылды

 17 аќпан к‰ні Ќостанайда 9 шаѓын
ауданда №15 д‰кенде ер адам  Ќызыл
Жарты Ай ќоѓамына тиесілі ќайырымдылыќ
аќшасы салынѓан жєшікті алып кетті. Оќиѓа
куєлары бірден полицияѓа хабар берді. Жеті
минуттан соњ жол-патруль полициясыныњ
жаяу патрулі ±рыны ±стады. 38 жастаѓы
ќостанайлыќ  араќ алуѓа аќша  керек
болѓандыѓын айтып аќталды. Аталмыш факті
бойынша ЌР ЌК  188 бабы бойынша
ќылмыстыќ іс ќозѓалды. Аќшасы бар жєшік
Ќостанай облыстыќ Ќызыл Жарты Ай
ќоѓамыныњ бухгалтері  Анна Кунцевичке
ќайтарылды (суретте).

Ірі жол-кμлік апаты болды
 Облыстыќ ТЖД баспасμз ќызметі хабарлаѓанындай,

18 аќпан к‰ні тањертењгі саѓат 8-де "Ќостанай-Ќараб±таќ"
автожолыныњ 145-ші шаќырымында ірі жол-кμлік апаты
болды.

1988 жылы туѓан ¤збекстан Республикасыныњ азаматы "Хюндай Сола-
рис" автокμлігімен келе жатып, рульге ие бола алмай, ќозѓалыстыњ ќарсы
бетіндегі "Даймлер Бенц" машинасымен соќтыѓысты.  Апаттыњ салдары-
нан "Хюндай Соларис" автокμлігініњ ж‰ргізушісі мен ‰ш жолаушысы, μзбек-
стандыќ ‰ш азамат жєне ќазаќстандыќ бір азамат жараќаттары ауыр бо-
лып оќиѓа болѓан жерде жан тапсырды. ¤збекстанныњ таѓы бір азаматы
ауыр халде Денисов аудандыќ ауруханасына жеткізілді. "Даймлер Бенц"
машинасыныњ ж‰ргізушісі мен бір жолаушысы єрт‰рлі дене жараќатын
алды.
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"Лисаков ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі
(111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31,
17-каб, аныќтамалар ‰шін теле-
фон: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-
08, электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Лисаков ќаласы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" мемлекеттік
мекемесініњ басшысы, Е-R-1 сана-
ты, лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байла-
нысты 109548 тењгеден 147985
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Мемлекеттік мекемені басќару.

Ќаланыњ єкімшілік аумаѓында шаѓын
кєсiпкерлiктi  дамыту жєне ќолдау
мєселелері бойынша мемлекеттік
саясатты ж‰ргізу. Бμлімніњ ќ±зыреті
бойынша кєсіпкерлермен μзара єре-
кеттесуді ж‰зеге асыру. Инженерлік-
коммуникациялыќ инфраќ±рылым-
ды дамыту бойынша шаралар жа-
сауѓа  жєрдемдесу:  жетіспейтін  ин-
фраќ±рылымды жиынтыќтау, жеке
μндірістер ‰шін де, сонымен ќатар
μнеркєсіптік алањдарды ±йымдасты-
ру шењберінде де. Баѓдарламалар-
дыњ єкімшісі болып табылатын баѓ-
дарламалар бойынша мемлекеттік
сатып алу шегінде ќаражаттарды
пайдалануѓа баќылау жасау.
Бμлімніњ ќ±зыреті бойынша ќаланыњ
єкімімен жєне єкім орынбасарымен
μткізілетін комиссия отырыстары
мен мєжілістерге ќатысу. Ќала
єкімдігініњ мєжіліс отырыстарына
жетекшілік ететін мєселелер бойын-
ша материалдарды дайындау. Жеке
жєне зањды  т±лѓаларѓа кμрсетілетін
мемлекеттік ќызметтердіњ тізілімімен
кμзделген мемлекеттік ќызмет
кμрсетуді ‰йлестіру, баќылау, ќол-
жетімділігін жєне сапасын ќамтама-
сыз етуді ж‰зеге асыру. Мекемеге
келіп т‰сетін ќ±жаттардыњ μтуін,
орындалуын баќылау, есеп ж‰ргізу,
оларды іске асыру барысы туралы
аќпаратты дайындау. Бμлімге келіп
т‰скен μтініштерді ќарау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(ќ±ќыќтыќ, ќаржы, сауда, экономи-
калыќ, техникалыќ (жылу энергети-
касы, электр энергетикасы, ќ±ры-
лыс)).

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

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш
жылдан кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейiнгi бiлiм баѓдарла-
малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президентi жанындаѓы
бiлiм беру ±йымдарында мемлекет-
тiк тапсырыс негiзiнде немесе
шетелдiњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμнiндегi
республикалыќ комиссия бекiтетiн
басым мамандыќтар бойынша

оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемлекет-
тiк ќызмет μтiлi бiр жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы;
4) мемлекеттiк органдарда бас-

шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтiлi бiр жылдан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтiлi тμрт
жылдан кем емес, оныњ iшiнде бас-
шылыќ лауазымдарда бiр жылдан
кем емес.

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

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

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

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

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

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге оларды жіберу
туралы кандидаттарѓа хабарланды-
ру к‰нінен 5 ж±мыс к‰н ішінде Ли-
саков ќаласы єкімініњ аппаратында
μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету  ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Лисаков ќаласы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ли-
саков ќаласы єкімі  аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

Еске алу
"Єке – асќар тау" деп дана халќымызда бекер ай-

тылмаѓан...
Басыња ќиын іс т‰скенде демеу беріп, єкелік к‰ш-ќай-

рат беретін адамыњ болса ќандай жаќсы!
¤зініњ асќар таудай єке, арќа с‰йер азамат болѓа-

нын дєлелдейтін, алтындай ќызы мен асыќтай 3 ±лын
тєрбиелеп μсірген Бекет С±лтан±лы б‰гінде тірі болѓан-
да аќпанныњ 21-і к‰ні 71 жасќа келер еді...

Ќиналѓан сєттерінде, перзент жаны аналыќ мейірім-
ділікпен ќоса єкелік ќамќорлыќты да іздейді екен. Біраќ,
амал ќанша, "ќолда бар да алтынныњ ќадірі жоќ" дегендей μте ќамыѓамыз...

Б‰гінде Сеніњ істеген ісіњ, аќылыњ біз ‰шін μнеге... Сеніњ жарќын бейнењ
єрќашанда біздіњ есімізде ќалады. Жатќан жеріњ жарыќ, топыраѓыњ торќа
болсын!

Ќ¦ТТЫЌТАУ

М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!
Арќалыќ ќаласында т±ратын к‰йеу баламыз, жез-

деміз  Тμлеуѓали  Н±ртай±лы АХМЕТОВ б±л к‰нде
49 м‰шелге толып отыр.Тумысынан ќарапайым,
кμпшіл, ізетті ћєм бауырмал азаматты, біздер туѓан
к‰німен ќ±ттыќтап, деніне саулыќ тілейміз! Отбасы
аман болып, Алла таѓала зайыбы Баќытжан екеуі
Олжастыњ ќызыќ-ќуанышын кμруге нєсіп етсін!

¤мір саѓан жылы сμзін арнасын,
Ќайѓы-м±њѓа ж‰ректе орын болмасын.
Жанарыњнан к‰н к‰лімдеп єрќашан,
Ай мен ж±лдыз кеудење кеп орнасын.

Ќ±ттыќтаушылар: Ыбыраевтар, Єбілдиндер,
Н‰рсейітовтер жєне Єбділдиндер отбасы.

5 ай μтті асќар тауым ќ±лаѓалы,
5 ай μтті анам іздеп жылаѓалы.
Єр к‰німіз саѓынышпен μткенімен
Ж‰регіміз "єкешім" деп соѓады єлі.

Єн саламын саѓынѓанда μзіњді,
Жебеп ж‰рші єке, ±л мен ќызыњды.
¤зіњ едіњ мына μмірде тірегім,
Жалѓап келем сеніњ салѓан ізіњді.

Зайыбыњ, балаларыњ мен немерелеріњ.

"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі Єулие-
кμл ауданы, Єулиекμл селосы, 1-Май
кμшесі,44, № 8- кабинет, аныќтама
‰шін телефондар: 21-006 Факс:21-
000, электронды мекенжайы:
auliekol@kostanay.kz бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына  орнала-
суѓа ашыќ конкурс жариялайды:

"Єулиекμл ауданы єкімдігініњ
ќаржы бμлімі" мемлекеттік меке-
месі бюджетті орындау секторы-
ныњ бас маманы , санаты Е-R-4,
лауазымдыќ ењбек аќысы ќызмет
μтіліне байланысты 56 375 тењге-
ден 76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аудандыќ бюджетініњ орындалуыныњ
бюджеттік есебі бойынша бухгал-
терлік ќ±жаттарын, кітаптарын, ме-
мориалдыќ  ордерлерін  жєне тірке-
лімдерін ж‰ргізу, аудандыќ бюджет
бойынша талдау есебініњ деректерін
тексеру, мемлекеттік мекемелердіњ
дебиторлыќ жєне несие берешектері
туралы есеп ќ±растыру, бюджеттіњ
табыс бμлігін жєне несие берешек-
терін орындау бойынша оперативтік
есебін ќ±растыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары:
экономикалыќ. Ортадан кейінгі білім
р±ќсат етіледі.

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

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік  басќару  жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi  туралы",  "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы

ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

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

Конкурсќа ќатысуѓа ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Єулиекμл ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесіне  мына мекенжайѓа: Єулие-
кμл селосы, 1-Май кμшесі,44, № 8-
кабинет, аныќтама ‰шін телефон-
дар:21-006 Факс:21-000 ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ  ќолма-ќол  тєр-
тіпте  немесе   пошта  арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде берген
ќ±жаттары   (ќоса берілген ќ±жатта-

ры кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ  пошта арќылы берген
азаматтар,  ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу  басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей
±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде
"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-де  36 кабинетте μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Єулиекμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметіне тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Єулиекμл
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
метіне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

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

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
ОЛЖАЃУЛОВ Бекшеш Жазыќ±лын 63 жасќа то-

луымен  жєне зейнет демалысына шыѓуымен ќ±ттыќ-
таймыз! Ќызмет деген бір белестен μтіп, ќ±рметті
демалыс деген кезењге жеттіњіз! Ќуанышыњыз ±за-
ѓынан болсын! Аѓайын-туыстыњ ќ±рметіне, ќосаѓы-
њыздыњ ‰лдесі мен б‰лдесіне, немере мен шμбере-
лердіњ шу-к‰лкісіне, ±л-ќыздарыњыздыњ жењісті шаќ-
тарын кμрген шаттыќтыњ баќытты сєттеріне бμлен-
ген єдемі ѓ±мыр кешіњіз!

Ізгі тілекпен: Саќтапберген, Бμпежан, Ж±маби-
ке, Н±рлан, Г‰лмира.

Жасμспірімге ішімдік сатќан
 Облыс полицейлері  "Балалар т‰нгі ќалада"  операциясы-

ныњ барысында жасμспірімдердіњ ќатысуымен болѓан 256
ќ±ќыќ б±зушылыќты аныќтады. Жедел-алдын алу шарасы
μткен ‰ш к‰нде тєртіп саќшылары жасы кємелетке толмаѓан-
дарѓа ішімдік пен темекі сатудыњ 20 фактісін тіркеді.

Рейдтердіњ негізгі маќсаты жасμспірімдер ќылмыстылыѓыныњ
алдын алу жєне жасμспірімдерге ќатысты ќ±ќыќ б±зушылыќтарды
аныќтау. К‰ндіз полицейлер жасμспірімдермен, сондай-аќ сауда
н‰ктелері жєне кμњіл кμтеру орындарыныњ иелерімен єњгіме μткізіп,
т‰нде рейдтер ±йымдастырды. ОІІД ювеналдыќ полиция бμлімініњ
бастыѓы полиция капитаны Г.Лежнинаныњ айтуынша, рейдтердіњ
барысында алкогольге ќарсы зањнаманы б±зудыњ 38 жаѓдайы
белгілі болѓан.  Мысалы, 14 аќпан к‰ні Ќостанай ќаласыныњ орта-
лыѓындаѓы бір д‰кенніњ сатушысы 17 жастаѓы жасμспірімге сыра
сатќан. Таѓы бір сатушы алкогольді ішімдік сатќан. Ал ЌР Єкімшілік
Кодексініњ 200 бабына сєйкес 21 жасќа дейінгілерге алкогольді
ішімдіктер сатќан кєсіпкерлерге 40 айлыќ есептік кμрсеткіш мμлше-
рінде айыпп±л салынуы м‰мкін. Кμњіл кμтеру орындарында т‰нгі
уаќытта 12 жасμспірімніњ болѓаны аныќталды. Олардыњ ќ±ќыќ б±зу-
шылыќтары ‰шін ата-аналары мен кμњіл кμтеру орындарыныњ
иелері жауап беретін болады.

Аѓаш кесіп, зањ б±зѓан
Денисов  ауданы Перелески селосыныњ т±рѓыны зањсыз

аѓаш кескені ‰шін ±сталды.
14  аќпанда Денисов аудандыќ ішкі істер бμліміне келген

жергілікті т±рѓын 2 к‰н б±рын Перелески селолыќ округі аумаѓын-
даѓы μсіп т±рѓан 8 аѓашты біреудіњ кесіп алѓанын хабарлады. Зањ
б±зушы 0,9 текше метр кμк терек пен 1,3 текше метр ќайыњды кес-
кен. Жедел іздестіру шарасыныњ барысында полицейлер к‰діктіні
аныќтады. 20 жастаѓы село т±рѓыны аѓашты отын ќылмаќ болѓа-
нын айтты. ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ 340-1 бабы бойынша алдын
ала тергеу ж‰ргізілуде.

Темекіні жеміске айырбаста
Ќарасулыќ полицейлер "Никотинді дєруменге айырбаста"

акциясын ±йымдастырды. Тєртіп саќшылары Ќарасу орта мек-
тебініњ оќушыларымен бірге ќалалыќтарды темекі б±йымда-
рын жеміске айырбастауѓа шаќырды.

Мектеп оќушылары азаматтарды салауатты μмір салтын ќол-
дау кμрсетуге жєне есірткі, темекі мен алкогольден бас тартуѓа
‰гіттеді. Оќушыларѓа кємелетке толмаѓандар істері жμніндегі аѓа
инспектор Єлия Ќазенова кμмектесті. "Біздіњ акцияѓа ќатысќан
адамдар темекіден бас тартып, салауатты μмір салтын ±станады
деген сенімдеміз", – дейді Єлия Орынбасарќызы. Ал акция бары-
сында жиналѓан темекініњ бєрі кμптіњ алдында μртелді.

ОІІД баспасμз ќызметініњ материалдары бойынша
дайындаѓан М.ЌАБДРАХМЕТОВА.
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Аманкелді ауданындағы Бай-
ғабыл ауылында мектеп оқушы-
ларының қысқы спартакиадасы 
мәреге жетті. Ауылда соңғы кез-
дері қысқы спорт түрлеріне аса 
мән берілген. Биылғы жылы мек-
теп жаңа спорт жабдықтарымен 
қамтамасыз етіліп, балалар бір 
қуанып қалған-ды. Жаңадан 
келген коньки аяқ киімдері мен 
шаңғы құралдарын, көз тартар-
лық хоккей бұйымдарын көрген 
оқушылардың спортқа деген қы-
зығушылығы одан сайын арта 
түскені белгілі. Мектеп мұғалім-
дері осы доданың алдында 

шаңғы жолдарын салған бола-
тын. Дәстүрлі түрде өткізілетін 
бұл жарысқа барлық сыныптың 
оқушылары бір кісідей қатысты. 
Спорт сайыстарына ұлдармен 
қатар нәзік жандыларымыздың 
атсалысқанын айта кетейік.

Спартакиада жас ерекшелік-
теріне қарай бөлінген үш топ-
тың(1-4 сынып, 5-7 сынып, 8-11 
сынып) арасында өтті. Жарыс-
ты мектептегі дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімдері ұйымдастыр-
ды. Спартакиада бағдарлама-
сымен таныстырып, қауіпсіздік 
ережелерін түсіндірді. Алдымен 

бастауыш сынып оқушылары 
сынға түсті. Шаңғымен жүгіру 
бойынша С.Марат пен Д.Сүгірбай 
бірінші орынға ие болды. Биыл 
спартакиада ойындарының қата-
рына шана жарысы да қосылды. 
Үшінші сыныптың үздіктері А.Жұ-
матай мен А.Нағашыбай бұл сын-
да озып шықты.

Шаңғы эстафетасында жетін-
ші сыныптың ұлдары мәре сы-
зығын бірінші болып кесті. 

– Биылғы спартакиадаға 
қардағы футболды қосуды ұй-
ғардық. Нәтиже жаман емес деп 
ойлаймын. Оқушылар жеңіске 
деген талпыныстарын көрсетті. 

Қарда доп тебуді жақсы үйренген 
алтыншы сынып жігіттері бірін-
ші орын алды, – деді дене шы-
нықтыру пәнінің мұғалімі Қанат 
Өміртаев.      

Қарсыластарынан оза шығып, 
жоғары көрсеткішке қол жеткізген 
Перизат Әбікен, Әли Қойшыман, 
Нұрбек Айтмұхамбет, Жансая 
Әбікендер ауданда өтетін жа-
рысқа жолдама алды. Спартаки-
аданың қызған тұсы хоккей еді. 
Мұз айдынында өткен бәсекеге 
ауыл тұрғындары да жиналды. 
Жиылған жұртқа таңсық емес 
хоккей көптің делебесін қоздыр-
ды. Айтпақшы, тартысты өткен 
«Ғизат» және «Асхат»  матчын-
да аға сынып оқушыларымен 
бірге жас ұстаздар да өнер көр-
сетті. Бұл болашақ хоккейшілер-
ге сенімділік берді. Ойын 7:6 
есебімен «Ғизат» командасының 
жеңісімен аяқталды. Айдында 
атой салып, жұрттың қошеметі-
не бөленген Ғ.Кеделбаев «Үздік 
ойыншы» атанды.  

Спартакиаданың жалпы 
есебінде үшінші және жетінші 
сыныптар өз топтарында бірінші 
орынды иеленді. Жоғарғы буын 
өкілдерінен 10 «а» сыныбы 
тұғыр дың биік сатысынан көрінді. 
Жеңіске жеткен жас спортшылар 
мақтау қағаздарымен марапат-
талды. 

Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.
Аманкелді ауданы.

СПОРТ

БАЙҒАБЫЛДАҒЫ 
спорт бәсекесі

ФОТОЭТЮД

Бала мен көгершін
Фотоэтюдті түсірген А.ЖҮзБАЙ.

Қазақ халқы қай уақытта 
болмасын, ұрпақ тәрбиесін 
ұлттың тағдыры, ұлттың бо-
лашағы деп білген. Сондықтан 
тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, 
болашақ ұрпақты саналы тәр-
биелеу үшін тиімді әдіс-тәсіл-
дерді қолданып, қарастыру әр-
бір ұжымның тапқырлығы мен 
іскерлігін, ізденімпаздығы мен 
шығармашылығын талап етеді. 
«Адамға ең бірінші білім емес, 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім адамзаттың қас 
жауы, тәрбиесіз берілген білім 
адамзатқа апат әкеледі» де-
ген ғұлама ойшыл Әбу Насыр 
Әл-Фараби ойын әрбір ұстаз, 
әрбір ата-ана өздеріне қағида 
ретінде ұстанса құба-құп болар 
еді.

Ал балабақшадағы тәрбие 
ата-анадан берілген тәрбиені 
жалғастырып жандандырады. 
Бөбекжайдың оқу-тәрбие жұ-
мыстары еліміздің мемлекет-
тік жалпыға бірдей стандарты 
бағдарламалары бойынша жүр-
гізіледі. Қазіргі таңда Қостанай 
қалалық №3 балабақшада 24 
педагог қызмет етеді. Екі жүз-
ден астам балдырған сегіз топ-
қа бөлінсе, үшеуі қазақ тілінде 
жұмыс істеп тұр. Баланың жа-
сына сай сабақтар, сонымен 
қатар қосымша ағылшын, орыс 
тілі, тіл дамыту, айналамен та-
ныстыру, валеология, сауат ашу 
секілді пәндер оқытылады. Ән-
күй, дене тәрбиесімен айналы-
сатын арнайы залдар жұмыс 
істеп тұр. Бүлдіршіндерді би 
өнеріне баулимыз.  

Ұжымда тәжірибелі педа-
гогтар бүлдіршіндердің таны-
мын кеңейтіп, бірлікке, ын-
тымаққа, достыққа шақырып, 
білімдерін ән-бимен, өлеңмен, 

бейнелеу өнерімен ұштастыру-
да. Олардың туған жерін сүюге, 
өз елінің патриоты болып өсуі-
не барынша жағдай жасалған. 
Балабақша ұжымы облыс, қала 
көлемінде ұйымдастырылып 
отыратын байқаулардан қалыс 
қалған емес. Бірнеше рет алғыс 
хат, мадақтау грамоталарымен 
марапатталып келеді.

Мағжан Жұмабаев атамыз 
өзінің ұлағатты бір сөзінде 
былай деген: «Баланы тәрбие-
шінің өзіндей қылып шығар-
май, келешек заманына ла-
йықтап дайындау керек». Иә, 
Мағжан атамыз айтқан даналық 
ой бүгінгі күнгі білімді ұрпаққа 
қаратылып айтылғаны көрініп 
тұр. Өйткені елдің ертеңгі тірегі 
– балдырғандырымыз. Олар за-
ман талабына сай тәрбиеленуі 
тиіс. Қазіргі таңда тәрбиешілер 
қауымына үлкен жауапкершілік 
жүктеліп отыр. Бала тәрбиесі – 
баршаның ісі. Отбасының да, 
балабақшаның да, мектептің 
де мақсат-мүддесі біреу, ол – 
заман талабына сай ұрпақ тәр-
биелеу.

Жұпар ЖҰМЕКЕНОВА,
Қостанай қаласы №3 ба-

лабақшасының директоры.

Балабақша – 
бақыт мекені

abababababab

abababababab
Ұлы  достық  қастерленді

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ
 Ә. Боранбаев атындағы кинотеатрда Арқалық медицина колледжі 

мен қалалық мәдениет сарайының ұйымдастыруымен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына арналып,  тағылымды іс - шара өткізілді.  

 Мәдени шарада облыстық «Кино өнімдерін жалға беру» басқармасы-
ның қалалық филиалының Қазақстан халқы Ассамблеясы жетістіктерін 
баяндаған деректі фильм көрсетіп, қаладағы №2 облыстық ғылыми-әмбе-
бап кітапхана кітап көрмесін ұсынды.

 Студент жастар алдында сөз сөйлеген кештің құрметті қонақтары – 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері Торғай аграрлы-техникалық 
колледжінің бөлім меңгерушісі Ж. Ғапбасұлы, Н. Құлжанова атындағы 
Торғай гуманитарлық колледжінің директоры С. Тасмағанбет және Мұх-
тасиф Әлмұхамед молла атындағы Арқалық қалалық мешітінің наиб има-
мы Н. Асанұлы, қаладағы «Видергебург» неміс қоғамдық бірлестігінің 
төрайы мы З. Пыхтиналар ҚР тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 
салиқалы саясатының арқасында еліміздегі ұлттар мен ұлыстардың достық 
қарым-қатынаста өмір сүріп жатқанын тілге тиек етті. 

 Ұлы достықты қастерлеген шарада сан ұлттың билері биленіп, әндері 
шырқалды.

Арқалық қаласы.
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