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Еңбек – ердің 
несібі

Металлургтер күні қарсаңында осы саланың 
майталманы атанып, бар саналы ғұмырын болат 
балқытып, шойын қорытуға арнаған арамыздағы 
ардагерлер жайында бір үзік сыр шертуді мақсат 
тұттық. Тектілерге тұғыр болған Теміртауға со-
нау 1959 жылы комсомолдық жолдамамен келген 
қазақ жастарының қатарында  бүгінгі кейіпкеріміз 
Хамитов Шора Уызбайұлының да тағдыры 
тоғысып, құрыш қаланы өзінің туған жерінен 
артық көрмесе, кем көрген емес. 

Айлардың сұлтаны саналатын Рамазан 
айының ең қасиетті түні - Қадір түні екені 
баршаға мəлім, себебі, бұл түн бүкіл 
адамзатқа Құран Кəрімнің аяттары түсе 
бастаған түн ретінде  белгілі. Лəйлəт-ул-
Қадыр оразаның соңғы он күнінің бірінде 
болады. Биылғы Рамазан шілденің 13-нен 
14-іне қараған түнге дөп келді.

Қадір түн - 
түндердің қайырлысы

Мерекемен, майталман металлургтер!
Ошағына оңтайлы олжа салып,
Көктен жасын құлады қолға тамып.
Конвертордың қанында құрыш қайнап,
Шойын шайқап домналар толғатады.

Қасым БОТАНОВ
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2 Апта-ақпар

Үміт «ҚАЗТЕСТ»
жүйесінде ме?

Құттықтау
             Қымбатты теміртаулықтар!

Біз үшін ең бір мерейлі, жанымызға жақын мереке-металлуртер күні таянып қалды. 
Қаламыздың тарихы, қалыптасуы мен дамуы металлургия саласыммен тығыз байланысты. 
Бүгінгі таңда тағдыры металлургиямен байланыспаған бірде-бір отбасыны табу қиын бо-

лар. Оған қоса, өз тағдырларын металлургиямен байланыстырған  отбасылық əулеттер 
қатары көп.  Сондықтан біздің шаһарды „металлургтер қаласы„ деп  атау заңды.Əрине, 
біз бұған қуанамыз, мұны қолдаймыз. Сонымен қатар біздің қаламыз ұлт Көшбасшысы, 

тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тағдырымен тоғысқанына да мақтанамыз. 
Оның мінезі мен ерік-жігері жəне тəжірибесі Теміртау жерінде, Қарметкомбинаттағы до-
мна пешінің ыстық алауында қалыптасты. 

Бір анығы, металлург мамандығы қандай қиын болса, соншалықты жауапты, сонымен 
қатар оның ел экономикасының дамуына қосатын үлесі мол. Бұл салада нағыз шыңдалған, 
қайратты адамдар еңбек етеді. Осындай ерік-жігері мықты адамдар ғана  металды 

бағындыра алады. Сондықтан, сіздер нағыз құрмет пен қошеметке лайықтысыздар.
Теміртаулық барша металлургтерді төл мерекелерімен шын жүректен құттықтай 

отырып, еселі еңбектеріңіз үшін алғыс айтамын. Мен бұл  жөнінде жай естігенім бойынша 
айтып отырғаным жоқ, өйткені бұл мереке мен үшін де аса маңызды. Сіздерге тағдыры 
металлургиямен байланысты жандарға мықты денсаулық, бақыт пен сенімділік тілеймін. 

Мен қандай қиындық болса да оны еңсеретіндеріңізге сенімдімін. Табыстар мен ұзақ өмір 
болсын!

           Қала әкімі                                   Нұркен СұлТАНОв

Құттықтау
  Барша 

теміртаулықтарды  
мұсылмандардың ең маңызды 
мерекесі — Ораза айтпен 
құттықтаймыз.

Қасиетті Рамазан айының 
аяқталуымен басталатын 
бұл мереке исламның ғасырлар 
бойғы дəстүрлерін бейнелеп, 
оның рухани құндылығы- 
қайырымдылықты, 
кеңпейілділікті жəне 
қамқорлықты арттырады.

Қасиетті Рамазан айында 
əлемдегі барша мұсылмандар 
өз жүректеріндегі ой-
сезімдерін жаңартып, 
жамандық атаулыдан жериді, 
бірлік пен қамқорлыққа, 
бауырмалдыққа орын береді. 
Ораза айт жақсылықтар 
жасауға жол ашып, адам 
бойына күш-қуат пен 
сенімдіілік ұялатады. Адам-
дар айналасындағыларға 
кешіріммен, мейіріммен 
қарап, мұқтаж жандарға 
көмектеседі, қонақжай болып, 
мырзалық танытады.

Біз Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев негізін қалаған ел 
дамуында рухани келісіммен 
одан əрі өмір сүруге үндейміз.

Ораза айт əрбір жүректі 
қуанышқа кенелтіп, ішкі 
рухани тазалықты сақтауға 
көмектессін, күш - қуат беріп, 
ізгі істердің табысты болуына 
жетелесін.

Əрбір отбасыда бірлік 
пен береке салтанат құруына 
тілектеспіз. Сіздерге,  
жақындарыңызға мықты 
денсаулық, молшылық жəне 
мерекелік көңіл-күй болсын!

Н.СҰЛТАНОВ,
қала əкімі                                                            

В.СВИРИДОВ, 
қалалық 

мəслихат 
хатшысы                           

Жақында  ана тіліміздің 
жанашыры, қоғам қайраткері, 
ғалым анамыз Асылы Османның 
„Біз  Қазақстан- ортақ  Отаны-
мыз дейміз, ал онда неге қазақ 
тілі біздің ортақ тіліміз емес?„ 
дегенін оқығанымыз бар. Мұны 
айтып отырғанымыздың өз жөні 
бар, жасыратыны жоқ, Теміртау 
орыстілді қала, тұрғындардың 
басым бөлігі қазақтар бола 
тұра, тілі орысша. Мұны әсіресе 
қалалық әкімдіктің әр сейсенбі 
сайынғы аппарат мәжілісінен-
ақ көріп жүрміз. Мұнда барлық 
мемлекеттік мекеме басшылары 
баяндамаларын ресми тілде жа-
сайды, ал мемлекеттік мәртебесі 

Қалалық әкімдікте „Біз 
Қазақстан- ортақ  Отанымыз дейміз, 

ал онда неге қазақ тілі біздің ортақ тіліміз емес?„ 
Асылы ОСМАН

бар қазақ тілі тек амандасудан 
әрі аспайды. Осы аптадағы 
кезекті аппарат мәжілісінде 
мемлекеттік қызмет көрсететін 
мекемелер мен қызметкерлер 
арасында „ҚАЗТЕСТ„ жүйесі 
бойынша  диагностикалық 
тестілеу және сертификаттауды 
өткізуді ұйымдастыру бойынша 
қалалық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің бастығы Айдос 
Бекмағамбетов хабарлама жаса-
ды, әрине, орысша.

Оқырмандарға түсінікті 
болу үшін айта кетеріміз, 
„ҚАЗТЕСТ„ жүйесі- бұл Қазақстан 
Республикасы азаматта-
ры мен ҚР аумағында түрлі 

қызметін асырып жүрген шетел 
азаматтарының қазақ тілін 
меңгеру деңгейін бағалаудың 
отандық жүйесі„ деп тайға таңба 
басқандай жазылып, өткен жыл-
дан бастап қолданысқа енгізілді. 
Мұнда қазақ тілін білу деңгейі  
деңгейлі жүйемен бағаланады, 
ал деңгейлер саны бесеу, олар: 
қарапайым, базалық, орта, 
ортадан жоғары және жоғары. 
Осылайша  „Қазақстан – 2050„ 
Стратегиясында көрсетілгендей 
және Елбасының тапсырма-
сын, сондай-ақ 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламаны жүзеге асыру 
мақсатында бұл жұмыстар қолға 
алынған-дық. Енді ағымдағы 
жылдың қазан айында тестілеу 
өткізіледі. 

- Қарағанды облыстық 
тілдерді дамыту басқармасына 
диагностикалық тестілеуге 

қатысатын елу , сонымен қатар 
сертификаттау тестілеуге он 
адамның тізімі жіберілді, -деді 
басшы.

- Былтыр қанша адам өтті?-
деген әкім сұрағына:

- Ол мәліметтер қолымда 
жоқ,-деп қысқа қайырды 
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы.

Егер Елбасының тап-
сырмасын ескерер болсақ, 
тұрғындардың 2017 жылға дейін 
-80 пайызы, ал 2020 жылы -95 
пайызы  қазақ тілін меңгеруі тиіс. 
„Көрінген тудың алыстығы жоқ„ 
демекші, көзді ашып-жұмғанша 
ол жылдардың да келері анық, 
Ал теміртаулықтар бұл меже-
ден көріне ме, жоқ па? Негізгі 
мәселе осы. Әрбір тұрғынның, 
әсіресе мемлекеттік мекемелер 
басшылары мен қызметшілердің 
қазақша білуін, үйренуін 
өздерінің арына қалдырамыз.

Бұл қадамның өзіндік себебі 
де жоқ емес, ҚР Үкіметінің энер-
гетикалық тиімділік бойынша 
жобасының үйлестірушісі Андрей 
Белый мен жерлесіміз, ҚР Парла-
мент Мәжілісінің депутаты Андрей 
Бегенеев бастаған топ Теміртаудың 
„Қала мэрлері келісімі. шығыс.„ деп 
аталатын қанатқақты жобаға енгенін 
хабарлады.  Бұл жоба Еуропалық 
кеңестің ұлттық, аумақтық және 
жергілікті билікті біріктіре оты-
рып,  көмір қышқыл газын 2020 
жылға қарай энергетикалық 
тиімділікті арттыра отырып және 
қуат көздерін жаңарту арқылы  
кем дегенде 20 пайызға кемітуді 
өз міндеттеріне алып, орындауын 
қамтиды. Сондықтан бұл келісімге 
біріккендердің білгілі бір міндеттері 
де болады. Соған орай қаламызда 
мемлекеттік энергетикалық 
кәсіп орын құрылуы тиіс, ал ол  

Қанатқақты жоба

Қуат көзін үнемдеу

Өткен дүйсенбі күні қаламызға  
мәртебелі меймандар атбасын бұрып, 
бірқатар мемлекеттік мекемелер мен 
білім ошақтарында болды. Қала әкімінің 
коммуналдық шаруашылық мәселелері бой-
ынша орынбасары Алтынбек Есмұрзаев  
қонақтарды бастап жүріп,Теміртаумен таныс-
тырды.   

бірінші кезекте қуаткөздерінің 
тәуелділіктен  арылу үшін және 
оған деген қажеттілікті азайту үшін  
энергетикалық аудиттан өтуі тиіс. 
Ең бастысы, тұрғындардың электр 
қуатын пайдалану барысындағы са-
насына өзгеріс енуі тиіс.   

- Теміртау осы келісімге қол 
қойған тоғыз қаланывң бірі болып 
отырғанына мен қуаныштымын. 
Бұл жобаның алға қойып отырған 
міндеттері менің көңілімнен шықты, 
өйткені  оны енді қала орындауы 
керек. шын мәнінде, экологиялық 
жағдай жақсарса, онда  әрбір 
теміртаулықтың өмір сүру сапасы да 
артары сөзсіз, - дейді ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты А.Бегенеев.

- Бұл жобаның аясында қаланың 

жарықтануына қызығушылық ар-
тып отыр. Бүгінде біздің қалада  
сегіз мың жарық шамдары бар, 
олардың тең жартысын біз қуат 
көзін үнемдейтін шамдарға ауысты-
рып үлгердік. Ал ендігі маңызды 
мәселе қала жолдарын жөндеу, биыл  
республикалық бюджеттен бұл 
мақсатқа ешқандай қаржы бөлінген 
жоқ. Өкінішке орай,  сметалық-
жобалық құжаттар дайын, ал 
олардың мерзімі өтіп кету қаупі бар. 
Сондықтан жолды қаржыландыру 
мәселесі шешілсе деген үміт бар, - 
дейді қала әкімінің орынбасары Ал-
тынбек Атабекұлы.

Қанатқақты жобаның Теміртауға 
не берері алдағы уақыттың үлесінде.

Қалалық әкімдікте

Соңғы жылдары теміртаулық тү-
лек тер Ұлттық бірыңғай тестілеу бары-
сында өз білім деңгейлерінің жоғары 
деңгейде екенін көрсетіп келеді. Мұны 
көрсеткіштер кестесінен де анық 
аңғарамыз, бұған дейін қала әкімінің 
ризашылық білдіргенін де жазған бола-
тынбыз. Өткен сейсенбідегі қала әкімінің 
аппарат мәжілісінде ҰТБ қорытындысы 
қаралып, қол жеткен жетістіктер мен кет-
кен кемшіліктер сараланды.

- Биыл 11 сынып бітірген 428 тү-
лек тің 56 пайызы ҰБТ тапсырды, бұл 
өткен жылдағымен салыстырғанда 
0,27 пайызға көп. Ал ҰБТ қорытындысы 
бойынша орташа балл 82,1 пайызды 
құрады, бұл облыстық көрсеткіштен 2,5, 
республикалық деңгейден 2,7 пайызға 
жоғары, - деді қалалық білім беру бө лі мі-
нің басшысы Бақшагүл Рахимова.

Әрбір теміртаулық түлектің жи-
наған орташа балы 66 мен 96-ның 
аралығында, сөйтіп қаламыз облыстық 
рейтингте  төртінші орынға тұрақтаған. 

Биылғы тестілеу барысында тү лек-
тердің 23 пайызы жүзден жо ға ры бал 
жинаған, бұл былтырмен салыстырғанда 
11 пайызға жоғары көрсеткіш. 

Енді білім ордаларының рейтингіне 
келетін болсақ, көшбасында №1 гимна-
зия, №5 қазақ мектебі, №15 қазақ мек-
теп-гимназиясы алдыңғы үштікте, содан 
соң Т.Әубәкіров атындағы гимназия мен 
№8 орта мектеп табан тіреген. Бір айта 
кетерлігі, алғашқы бестіктің үшеуін ана 
тілімізде білім беретін қарашаңырақтар 

„Ұстазы мықтының-
ұстанымы мықты„

бастап тұр, бұл бұған дейін талай 
жерде „қазақ мектептерінде білім са-
пасы төмен„ деген пікірлердің негізсіз 
екендігін көрсетіп тұр. 

Әрине, әр жылы мектептер рей-
тингі жасалумен қатар, көш соңында 
қалғандарымен де нақты жұмыстар қолға 
алынады. Әсіресе қай пән мұғалімінің 
шәкірттері жоғары көрсеткіш көрсеткен, 
ал қай пәннен төмен баға алғаны да 
басты назарда. Соған қарап  сарапта-
лып, тиісті іс-шаралар қолға алынған. 
Қазірдің өзінде 10-11 сыныптарға  
сабақ беретін мұғалімдердің базалық 
мәліметтері жасалған, олар міндетті 
түрде  педагогтарға арналған оқытудан 
өтетін болады. Сөйтіп, ұстаздардың 
шеберлдіктерін арттыруларына баса на-
зар аударылады. 

- Соңғы кездері математика пәнінен 
баға бағамы аз да болса алға жылжыған, 
яғни былтырмен салыстырғанда 0,6 
пайызға жоғары, ал Қазақстан тарихы 
пәнінен  көрсеткіш 1,1 пайызға жақ сар-
ған. Сонымен қатар ең төменгі нәтиже 
көрсеткендер қатарында №3, №31, №9, 
№16, №19 мектептер бар, - деді басшы.

Егер ҰБТ тапсыратын пәннен түл-
ек тер төмен нәтиже көрсететін болса, 
онда сол пәннен сабақ берген ұстаздың 
біліктілік санатынан  айыру туралы 
мәселе көрептілдіп, арнайы комиссия 
ол жөнінде  ұсыныс беретін болады.  
„Ұстазы мықтының-ұстанымы мықты„ 
дегенді осылай растамақ.
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Мемлекеттік сатып алу

Егер деректерге көз 
жүгіртсек, өткен жылы 
қаламызда мемлекеттік 
тауарлар сатып алу, жұмыс 
пен қызмет көрсету бойын-
ша  жалпы сомасы 5 307 
311,87 мың теңге тұратын 2 
243 келісімшарт жасалған.  
Әрине, бюджет қаражатының 
әрбір тиынына дейін 
есептеулі, бұл тұрғыда  он 
үш рет тексеру жүргізіліп, 
бірқатар кемшіліктердің 
беті ашылғанын атап 
айтуға болады. Тексеру 
нәтижесінде алты адам 
әкімшілік жауапкершілікке 
тартылғаны анықталған. Бұл 
жөнінде „Теміртау қаласының 
мемлекеттік активтер 
мен сатып алулар бөлімі„ 
мемлекеттік мекемесінің 
жетекшісі Н.Нелюбина аппа-
рат мәжілісінде хабарлама 
жасады. 

Бүгінгі таңда жең ұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлық өзекті мәселе 
екені белгілі, сондықтан оған жол бермеу, алдын-алу бағытындағы жұмыстар 
біздің қаламызда да ширатылған. Əсіресе, мемлекеттік мекемелер басшылары 
мен қызметкерлерінің жауапкершілігінің жүгі ауыр. Дегенмен, „бармақ ба-
сты, көз қысты„ дегендей, мемлекеттік сатып алулар барысында жемқорлық 
фактілеріне орын берілетіні жасырын емес. Осы ретте қала әкімі Нұркен 
Сұлтанов  аталған саладағы жемқорлықтың жолын кесіп, заңға қайшы 
әрекеттерге тосқауыл қою жолындағы  атқарылып жатқан іс-шаралар мен 
алдын алу жұмыстарының барысымен танысты.

Жемқорлыққа жол жоқ

Тәртіптік кеңес
„ұлық болсаң, кішік бол„

1999 жылғы 23 
шілдедегі Қазақстан 
Республикасының 
„Мемлекеттік 
қызмет туралы„ 
заңының 1 бабын-
да: „Мемлекеттік 
қызмет-мемлекеттік 
қызметшілердің 
мемлекеттік 
органдардағы 
мемлекеттік биліктің 
міндеттері мен 
функцияларын іске 
асыруға бағытталған 
лауазымдық 
өкілеттілігін атқару 
жөніндегі  қызмет„ 
деп жазылған. Демек, 
әрбір мемлекеттік 
қызметші  өзінің 
бойындағы білімі 
мен білігін аста-
стыра отырып, 
жоғары моралдық 
жауапкершілікпен 
халыққа мінсіз 
қызмет етуі тиіс.

- Мемлекеттік сатып алулар 
барысын тексеру нәтижесінде  
әкім ші лік жауапкершілікке 
тартылған алты адамның 
бесеуі тұрғын үй құрылысы, ав-
томобиль жолдары және жола-
ушылар тасымалы бөлімінен, 
ал біреуі  еңбекпен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінен.  Сонымен қатар 
тәртіптік жауапкершілікке 
сегіз қызметкер тартылып, 

бір мемлекеттік қызметші, 
яғни іргедегі Ақтау кенті әкімі 
аппаратының бас есепшісі 
жұмыстан босатылды, - дейді 
Н.Нелюбина.

Үстіміздегі жылдың  өткен 
алты айындағы есеп бойынша, 
жалпы құны 1 512 585 мың 

теңгенің тауарларын қамтыған 
61 мемлекеттік сатып алулар 
мен қызметтер конкурстар мен 
аукциондар әдісімен өткізілген. 
Дәл қазіргі кезде  екі конкурс 
жүріп жатыр, олар мерзімінде 
толық аяқталуы тиіс. Осы 
мерзім ішінде екі тексеру өтіп, 
жалпы құны 126 648,1 млн. 
теңге тұратын екі  конкурстық 
процедура кері қайтарылып, 
екінші қайтара мемлектетік 
сатып алу өткізілмек. 

Енді осы саладағы 
жемқорлықтың жолын кесу 
бағытында қандай жұмыстар, 
яғни іс-шаралар қолға алын-
ды дегенге келер болсақ, бұл 
жөнінде Н.Нелюбина былай 
дейді:

- 2013 жылдан бері 
мемлекеттік сатып алулар 
конкурс және аукцион  әдісімен 
электронды түрде өткізіліп 
келе жатқанын айтуға бола-
ды.  Сонымен қатар  барлық 
хаттамалар сол веб-порталға  
жұмыс уақытында ғана орнала-
стырылады. Әрине, бюджеттік 
бағдарламалар  админи-
страторларымен  осы салаға 
қатысты заңдарды оқып-
үйренуге арналған  он жеті 
семинар өткізіліп, түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді.

Бұған қоса айтары-
мыз, мемлекеттік сатып 
алуларға байланысты барлық 
ақпараттар  мемлекеттік 
мекемелердің  интернет-ресур-
старына орналастырылатыны 
анық. 

Р. ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Дегенмен, „Ұлық болсаң, 
кішік бол„ деген халық 

даналығын қаперіне де 
алмай,  қателіктер мен 

кемшіліктерге жол беретін 
мемлекеттік қызметшілердің 

бары көңілге қаяу түсіреді. 
Әйтсе де, атына лайықты бола 
алмаған мамандар дер кезінде 

анықталып, заң талаптарына 
сәйкес жазаланып жүргені 

де рас. Бұл ретте сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу 

мақсатында мемлекеттік 
қызметшілердің әрбір қадамын 

бақылап, қия басса ескертіп, 
тәртібіне назар аударатын 

Тәртіптік кеңес бар.  
   Үстіміздегі 2015 жыл 

басынан бері қала әкіміне 
Теміртаудағы мемлекеттік 

мекемелерге қатысты  проку-
ратурадан бес ұсыныс түскенін 

айтсақ, бұл салада кемшін 
тұстардың барын аңғару қиын 

емес. Бұл туралы персонал-
мен қызмет басқармасының 

жетекшісі Майра Түсіпова 
қала әкімінің кезекті аппарат 

мәжілісінде айтты.
Енді соларға 

қысқаша тоқтала кетсек,  
прокуратураның екі ұсынысы 

қаралып, №1, №3, №6, 
№7, №10, 12, №14, №15 

бала бақшалардың жауап-
ты тұлғалары мен №4 орта 
мектеп директоры тәртіптік 

жауапкершілікке тартылған. 
Ал „Ауыл шаруашылығы 

және ветеринария бөлімінің„ 
екі қызметкеріне ескерту 

жасалған.  Қазіргі таңда тағы 
екі ұсыныс қаралуда, олар  

білім бөлімі мен құрылыс 
бөлімінің мемлекеттік 

қызметкерлеріне қатысты. 
Әрине, кешенді тек-

серу қорытындысы мен 
ұсынымына сәйкес „Қарағанды 

облыстық ревизия комисси-

ясы„ мемлекеттік мекемесі 
қызметтік міндеттерін орындау 

бойынша өз ұсынымдарын 
береді. Ол қала әкімінің 

тәртіптік кеңесінде қаралып, 
нәтижесінде  бірқатар 

мемлекеттік қызметішлерге 
ескертулер берілген. Қызметі 

барысында кемшіліктерге жол 
бергендер қатарында еңбекпен 

қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің, 

экономика және қаржы 

бөлімінің, тұрғын үй құрылысы, 
жолаушылар тасымалы 

және автомобиль жолдары 
бөлімігнің, білім беру бөлімінің 

қызметкерлері бар. Сонымен 
қатар қала әкімінің үстіміздегі 

жылғы 22 маусымдағы  
№1өкімімен  қызметтік көліктің 
қызметтік гаражда болмағаны 
үшін  қыржылық-шаруашылық 

болімінің жетекшісіне  сөгіс 
беріліп, жүргізуші жұмыстан 

қуылған.  
Ал енді былтыр, яғни 2014 
жылы „Мемлекеттік қызмет 

туралы„ заңдылықтарды 

бұзғаны үшін қала әкімінің 
өкімімен 19 адам  тәртіптік  

жауапкершілікке тартылған. 
Көңілге демеу болаты-

ны, былтыр  „Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы„ 

заң талаптарын бұзушылық 
қала әкімі аппаратында 

тіркелмеген. 
- ҚР „Ар-намыс кодексін„ 

мемлекеттік қызметшілер 
арасында түсіндіру 

жұмыстары жүйелі түрде 

жүргізіліп келеді. Мемлекеттік 
мекемелердің барлығында   

тиісті стендтер екі тілде 
жазылып, ілінген, соны-
мен қатар мемлекеттік 

қызметшінің әдебін бақылау  
кітабы да бар. Әр ай сайын 
мемлекеттік мекемелердегі 

сенім телефондары 
қалалық бұқаралық ақпарат 

құралдары беттерінде 
тұрақты жарияланып келеді, - 

дейді Майра Түсіпова.

 Р.АЛДАШЕВА

Кез-келген көлік 
жүргізушісінің  ең басты 
мәселесі бар, ол -тақтайдай 
тегіс жол. Осыдан бірер 
жыл бұрын Қарағанды-
Астана арасындағы күре 
жолды  кеңейтіп, тегістеп 
қайта салу жұмыстары қолға 
алынғаны белгілі. Оның 
біраз бөлігі пайдалануға 
беріліп, жүргізушілер тара-
пынан жоғары баға алғаны 
да рас. Ендігі кезек біздің 
қаламыз бен Баймырза елді 
мекеніне дейінгі ұзындығы 28 
шақырымды құрайтын жолды 
ретке келтіру. Бұл жұмысты 
түріктердің „СинеМидасСтрой„ 
фирмасы қолға алып отыр. 
Жол құрылысы алдағы 2016 
жылдың  желтоқсанында түгел 
салынып бітпек. 

- Жол қайта жөнделгеннен 
соң  бірінші санаттағы 
төрт жолақты қозғалысқа 
арналған болады. Әрбір 
жолақтың ұзындығы 9 метр 25 
сантиметрді құрайды, қазіргі 
таңда Теміртауға кіреберістегі 
айналымда қызу жұмыс 
жүргізілуде, - дейді мұндағы 
мамандар.

Иә,  аз уақыттың ішінде 
мұндағы жұмыстар қыза түсті, 
шағын заводтар іске қосылып,  
жол төсеуге қажетті  қиыршық 
тастар мен асфальт өздерінен 
шығарылмақ. Әзірше 135 
адамды жұмыспен қамтыған 
фирма алдағы уақытта 
жұмыс көлемі артқан сай-
ын жұмыскерлер санының 
да өсетінін айтады. Әрине, 
жұмыскерлерге төленетін 
жалақы 75 мыңнан 300 мың 
теңге аралығында болмақ, 
ол атқарылатын жұмыс 
көлеміне қарай белгіленеді. 
Ең бастысы, мұнда жергілікті 
жұмыскерлер тартылмақ. Бұл 
екі қолға бір күрес таппай, 
бос жүргендер үшін жақсы 
мүмкіндік болғалы тұр.  

Егер шағын завод толық 
көлемде іске қосылса, онда  
тәулігіне бір жарым тонна 
асфальт пен бетон шығаруға 
қауқарлы. Бұл 800 метр дайын 
жол дегенді білдіреді. 

Сөз реті келгенде айта 
кетеріміз, осы Қарағанды 
мен Астана арасындағы күре 
жол толық салынып бітіп, 
пайдалануға берілгеннен 
кейін, яғни алдағы 2017 жыл-
дан бастап ақылы болмақ.

 
Өз тілшімізден

Жол 
құрылысы
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Жылдар жылнамасы

Ел және Елбасы

1960 жылы домна пеші нің сегізінші 
дәрежелі екін ші мамандығы бойынша 
училищені үздік бітіргендігі туралы куәлік 
алған соң Н.Ә.Назарбаев Қарағанды ме-
таллургия заводында жұмыс істеу үшін 
Теміртау қаласына оралды. 

1960 жылдың 9 мамырын-
да  Н.Назарбаев Днепродзержин-

ск  техникалық училищесін бітірген он 
сегіз түлектің қатарында „Қазақ метал-
лургқұрылысы„ терсінің басқарушысы 
орынбасарының бұйрығымен „Домен-
строй„ құрылыс басқармасына  жұмысқа 
жіберілді, ал бір жарым айдан кейін  оны 
домна пештерінің  горновойы ретінде 
Қарағанды металлургия заводына ауы-
стырды.

Металлургия саласы бойынша 
терең білімді меңгеруге ұмтылысы 
Н.Ә.Назарбаевтың жоғарғы оқу орнында 
оқуына негіз болды. Қарағанды металлур-
гия заводы инженер маман дарға зәрулікті 
бастан кешіріп, жас әрі болашағы зор 
жұмысшының еңбек сүйгіштігін жоғары 
бағалап, оны зхавод есебінен ай сайынғы 
шәкіртақысын төлей отырып, Қарағанды 
политехникалық институтына оқуға 
жіберді.

Осылайша, 1962 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаев ҚарПТИ-дің ЛП-62-2 тобы-
на (қара және түсті металл құю өндірісі) 
қабылданды.

Оның талдағыш ақылы, пайым да ғыш-
тығы, жеке жағдайдан тұтас құбылыстарды 
аңғару қасиеті сол кездің өзінде назарға 
ілініп, көп құрдастарынан оқ бойы озық 
тұрды. Әрбір айтқан пікірі салмақты, әрі 
негізді болды, сол себепті Нұрсұлтан 
жастардың арасында үлкен құрметке ие 
болды.

1965 жылы Қарағанды политехни ка-
лық институтында  „қара металдар ме-
таллургиясы„ мамандығының жабылу-
ына байланысты Н.Назарбаев  оқу мен 
Қарағанды металлургия заводындағы  
жұмысын бірге ала жүріп, „домна өндірісі„ 
мамандығы бойынша  ЖТОО заводының 
кешкі бөліміне ауысты. Жұмыс істеп әрі 
институтта оқу, әрине, қиын болды. Бұл 
сәтті Н.Назарбаев былайша еске алады: 
„...горновойдың еңбегі деген не?-скрапты 

Міне, жыл сайын аталып өтілетін металлургтер күні де 
келіп жетті. Қала тарихы мен металлургтер өмірі, еңбегі тығыз 
байланысты, екеуі бірін-бірі толықтырып отырады. Бұл ретте 
теміртаулықтардың көңілдеріне мақтаныш сезімін ұялатып, 
мерейін үстем ететіні тұңғыш Президент, ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың құрыш қалада шыңдалып, 
металлургияның қара қазынанын шыққандығы.  Бұл жөнінде 
Елбасы: „Теміртау — менің жастығым, менің өмірім„ деген сөзі 
жерлестеріміздің  көңіл көрінде. 

Қала мен металлургия өнеркәсібінің тарихына алтын 
әріптермен жазылып қалған мына жылдар жылнамасынан 
үзінді бере отырып, сол кезеңдердің өзінде Н.Назарбаевтың 
бірқатар өміршең бағдарламаларды жүзеге асырғанын, 
өнеркәсіппен қатар село өміріне, ауыл мектептеріне қамқорлық 
жасағанын анық аңғаруға болады. 

уату үшін ауыр сүймен, оны шығару үшін  
жалпақ күрек. Ал оның іші - тозақ, тем-
пература екі мың градусқа жуық. Оның 
үстіне газ, шаң. Жүктеме ғаламат. Үнемі 
оттың алдындасың, ауысымда орта шелек 
тұзды су ішесің және соншасы бойыңнан 
ағып кетеді. Ыстық пен ауыр жүктемеден 
көбісінің  мұрнынан қан кетті...„

Училищені бітіргеннен кейін 
Н.Назарбаев Қарметкомбинатта  дом-
на пешінің горновойы болып  тоғыз жыл 
жұмыс істеді. Одан әрі оның саяси ка-
рьерасы басталды. Н.Назарбаевтың 
1969 жылдан 1977 жылға дейінгі қызметі  
Қарағанды металлургия комбинаты мен 
Теміртау қаласындағы комсомолдық 
және партиялық  өмірімен тығыз байла-
нысты. Қазақстан Магниткасындағы  жас 
құрылысшылардың түрлі бастамаларына 
белсенді қолдау көрсетті: „Қазақстандық 
сәт үшін„, „Комсомол-селолық мектепке„, 
„Лениндік мерей той ға-шеберлік және жа-
стар ізденісі„ және тағы басқа, әсіресе,  

оны металлургия заводы цехтарында кад-
рлар даярлау және оларды орналастыру 
мәселелері толғантты.

1969 жылдың 7 тамызында Қазақс тан 
КП Теміртау бюросының жиналысында 
Қарметкомбинат цехын іске қосу үшін кад-
рлар даярлау және оларды орналастыру 
мәселесі тыңдалды.  Кадрлар даярлауға 
Н.Назарбаев айырықша ат салысты. 
Отырыста сондай-ақ „1969 жылдың 1 
тамызындағы жағдай бойынша  цехқа 
585 адам алынды. Штат бойынша қажетті 
жұмыскерлер саны 675, ал құрамның 
жетіспеушілігі 90 адамды құрайды. Елдегі 
өзге заводтарда Қарағанды металлургия 
заводының  техникалық оқыту бөлімінде 
барлығы 442 цех жұмысшысы оқытылады, 
оның ішінде негізгі мамандықтар бойынша: 
конверторшылар 69, құюшылар 54. Басқа 
заводтардан жетекші мамандақтардағы 
білікті жұмысшылар шығартылады„ деп 
баяндалды.

Оң бағыттағы жетістіктермен қатар 
кадрлармен жұмыс жасаудағы кемшіліктер 
атап өтілді: „конверторлық цехтағы 
жинақтау басталғалы бері 110 адам 
жұмыстан кетті, оның ішінен ағымдағы 
жылдың тек 1-ші жартыжылдығында-61. 
Қазіргі уақытта заводта 120 адам 
пәтермен қамтамасыз етілмеген, бұдан 
бөлек балалар мекемелеріне кезекте 
тұрғандар саны 190 адамды құрайды. 
Конверторлық цехты іске қосу мерзімінің 
кешіктіріліп, еңбекақыға қанағаттанбау 
салдарынан 8, 9, 10 дәрежелі жоғары 
білікті жұмысшылардың кетуі орын алды„.

1970 жылдың 13 қаңтарында  
Теміртау қалалық комсомол комитеті 
хатшы Н.Назарбаевтың басшылығымен  
„Қазақстан КП ҚК бюросына күн сай-
ын  8 сағаттық тапсырманы 7 сағатта 
орындап „Қазақстандық сәт„ қозғалысын 
бастаған Қазақстан Магниткасындағы жас 
құрылысшылардың бастамасын мақұлдап, 
оған қолдау көрсетуше өтініш„ білдірді. 
„Қазметталлургқұрылысы„ тресіндегі  жас 
құрылысшылардың бұл әрекеті қа ла-
мыздағы барлық халық шаруашылығы 
кәсіпорындарының қызығушылығын оят-
ты„.

1970 жылдың 16 қаңтарында Қазақстан 

ЛКЖО Қарағанды обкомының ҮІІІ пленумы 
отырысында сөз сөй ле ген Н.Назарбаев 
келесілерге тоқ тал ды: „селолық оқу-
шы лардың техникалық бағдарын, боз-
балалар мен бойжеткендердің білікті 
шығар машылық еңбекке деген бағдарын 
жақсартуға мүмкіндік беретін „Комсо-
мол — селолық мектепке„ деген атаумен  
қазір жүріп жатқан  екіжылдық БЛКЖО 
ОК қаулысын орындаудағы маңызды 
түйіндердің бірі болуы тиіс.„

Аудандағы барлық басшылыққа 
алынған мектептер қала кәсіпорындары 
мен мектептеріне  бекітілді. Қарағанды 
МАЭС-2 комсомолшылары  „Маржанкөл„ 
және „Қазанның 40 жылдығы„ сов хоз-
дарындағы мектептерге  басшылық етуде.  
Балалар мектепке барып, директорлар-
мен, комсомолшылармен, оқушылармен 
әңгімелесіп, олардың қажеттіліктерін білді. 
Мектептерге 400 дана кітап, химиялық ре-
активтер, колбалар, Ленин туралы стенд-
ке арналған плакаттар, құрылыс матери-
алдары берілді. 

ЖТОО заводының 100 студенті Нұра 
ауданының 3 совхозында жұмыс істеді. 
Үйлер салынып, мектептер жөнделді, 
спорт алаңдарының құрылысына 
көмектесті, спорттық жарыстар, дәрістер 
ұйымдастырылды.  Студенттер каникул 
кезінде  қамқорға алынған  мектептерге 
Лениндік  бұрышты әзірлеуге, физкабинетті 
жабдықтауға көмек көрсетуге ұйғарған„. 
Сөз сөйлеуші „басшылық қамқор көп 
жағдайда нақты емес нысандылық сипатқа 
ие, аудандық комсомол комитетіне, 
совхоздардың комсомолдық ұйымдарына 
оқу-тәрбие жұмыстарын жақсартуда, 
селода жастарды орнықтыру, селолық 
еңбекке сүйіспеншілікті дағдыландыру 
мәселесінде тиісті көмек көрсетілмейді 
дей келе, осы жұмыстағы кемшіліктерді де 
атап өтеді.

1970 жылдың 3 шілдесінде Теміртау 
қалалық комсомол комитетінің ІІІ Плену-
мында Н.Ә.Назарбаев баяндама жасап, 
онда „соңғы төрт жылда  комсомолдар 
мен жастардың белсене қатысуымен 
Қарағанды Металлургия заводы, 
Қарағанды қыспақ және қаңылтыр илемі 
цехы, жүздеген шаршы метр тұрғын үй 
және көмтеген мәдени-тұрмыстық ын-
сандар іске қосылды„ деп баяндады. 
Сондай-ақ, ол 2000-нан аса адам қатысқан 
„Лениндік мерейтойға-шеберлік және жа-
стар ізденісі„ атты рационализация мен 
өнертапқыштық саласындағы қалалық 
техникалық шығармашылық байқауы тура-
лы айтты. Олар экономикалық тиімділігі 1 
млн. сомға жуық 1098 рационализаторлық 
ұсыныстар мен жаңалықтарын ортаға 
салды. ЖТОО заводы студенттерінің 

бірлескен авторлығымен жасалған 
сұйықтыққа арналған жаңа сифонды доза-
торды көрсете отырып кәсіпорындар мен 
құрылыстарды техникалық жарақтандыру 
бойынша, мектеп-интернат оқушылары 
дайындап, ЖШЖК-ке қойылған автомат-
ты қолданыстағы бөлгіш бастиек, қашау 
белдігі көрсетілген қалалық көрме өтті. 
Республикалық көрмеге бірнеше жұмыс 
таңдалып алынды.

...Қала жастарының үнемділік пен 
ұқыптылық және өндіріс қолданылымының 
республикалық байқауына қатысуы нә-
тижесінде рационализаторлық ұсын ыс-
тарды енгізу мен материалдық  құн ды-
лықтардың сақталуын жақсарту есебінен 7 
млн. сом алынды...„

Н.Назарбаев жастардың кәсіптік 
бағдары туралы, оларды моральдық және 
физикалық жетілдіру жөнінде мәселелер 
көтерді. Бұл жөнінде ол „кәсіптік бағдар 
бойынша негізгі жұмыс кәсіптік-техникалық 
училищелерге  жүктеледі. Оларда 3700 
адам оқиды. Жаңа училищелердің қол-
данысқа енгізілуі есебінен  бұл сан 
таяудағы жылдары екі есеге артуы тиіс.  
Бұл училищедегілерді жинақтау қиын-
дық туғызып отыр. Жастарды ҚКТУ-ге 
тарту мақсатында қалалық комсомол 
комитеті жанынан кәсіптік бағдар кеңесі  
құрылуда,  ашық есік күні өткізіледі, әрбір 
мектеп училищелерге бекітілген, еңбек 
ардагерлерімен кездесулер, кәсіпорындар 
мен құрылыстар бойынша экскурсиялар 
ұйымдастырылуда...

1970 жылдың 19 қарашасында 
Қазақстан КП Теміртау қалалық комитеті 
бюросының отырысында Н.Ә.Назарбаев 
Қарағанды металлургия комбинаты 
жастарының бос уақыты туралы мәселе 
көтерді. „Көп жылдар бойы осы заводтағы 
жастардың  бос уақытын ұйымдастыру 
мәселесі  күн тәртібінен түспей келеді. 
Оларға өздерінің комсомолдық іс-ша ра-
ларын өткізуге орын жоқ Бар клубта іс-
шараларды өткізу ыңғайсыз, билеуге тый-
ым салынған. Сондай-ақ спорттық база 
да жоқ. Тек комбинат жастары ғана емес, 
барлығы күтіп отырған Металлургтер 
сарайының, комбинаттың спорт кешенінің  
құрылысын тәмамдау байқалмайды...„

Міне, жылдар жылнамасы осылайша 
сыр шертеді өткен күндерден, бұл өзекті 
мәселелер дер кезінде қолға алынып, оң 
нәтиже шығып, нәтижесінде қаламызда, 
оның ішінде металлургтер үшін қаншама 
игілікті істер атқарылды, жаңа нысандар 
құрылысы салынып, пайдалануға берілді. 
Жастардың өзекті мәселелері дер кезінде 
шешімін тапты. Бұл жолда Теміртаудан 
түлеп ұшқан Н.Назарбаевтың еңбегі ерен.

Руза АЛДАШЕВА
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Теміртаудағы діни ақуал қан-
дай? Осы мәселе қала әкімі нің 
аппарат мәжілісінде  күн тәртібіне 
қойылып, бұл жөнінде Ішкі саясат 
бөлімінің бастығы Татьяна Курин-
ная есеп берді. 

Қалалық әкімдікте
Биыл жиырма жыл толғалы отырған Қазақстан Республикасы Кон-

ституциясында жазылғанындай, еліміз зайырлы мемлекет, сондықтан 
тəуелсіздік жылдары діни ұйымдардың жұмыстарына бақылауға 
араласпағаны мəлім.  Дегенмен, дін мемлекетті қалыптастыратын 
негізгі əлеуметтік институттардың бастыларынан жəне азаматтық 
қатынастарда маңызды рөл атқаратындықтан мемлекет ұйымдары мен 
құрылымдарының ішінде дін саласымен жұмыс істейтін мекемелер 
мен органдар болуы заңды. Осы орайда ҚР Үкіметі қарамағында діни 
бірлестіктермен байланыстар жөніндегі Кеңес құрылған. Кеңестің об-
лыстар мен Астана жəне Алматы қалаларындағы бөлімшелері тікелей 
діни бірлестіктер жəне жамағаттармен, сонымен қатар əкімдіктер, Əділет 
министрлігінің тіркеу қызметі, Ішкі істер министрлігіне қарасты мекеме-
лер, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Мəдениет министрлігі сияқты құзырлы 
мекемелермен етене байланыс жасайды.

Қадір түн - 
түндердің қайырлысы

Татулық тірегі

- Өткен 2014 жылмен сал ыс -
тырғанда қаладағы діни жағ дай 
өзгерген жоқ, Теміртау ау ма ғында  
бұрынғыша  17 діни бірлестік пен  
әртүрлі ағымдағы 14 діни кон фес-
сиялар бар, - дейді басшы. 

Сонымен, бүгінгі таңда құр ыш 
қалада 2012 жылы қайта тіркеуден 
өткен үш мұсылмандар мешіті 
бары белгілі, сонымен қатар 11 
протестанттар қо ға   мы мен 6 мис-
сионер бар. Олар дың басым бөлігі 
арнайы салынған ғимараттарда, 
кейбірі  бұрынғы балалар бақшасы 
мен кафелерде және клубтар-
да орналасқан. Араларында 
лай ықталған тұрғын үйлер де 
бар. Осы арада ислам дінінің 
Қазақстанның негізгі дін екенін 
және халқымыздың тарихында 
үйлестіруші, ұйымдастырушы 
және біріктіруші күш ретінде ең 
маңызды орын алғанын атап 
өтуіміз қажет. Христиандардың 
басым көпшілігі славяндық пра-
в ос лавие бағытында. Хрис ти  ан-

дардың еліміздегі екінші тар ма ғы 
католицизмді ұстанатын шағын топ. 
Олардың өзі екі топқа бөлінеді: Рим 
католик шіркеуі және Грек католик 
шіркеуі.

- Егер қаладағы діни жағдай 
туралы айтар болсақ, оны қо-
ғам нан бөліп қарай алмаймыз, 
мұның негізі  екі құрамнан тұрады, 
олар  қоғамдағы діни жағдай мен 
оның өзгеруі мен тұрақтылығы. 
Бұл процесті түсініп және мони-
торинг жүргізіп отыру үшін Ішкі 
саясат бөлімі әлеуметтік зерттеу-
леу жүргіземіз.  Үсіміздегі жылдың 
өткен екі тоқсанында атқарылған 
жұмыстар туралы айтар болсам, 
қала тұрғындарының 51,0 пайызы 
ислам дінін ұстанады, ал право-
славтар - 40,9 пайыз. Сонымен 
қатар сұралғандардың 2,25 пай-
ызы  өздерін протестанттардың 
ағымдарына қарайтындарын айт-
қан, - деді Татьяна Михайловна.  

Сондай-ақ сұрау жүргізгенде 
47,5 пайызы өздерін діни сенім де-

рі бола тұра діни өмірге ешқандай 
араласпайтындарын айт  қан. 

Қаламыздағы діни әдебиет тер ді 
тарататын бір ғана, яғни „Евразия„ 
сауда үйіндегі дүкенді атап айтуға 
болады, ол әділет басқармасынан 
тіркеуден өткен. Діни әдебиеттер 
дегенде  оны заңсыз тарататын 
бірде-бір фак ті нің Теміртауда тір-
кел меген атап айтуға болады. 
Дегенмен протестанттар діни бір-
лес тігінің бір ағымының өкілі  зи-
рат басында осындай әрекетке 
барғаны анықталып, онымен әңгі-
мелесу өткізілген. 

Қаламыздағы дәстүрлі діндер 
өкілдері қаланың қоғамдық өмірі не 
белсене араласып, өс ке лең ұрпақты 
патриоттық рухта тәрбиелеуге өз 
үлестерін қосып келеді. Теміртау 

қаласы әкімдігі жанынан құрылған 
дінди бірлестіктермен байланыс 
Ке ңе сі нің құрамында бүгінде он 
екі адам бар. Олардың арасында 
үшеуі дәстүрлі діндер өкілдері бол-
са, үшеуі үкіметтік емес ұйым дар 
өкілдері. Әрбір жұмыс алдын ала 
жасалып, бекітілген жоспар бойын-
ша жүргізіледі.  

Ең бастысы, елдің тыныштығы 
мен бірлігі екені анық, бұл ретте 
қаламыздағы діни бірлестіктердің 
рөлі маңызды. Жат ағымдардың 
жетегінде кетпей, адамгершілік, 
қайырымдылық, кішіпейілділік сек-
ілді адамзат үшін ең ізгі қас иет-
терді бойына дарытып, бір - бірімен 
толеранттық қар ым-қатынаста бо-
лып, ортақ мүд де-лердің дамуына 
үлес қосу маңызды міндет.  Бұл 
мәселенің қала әкімінің аппарат 
мәжілісінде қаралауының негізі де 
осында.

Руза АЛДАШЕВА

имандылық иірімі

Мұсылман үмбетіне түсірілген қасиетті 
осы түн туралы Құран Кәрімнің Қадір 
сүресінде айтылады. Бес аяттан тұратын 
сүреде Құранның Қадір түнінде түсірілгендігі, 
оның мың айдан қайырлы екендігі, бұл түнде 
Жәбірейіл періште Алланың әмірімен жер 
бетіне түсіп, адамдарға қызмет ететіндігі 
және таңға дейін тыныштық болатындығы 
айтылады. Қадір түні періштелер 
мұсылмандарға дұға оқып, тілеулес бола-
ды. Бұл кеште жасалған ғибадаттың мың 
айға, яғни сексен үш жылға тең сауабы 
болатындығына байланысты мұсылмандар 
Қадір түнін құлшылықпен өткізуге тырысады.

Кейбір риуаяттарға қарағанда, Қадір түні 
Рамазан айының 27-ші түні дегенмен Қадір 
түнінің дәл қай түн екені нақты белгісіз. 
Бірақ Пайғамбарымыздың (с.а.с.) хадис 
шәріптері Қадір түні Рамазан айының соңғы 
он күнінің біріне және тақ түндеріне сәйкес 
келетіндігін нұсқаған. Ислам ғалымдарының 
көзқарастары бойынша, бұл түн Рамазан 
айының тақ түндеріне, әсіресе, 27-ші түніне 
сәйкес келеді. Олардың айтуынша, Қадір 
түнінің нақты датасының белгісіз болуының 
даналығы, мұсылмандар Рамазан айының 
тек сол түнімен ғана шектелмей, соңғы 
он күнді түгелдей құлшылықпен өткізсін 
дегенінде де болуы мүмкін. Себебі, Алла 
елшісінің (с.ғ.с.) өзі соңғы он түннің бәрінде 
де құлшылықпен өткерген екен. Бұл туралы 
Айша анамыз: Рамазанның соңғы он күні 
келгенде, Алла елшісі (с.ғ.с) түндерін 
намазбен өткізген, отбасы мүшелерін 

Айлардың сұлтаны саналатын Рамазан 
айының ең қасиетті түні - Қадір түні екені 
баршаға мəлім, себебі, бұл түн бүкіл 
адамзатқа Құран Кəрімнің аяттары түсе 
бастаған түн ретінде  белгілі. Лəйлəт-ул-
Қадыр оразаның соңғы он күнінің бірінде бо-
лады. Биылғы Рамазан шілденің 13-нен 14-іне 
қараған түнге дөп келді.

оятқан жəне құлшылықтарында ерекше 
ынта танытқан», - деген (әл-Бухари 
2024, Муслим 1174). Сондықтан тақуалар 
ораза айының соңғы он түнін түгелдей 
құлшылықпен өткізетін болған.

Ал жалпы Қадір түнінің қасиетін жұмыр 
басты пенде өз ақылымен біле алмайды. 
Сондықтан Қадір түнінің ұлықтығы мен 
артықшылығы жайында Алла Тағала былай 
деді: «Расында, Біз оны (Құранды) Қадір 
түні түсірдік. Ал саған Қадір түнінің не 
екенін не білдіреді? Қадір түні мың айдан 
да артық. Ол кезде Раббыларының 
қалауымен, Оның əрбір əмірі үшін, 
періштелер мен Рұх (Жəбірейіл) түседі.  
Ол (түн) - таң атқанша сəлем!» (Қадір 
сүресі 1-5 аяттар). Және де былай деген: 
«Анық Кітаппен ант етемін! Біз оны 
берекелі түні түсірдік, əрі Біз ескертеміз. 
Бұл түні, Біздің əмірімізбен барлық дана 

істер шешіледі»                    
Жыл   өткен   

сайын  қасиетті  
Рамазан  айының   
қасиетін  ұғынып,  
сауабына  
асығатын   
мұсылмандар  
саны біздің 
қаламызда да  
арта  түсуде.  

Шілденің   
13нен 14 не  
қараған  түні  
«Қадір  түнін»  
барша   мұсылман  
қауымы  ұлықтап  
өткізді.  Қасиетті  
Құранда   Алла  
тағала:  «1.Біз  

шынында  Құранды  
қадір  түні   түсірдік 
.   2. Қадір  түнінің   
не  екенін  білесің  
бе?  3.Қадір түні 
(қасиеті  және сауабы  
жағынан)  мың  айдан 
да  қайырлы».  –
деп, қадір  түнінің  
қаншалықты   
қайырлы  екенін   
дәріптеп  отыр.   

Қаламыздағы 
орталық мешітте 
сол түні Қадір түнін  
қастерлеп өткізуге  
келген халықтың 
саны көп болды, 
шамамен мыңнан 
асып түсті. Сөз реті 
келгенде айтарымыз, 

жыл сайын Теміртау 
қаласының әкімі 
Нұркен Сұлтанов 
Қадір түніне келген 
жамағаттың сәресін 
беруді дәстүрге 

айналдырған. Бұл жолы да сәресінің  асын 
дайындап, мыңнан астам жамағатқа сәресі  
берді.Тарауых  намазынан кейін жамағатқа 
уағыз айтылды, содан  кейін Қадір түніне 
келген әрбір мұсылман сол түннің құрметіне  
нәпіл намаздарын оқып, Алладан тілек 
тіледі. 350 адамдық мешіт асханасында 
дайындалған сәресі асына жиналған 
жамағаттың көптігінен адамдарды сәресі 
асына үшке бөліп, кезек-кезек лек-легімен 
кіргізуге тура келді. Осылайша  орталық 
мешіт ұжымы ұйымдастырған шараға 
дүйім жұрт ризашылықтарын білдіріп, 
таң намазынан оқып тарқасты.Осындай 
берекелі де, мерекелі айды, қасиетті қадір 
түнін келесі жылға дейін асыға күтетініне 
еш шүбә келтірмейміз. Алла тағала тағала 
баршамызға осы Қадір түнінің қасиетін 
дарытып,тілеген дұға-тілектерімізді қабыл 
етсін! Еліміз  аман, Отанымыз тыныш 
болсын,әр  отбасына  береке, ынтымақ 

берсін деген тілегімізді біз де шын 
ниетімізбен айтамыз.

Естай АМАНТАЙ,
Орталық мешіттің найб-имамы
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6 Тұрмыс және тіршілік
Ел мүддесі

Мемлекет басшысының 
Үкі мет алдына қойған ең ба-
сты тапсырмасының бірі, 
экономиканың даму қарқынын 
бәсеңдетпеу болатын. Сөйтіп, 
халықтың әл-ауқатын арт-
тырып тұрмысын жақсарту, 
жаңа жұмыс орындарын ашу 
арқылы, жұмыссыздыққа жол 
бермеу, әлемдік экономикалық 
дағдарысқа қара май қабыл-
дан ған мемлекеттік бағдар ла-
маларды жүзеге асыру қажет 
болды. Қазіргі күні мемле-
кет халықтың алдында өзінің 
әлеуметтік міндеттемелерін 
толық орындап отыр деуге негіз 
бар, деп бастады сөзін Үкімет 
басшысының орынбасары.

Оның сөзіне қарағанда, 
жұмыспен қамту, жұмссыздыққа 
жол бермеу жөніндегі Үкіметтің 
атқарған жұмыстарының не гі-
зінде барлық өңірлерде ха лық-
ты жұмыспен қолдау жөніндегі 
кешенді жоспарлар бекітілген. 
«Тек қана биылғы жылдың 
өзінде 322 мың жұмыс орны 
ашылуы керек. Қазіргі таңда 
191 мың адам жұмыспен 
қамтылды. Ол – берілген 
тапсыр маның 67 пайызы. Мақ-
сат қа толық қол жеткізу үшін 
көптеген кәсіпорындармен ар-
найы меморандумдар жасал-
ды. Нақты санын айтар болсақ, 
қазіргі уақытта 2 млн. 200 мың 
адамды қамтыған 66 мың 
меморандумға қол қойылды», 
деді ол.

Бүгінгі өткір мәселенің бірі 
жалақы қарызы екенін айтқан 
Б.Сапарбаев бұл мәселенің 
де оңды шешіле бастағанына 
тоқталды. «Өткен жылы ең бек-
ақы қарызы 1 миллиард теңгеге 
жуық болса, биылғы оның 
көлемі 109 млн. теңгені ғана 
құрап отыр. Жалақыға қатысты 
түйінді мәселелерді дұрыс әрі 
жедел шешіп отыру үшін құқық 
қорғау органдарымен тізе қосып 
жұмыс істеп жатырмыз. Тағы 
бір маңызды мәселе, халықтың 
осал тұсына әлеуметтік көмек 
көрсету Үкімет тарабынан 
жалғаса береді. Биылғы жылы 
осы топқа ең кемінде 11 млрд. 
теңгенің көмегі көрсетіледі», 
деді Б.Сапарбаев.

Шара барысында бала-
лар ды мектепке дейінгі ұй-
ым  дармен қамту мәселесі 
де назарға ілікті. «Балапан» 
бағдарламасын жүзеге ас ыру-
дың нәтижесінде бала лар-
дың мектепке дейінгі біліммен 
қамтылуы 78,6 пайызды құ-
ра ды. Жыл соңына дейін 162 
мектепке дейінгі ұйым ашыла-

Толғандырған сауалға 
толымды жауап

Кеше Орталық коммуникациялар қызметінде 
Премьер-Министрдің орынбасары Бердібек 
Сапарбаев Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тапсырмаларын жүзеге асыру 
аясында еліміздің әлеуметтік дамуына арналған 
баспасөз мәслихатын өткізді. Оған Білім және 
ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов пен Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара 
Дүйсенова қатысты.

тын болады. Бұл балалардың 
81 пайызын қамтуға мүмкіндік 
береді. Ол үшін арнайы жол 
картасы әзірленген. Аталған 
картаға сәйкес, мемлекеттік 
– жеке меншік серіктестігі 
негізінде 18 және жеке инвести-
ция есебінен 324 балабақша 
ашылатын болады. Сөйтіп, 
Президентттің балаларды 
жүз пайыз мектепке дейінгі 
ұйымдармен қамтамасыз ету 
жөніндегі тапсырмасы 2020 
жылға дейін орындалатын 
болады», деп жалғады сөзін 
Премьер-Ми нис трдің орынба-
сары.

Баспасөз конференциясын-
да Мемлекет басшысының тап-
сырмасы бойынша 2016-2020 
жылдарға арналған денсаулық 
сақтаудың жаңа мемлекеттік 
бағдарламасының әзірленіп 
жатқаны айтылды. Оның 
негізгі бағыттары алғашқы 
медициналық-санитарлық кө-
мек ті және денсаулық сақ тау-
дың кадрлық әлеуетін, сондай-
ақ саладағы ынтымақты 
жа уап кершілікті қамтамасыз 
ететін әлеуметтік медициналық 
сақтандыруды кезең-кезеңмен 
енгізу болатынын жеткізді. 
Мұнымен бірге, орта білім 
беру мектептеріне назар ауда-
рып, 12-жылдық оқыту үлгісіне 
кезең-кезеңмен көшірілетініне 
тоқталды. Мектептерді қаржы-

лан дыруды жақсарту шара-
сы жалғасын табатындығын, 
ағымдағы жылы 128 жаңа білім 
ошағы пайдалануға берілетінін, 
2018 жылға дейін елімізде үш 
аусымды мектептер толық жой-
ылатынын айтты.

Бұдан өзге Үкіметтің дуальді 
білім беру жүйесінің жол карта-
сы бекітіліп, осыған дейінгі 280 
колледждің саны 370-ке дейін 
артатын болыпты. Жоғары оқу 
орындарында да игі шаралар 
қолға алынып, тиімді шешімдер 
қабылданыпты. ҚазҰТУ «Пара-
сат» холдингімен бірігіпті. Өзге 
де жетекші ЖОО-лар ірі ғылыми 
орталықтармен бірігетін кө рі-
неді. Бұлармен бірге, осы са-
лада мамандар дайындау ісін 
оңтайландыруда басты назар-
да тұр екен. Осыны жеткізген 
Үкімет басшысының орынба-
сары, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға орай, қазіргі 
уақытта халқымыздың 25 пайы-
зы спортпен шұғылданатынын 
айтты. Бұл тұрғыда Мемлекет 
басшысы берген тапсырма 
2020 жылға қарай толық орын-
далып, спортқа бет бұрғандар 
жалпы халықтың 30 пайызын 
құрайтынын атап өтті. Эколо-
гиясы нашар деп табылған 
Калачи, Березовка, Бестау 
ауылдары мен Красногорск 
кентінің тұрғындары 2015-2016 
жылдары республикалық және 

жергілікті бюджет, сондай-
ақ Қарашығанақ Петролиум 
Оперейтинг тағы да басқа 
демеушілердің есебінен өмір 
сүруге қолайлы аймақтарға 
көшірілетінін жеткізді.

Мемлекет басшысының 
тап   сырмасына сәйкес, Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
орай ұйымдас тырылып жатқан 
басты шараларға тоқталған 
спикер, 100-ден астам ірі ша-
ра жоспарланғанын, өңірлік 
деңгейде өткізілетіндерінің 
саны 700-ден асып жығыла-
тынын айтты.

Баспасөз конферен циясы-
ның екінші бөлімінде Премьер-
Министрдің орынбасары мен 
министрлер журналистердің 
қойған сұрақтарына жауап 
берді. Онда белгісіз ауруға тап 
болған Батыс Қазақстан об-
лысы Березовка ауылының 
тұрғындарының жағдайына 
қатысты да сұрақ қойылды. 
Мәселенің мәнісі жан-жақты 
тексеріліп жатқанын айтқан 
вице-премьер, ол ауылдың 
адамдары 2016 жылдың 
соңына дейін Қарашығанақ 
қар жысының есебінен басқа 
орынға көшірілетінін айтты. 
«Бүгін 1581 адамды Қа ра  -
шығанақ қаржысының есе-
бі нен көшіру жөнінде шешім 
қабылданды. Көшіру екі кезең 
бойынша өтеді. Биыл 127 отба-
сы, қалғандары келесі жылдың 
соңына дейін толықтай басқа 
аудандарға көшіріледі. Негізі 
онда тексеру жұмыстары 
жүргізілді. Арнайы мамандар, 
экологтар, психологтар зерт-
теу жасады. Қарашығанақ 
кені  шінен ауаға ешқандай 
улы заттар тарап жатқан жоқ. 
Улы заттардың үлкен көлемі 
анықталмады. Ендігі мәлімет 
бойынша балалар мектептен 
алыс емес жерге орналасқан 
қазандықтардың түтінінен 
уланған болуы ықтимал. Себе-
бі, олардың түтін шығатын 

мұржасы стандарттарға тіпті 
сәйкес келмейді. Көмек қажет 
болған балаларға медициналық 
қолдау көрсетілді. Арнайы са-
наторияларда денсаулықтарын 
жақсартты», деп жауап берді.

Біздің тарапымыздан қой-
ыл ған телерадио компания-
ларындағы мемлекет тік тілге 
қатысты талаптар туралы сау-
ал ға да жауап берді. «Бізде 
17 телеарна бар. Қазіргі кез-
де олардағы қазақ тіліндегі 
көрсетілімдердің көрсеткіші 64 
пайыз. Ал заң бойынша 50 пай-
ыздан кем болмауы тиіс. Қазіргі 

кезде ешбір телеарнада қазақ 
тіліндегі көрсетілімнің уақыты 
50 пайыздан кем емес. Бір 
кездері қазақ тіліндегі бағ дар-
ла маларды негізінен түн нің жа-
рымынан таңға дейін көрсететін 
әдет бар еді. Қазір ол тиылған. 
Оны тиісті министрлік пен коми-
тет өз бақылауында ұстауда», 
деді. Бүгінгі күнде республика 
халқының 72 пайызы қазақша 
сөйлей алатынын айтып, 2020 
жылға қарай мемлекеттік тілді 
меңгергендер 80 пайызды 
құрайтынын білдірді. Сөйтіп, 
қазақ тілінде сөйлеуді әркім 
өз отбасында бастауы қажет 
екенін шегеледі.

Ал, «Ұйқы ауруына» шал-
дыққан Калачи және Красно-
горск ауылдарының тұрғын-
дары туралы қойылған сауалға 
да тиянақты жауап қайырды. 
«Бүгінде Калачи және Красно-
горск селолары тұрғындарының 
ұйқы ауруына шалдығуының 
себебі анықталды. Ең басты-
сы, екі селоның тұрғындарын 
медициналық тексерістен 
өт кіздік. Ғалымдарды, ма-
мандарды, ядролық физика 
институттарының қызмет кер-
лерін осы жұмысқа тарттық. 
Олардың зерттеулерінің нәти-
жесін Прагаға, Мәскеуге, 
Обнинскіге жібердік, олар біздің 
мамандардың қорытындысын 
растады. Сондағысы, екі ауыл-
дың тұрғындарының «ұйқы 
ауруына» шалдығуының се-
бе бі улы газ болып отыр. Ол 
жерде бір кездері уран шах-
тасы болғанын білесіздер. 
Кей кезде ол жерде улы 
газ бен көмірсутектің үлкен 
шоғырлануы пайда болып, 
от тегінің мөлшері төмен-
дей ді. Осының салдарынан 
«ұйқы ауруы» пайда бола-
ды. Қазіргі күнде Ка лачи мен 
Красногорсктің бүкіл тұр ғын-
дар ын көшіруді ұй ғар дық», деді 
Б.Сапарбаев.

Осыған орай, республика-
лық және жергілікті бюджет-
тен 2,5 млрд теңге бөлініпті. 
Мұнымен бірге, Ақмола облы-
сының бизнесмендері де көмек 
қолын созыпты. Нәтижесінде, 
ауылдағы 223 отбасының осы 
кезде 68-і көшіріліпті. Қалғаны 
биыл және келесі жылы толық 
көшірілетіні айтылды.

Нұрбай ЕЛМҰРАТОВ
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Төрт құбыла
– Бұл – Қазақстанды, еліміздің 

мүмкіндіктерін бүкіл әлемге көр-
сете тін басты жоба. Құрылыстан 
басқа барлық мәселелер жөнінен 
артта қалушылық байқалады. 
Мәселен, арнаулы комиссардың 
бар екендігіне қарамастан, әлі күнге 
дейін көрмеге қанша мемлекеттің 
қатысатыны белгісіз. Көрмені 
бізден кейін өткізетін басқа елдер 
қазірдің өзінде қызу ақпараттық 
жұмыс жүргізіп жатыр, ал біз тым-
тырыс отырмыз. Келушілерге қан-
дай жағдай жасалатыны, көр ме ні 
өткізуден қандай пайда күтуге бо-
латыны, қанша демеуші тартыла-
тыны, еліміздің өзінен және шетел-
дерден қанша турист болатыны, 
қандай мәдени-көпшілік шаралар 
өтетіні туралы нақты мәлімет жоқ, – 
деді Қазақстан Президенті.

Осы орайда, Нұрсұлтан На-
зарбаев шешуін күткен бірқатар 

ЭКСПО-ны ойдағыдай 
өткізу – елімізге сын

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық ЭКСПО-2017 
мамандандырылған көрмесін өткізуге дайындық барысы жөніндегі кеңеске 
қатысты, деп хабарлады Президенттің баспасөз қызметі.

Мемлекет басшысы кеңеске қатысушыларға арнаған сөзінде ЭКСПО-2017 
көрмесіне сапалы дайындықты қамтамасыз ету мен өткізудің бүкіл Қазақстан 
үшін маңызды екенін атап өтті.

мәселеге назар аударды.
Атап айтқанда, Мемлекет 

бас  шысы көрме нысандарының 
құрылысы  бекітілген кестеге сәй-
кес жүргізіліп, 2016 жылғы тамыз-
қыркүйекте аяқталатынын айтты.

– Бұл ретте, техникалық си-
пат тағы түйткілдер көп, олар: 
мәселелерді шешудің созылуы және 
өзара келісілмегендігі, жұмыстың 
нашар ұйымдастырылуы. Жоба-
лық-сметалық құжаттарды беру 
кестесінен кешігудің негізгі себебі 
жобалауды басқару ісінің мүлде 
жоқтығы болып отыр. Негізгі 
құжаттаманың бө ліктерін әзірлеу 
ісі қосарлы ұйымдар арасында 
бөлініске түскен. Көрме учаскесі 
маңындағы жер ресурстары тиімсіз 
пайдаланылуда. Бұдан бөлек, 
нысандар құрылысында бағаны 
тым өсіру орын алып отыр, бұл 
қаражаттың талан-таражға түсуіне 
соқтырады. Арнайы айтылуға тиіс 
жайттың бірі – қаржыландыру. 
Еліміздің экспорттық тауарларының 
бағасы төмендеуін ескерсек, бюд-
жетке қажетті қаражат толық түспей 
отыр. Сондықтан бізге «ЭКСПО» 
үшін де, Универсиада үшін де 
қатаң үнемдеуге тура келеді, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті көрмені 
табысты өткізу оның тақырыбының 
толық ашылуына, елдердің көбірек 
қатысуына, келушілерді тарта 
білуге, жаһандық серіктестермен, 
демеушілермен ойдағыдай деңгей-
де жұмыс жүргізуге байланысты 
екеніне тоқталып өтті.

– Бұл орайда көрмені табысты 
өткізген елдердің – Португалияның 
1998 жылғы Лиссабонда, Қытай-
дың 2010 жылы Шанхайда өткіз-
ген көрмесінің тәжірибесін зерт-
теу керек. Аталған елдерде 
ұйым дастырушылар барлық ұйым-
дастыру мәселелерін сауатты 
жүргізіп, нысандардың көрмеден 
соң пайдаланылу, оларды жал-
пы қаланың жүйесімен үйлестіру 
мәселелерін де қамтыды. Соны-
мен бірге, қателіктерге жол бермес 
үшін мұндай көрмелер жұмысының 
Испанияның Сарагоса, Оңтүстік 
Кореяның Ёсу қалаларындағыдай 
нашар болуының да себептерін 
түсіне білген жөн, – деді Мемлекет 
басшысы.

Сондай-ақ, Нұрсұлтан 
Назарба ев бүгінге дейін өздерінің 
қатыса тынын тек 30 ел ғана рас-
тап, 5-еуі ғана комиссарларын 
айқындағанына назар аударды. 

Бұл ретте, көрмеге қатысу тура-
лы бірде-бір келісімшартқа қол 
қойылмаған.

– Мемлекеттік бюджеттің 
жинақ талуының тетіктері баршаға 
белгілі. Егер біз шақырып отырған 
қатысушылар тиісті қаражатты 
әлі бөлмесе, олар мұны 2017 
жылға қарай да жасай алмайды. 
Сондықтан шығыстарды жылдық 
жоспарға енгізулері үшін олардың 
келісімін алдын ала алу керек, – 
деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы осыған 
байланысты Сыртқы істер мин-
ис  трлігіне комиссармен бір-
лесіп, ЭКСПО-2017 көрмесіне 
қа  тысушылардан ресми растау 
келісімін алу ісін ұйымдастыруды 
тапсырды. Инвестициялар және 
даму  министрі Ә.Исекешевке, 
Энер гетика министрі В.Школьникке, 
«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық ком-
паниясына қатысушы елдермен 
жұмыс жүргізу кезінде олардың 
павильондарын, материалдарын 
қоюды ұйымдастыру, келушілерді 
тартуға мейлінше көбірек қаражат 
салулары үшін тақырыпты ашуға 
жағдай жасау мәселелерін нақ ты-
лау тапсырылды.

Қазақстан Президенті бала-
малы технологияларды қолдану 
саласындағы негізгі 20 елге ерек-
ше назар аудару қажеттігін айтты. 
Сонымен қатар, көрмені ілгерілету 
және қажетті құрал-жабдықпен 
қамтамасыз ету үшін қаражат тар-
ту аясында Қазақстанда жұмыс 
жасап жатқан ірі халықаралық 
компаниялардың әлеуетін пайда-
лан ған жөн.

Нұрсұлтан Назарбаев елде 
және шетелдерде көрмені кең та-
ныту арқылы келушілерді тарту са-
ласында көп жұмыс істелуі тиістігін 
атап өтті.

– Бүгінде айқын коммуни-
ка тивтік-медиалық жоспар жоқ, 
имидждік жұмыс мәселесі жүйелі 
түрде нақтыланбаған, барлық күш-
жігер тек бір жолғы іс-шаралар 
өткізуге бағытталған. Тек сауатты 
ойластырылған стратегия ғана 
көрменің табысты өтуінің тағы бір 
көрсеткішіне – елге туристер тар-
тып, 5 миллион адамның келуіне 
қол жеткізуге мүмкіндік туғыза ала-
ды, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы, сондай-ақ, 
әлемдік қоғамдастықтың алдағы 
көрме туралы ақпараттандырылу 
деңгейі төмен екендігін атап өтті.

– Елдерді қатысуға шақыру 

үшін ірі экономикалық, туристік 
форумдарда, спорт шараларында, 
алдағы Давос форумында, Санкт-
Петербург форумында, Астана 
экономикалық форумында көрме 
тақырыбы бойынша таныстыры-
лымдар ұйымдастыру қажет. Бұл 
ретте,  қатысушылардың 85%-ы 
өз отандастарымыз болады, сон-
дық тан біз әр өңірден қанша турист 
келетінін, олардың қалай жететінін, 
қайда орналасатынын білуге 
тиіспіз. Барлық қала және облы-
стар әкімдері қолдағы бүкіл ресур-
сты іске қосып, көрмені өткізудің 
қажеттігі мен мақсатын әр адамға 
ұғындыруы керек, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Қазақстан Президенті Премьер-
Министрдің бірінші орынбасары 
Б.Сағынтаевқа, Инвестициялар 
және даму  министрі Ә.Исекешевке, 
сондай-ақ, әкімдерге көрмені 
халық аралық деңгейде және ел 
ішінде насихаттау жоспарын әзір-
леп, оны сапалы түрде іске асыру-
ды тапсырды.

Нұрсұлтан Назарбаев келуші-
лер дің күн сайын өте көп болуы 
қаланың барлық қызметтері үшін 
айтарлықтай қиындық әкелетінін 
айтты.

– Визалық қолдауды, кедендік 
рәсімдеулерді, қонақ үйлер, так-
силер мен ресторандар жұмысын 
ұйымдастыруды қамтитын барлық 
сервистер мұқият пысықталып, 
өзара байланысты түрде әрі ең 
жоғары деңгейде көрсетілуге тиіс. 
Әсіресе, қызмет көрсетушілердің 
тілдік сауаттылығына ерекше на-
зар аудару қажет, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы Премьер-
Министрдің бірінші орынба-
сары Б.Сағынтаевқа, ұлттық 
компанияларға әкімдермен бірге 
ел өңірлері халқының ЭКСПО-
ға қатысуына тиісті жағдай жа-
сау, квоталармен қамтамасыз ету 
мәселелерін пысықтауды тапсыр-
ды.

Қазақстан Президенті ЭКС-
ПО-2017 көрмесін ілгерілету 
жөнінде туристік қоғамдастықпен 
арадағы жұмысты жандандырудың 
маңыздылығын атап өтті.

– Халықты жайғастыру орын-
дарын, көлікті, логистиканы, жол 
бойы инфрақұрылымын дамы-
туды қамтитын өңірлік туристік 
бағдарларды нақтылаған жөн. 
Туристердің әртүрлі бағыттар 
бойынша Қазақстанның өзге де 

өңірлеріне бару мүмкіндіктерін 
ал дын ала ойластыру керек. 
«Самұр ық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қорына «Эйр Астана» және 
«Қазақстан темір жолы» компа-
нияларымен бірлесіп, ұшақ және 
теміржол билеттерінің көрмеге тегін 
бару құқығын қамтуы мәселесін 
пысықтауды тапсырамын, мұндай 
жұмысты өзге де авиакомпания-
лармен жүргізген жөн, – деді Мем-
лекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев маз мұн-
ды мәдени бағдарламалар әзірлеу 
қажеттігін айта келіп, келушілердің 
бос уақытын тиімді ұйымдастыру 
мәселесі арнайы көңіл бөлуді қажет 
ететініне назар аударды.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы 
көрменің пайда әкелуін қамтамасыз 
ету тақырыбын да қозғап өтті.

– Жария етілген Тіркеу досье-
сі не сәйкес, біз демеушіліктен, 
билет сатудан, тамақтандырудан, 
қызметтер көрсетуден 330 млн. 
еуроға жуық кіріс алуды көздеп 
отырмыз. Бұл ретте, жаһандық 
демеушілермен арада келісімдерге 
қол қою ЭКСПО-2017 көрмесінің 
кірістілігі мәселесін оң шешу үшін 
басты мәселе болып санала-
ды. Досье жоспары бойынша, біз 
тек демеушіліктен, соның ішінде 
ЭКСПО-ның жаһандық 8 серіктесін 
тартудан 200 млн. еуродан астам 
қаражат табуға тиіспіз, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті көрмеге 
әлемдік компанияларды тарту оның 
беделіне оң ықпал етіп, елімізге ин-
вестициялар әкелетінін айтты.

– Бұл – көрменің танымал-
ды лығы мен насихаты үшін 
үлкен демеу. Ол дүниежүзіне 
белгілі брендтерді әлемдік қоғам-
дастықтың есіне салып, көрмені 
әрбір құрлықта насихаттауға 
көмектеседі. Бүгінде Қазақстан  – 
экономикалық тұрғыдан тұрақты, 
инвестиция және ынтымақтастық 
үшін тартымды ел, бірақ егер 
құр әншейін күтіп отыра берсек, 
ешкім де келмейді. Бұл бағытта 
белсенді түрде жұмыс жүргізіп, 
қолдағы барлық ресурстарымызды 
пайдаланғанымыз жөн, – деді Мем-
лекет басшысы.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мәселесіне қатысты Нұрсұлтан 
Назарбаев әлемде көпшілік жұрт 
жиналған іс-шаралар кезінде орын 
алып жатқан оқиғалардың терро-
ризм қаупін барған сайын өткір 
мәселеге айналдырып отырғанына 
тоқталды.

– Елдің құқық қорғау орган-
дары қазірден бастап алдын ала 
дайындалып, тиісті жоспарларын 
әзірлеуге тиіс. Күштік құрылымдар 
блогының бәрінің жұмысы үй-
лес імді болуы қажет. Ішкі істер 
министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетіне, «Сырбар» сыртқы 
барлау қызметіне көрмені өткізуге 
дайындықтың барлық кезеңінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
бүкіл шараларын қабылдауды 
тапсырамын, –  деді Қазақстан 

Президенті.
Мемлекет басшысы алдын 

ала оқытылатын волонтерлердің 
дайындығы сапалы болуы қажет ті-
гі не назар аударды.

– Жаңа нәрселерді біліп, көп те-
ген адамдармен кездесетін жастар 
үшін бұл қызық нәрсе. Бұл ретте 
волонтерлерді тек Астанадан ғана 
емес, барлық өңірлерден де іріктеп 
алу керек, – деді Нұрсұлтан Назар-
баев.

Қазақстан Президенті ЭКС-
ПО-2017 көрмесіне дайындық 
үдерісіне қатысушылардың бәрінің 
үйлесімді және тиімді жұмысының 
маңыздылығын атап айтты.

– Қазір құрылымдар ара-
сында өзара іс-қимыл жоқ екені 
көрініп тұр. Үкімет тарапынан осы 
барлық жұмысты үйлестіру мүлде 
байқалмайды. Әркім тек өзіне 
тиесілі тар шеңбердегі салаға ғана 
жауап бере алады, тиімді өзара 
ықпалдастық жоқ. Сондықтан Пре-
мьер-Министрден ЭКСПО-2017-ге 
дайындалуға және өткізуге Үкімет 
атынан  жауапты тұлғаны бекіту 
жөнінде ұсыныс енгізуді өтінемін, – 
деді Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің 
халықаралық имиджі маңызды 
мәселе болып саналатынын атап 
өтті.

– Өте аз уақыт қалды. Барлық 
мемлекеттік органдар белсе-
не, келісе отырып жұмыс істеуі 
керек. Үкіметке және кеңеске 
қатысушылардың барлығына алға 
қойылған міндеттердің орындалу-
ын қамтамасыз етуді тапсырамын. 
Көрмені лайықты деңгейде өткізу 
керек. Бұл біздің қолымыздан 
келетінін білемін. Бүгінде жағдай 
жеңіл емес, біз Ұлттық қордан 
қаражат бөліп отырмыз, әр теңгені 
тиімді жұмсау қажет. Сондықтан 
еліміздің игілігі үшін бірлесе жұмыс 
жүргізген жөн, – деді Мемлекет бас-
шысы.

Бұдан бөлек, кеңесте Нұрсұлтан 
Назарбаев компанияның салынып 
жатқан «Mega» атты  сауда-сауық 
кешенін «Жібек жолы» (Silk way) 
деп атауды ұсынды.

Сонымен қатар, кеңес ба-
рысында алдағы көрмеге 
дайындықтың әр бағыты бой-
ынша Астана қаласының әкімі, 
«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық 
компаниясы» АҚ басқармасының 
төрағасы Ә.Жақсыбеков, минис-
трлер – Сыртқы істер министрі 
Е.Ыдырысов, Энергетика министрі 
В.Школьник,  Инвестициялар 
және даму министрі Ә.Исекешев, 
Мәдениет және спорт министрі 
А.Мұхамедиұлы, Ішкі істер 
министрі Қ.Қасымов, Ұлттық банк 
төрағасы Қ.Келімбетов, сондай-ақ, 
түрлі компаниялар мен мердігер 
ұйымдардың өкілдері сөз сөйледі.

«Егемен Қазақстан» газетінен



№ 27 (29) 17 шілде 2015 жыл

Ққ

88 20 шілде - 26 шілде

  20 шілде, дүйсенбі                   21 шілде, сейсенбі                     22 шілде, сәрсенбі                    23 шілде, бейсенбі

Телебағдарлама
 20 шілде, дүйсенбі                   21 шілде, сейсенбі                     22 шілде, сәрсенбі                    23 шілде, бейсенбі 20 шілде, дүйсенбі                   21 шілде, сейсенбі                     22 шілде, сәрсенбі                    23 шілде, бейсенбі 20 шілде, дүйсенбі                   21 шілде, сейсенбі                     22 шілде, сәрсенбі                    23 шілде, бейсенбі

07.00  «Таңшолпан»
10.00 Апта
11.05,21.05 Айтуға оңай
11.45,19.30 Телесериал
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар
12.45 Еңбек түбі - береке
12.45,01.40 Дауа
13.20 Білгірлер бәйгесі
14.10 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.50 Док.сериал
18.25 Бапкер
19.10 Қазақстан шетелдіктер көзімен
21.50  Телесериал
23.40 Шетелдегі қазақ балалары 
00.55 Көкпар
02.30 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00 Жеті күн
11.00,00.20 Драма
11.35 Мен көрген соғыс
11.30 Магия кухни
12.00 Мультфильм
12.20 Подари детям жизнь
12.25,12.35 Мультсериал
13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
15.15,23.35 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.25 Телесериал
17.15 Нүкте
18.10 Телесериал
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.00 Телесериал
23.10 Жекпе-жек

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. фильм
13.00 Телесериал
13.50,20.40 Телесериал
14.35 Ашығын айтқанда
15.40 Судебные истории
16.45 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал
03.30 Контрольная закупка

5 КАНАЛ
06.30-09.30 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.00 Вести-недели
06.40,07.10,08.45 «Дәмдес болайық»
07.00 Апта репортажы
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.15 Наши дети
08.20 Время творить
13.00 Вести недели
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05 Док. Фильм
16.15 «Диалоги о животных»
17.10 Сам себе режиссер
17.30,02.30 Деректі фильм
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
21.00 Будем здоровы
21.25 Военнная программа
22.50 Худ. Фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00 Апта
08.10 Әсем әуен
08.50 Док. фильм
11.05 Бумеранг
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
19.35 Руханият
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт. Кз
21.10 Телесериал
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
10.00,21.50 Телесериал
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Телесериал
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 
Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10 «Алаң»
14.00,00.50 Сыр-сұхбат
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.40 Келбет
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50 Док. фильм
18.25 «Бапкер»
19.05 Қылмыс пен жаза
23.40 Шетелдегі қазақ балалары
00.30 Футбол

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.25,12.35 Мультсериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.20 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Нүкте
17.45 «Экономкласс»
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
22.15 Телесериал
23.00 «Арнайы хабар»

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.50 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,19.30,21.40 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
07.50,14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00,13.00 Новости
08.30 «Наши дети»
14.15,17.45 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.00 «Сау болайық»
16.10 Телесериал
17.00 «Менің шындығым»
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV – ЧАТ
18.30 В ритме нашего города
19.00 Ваш день
21.05 Док. фильм
22.50 Худ. фильм
01.00  Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.55 Док. фильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.40 Ғибрат
12.00 Телесериал
18.30 Жеңіс солдаты
18.50 Мәңгілік мұра
19.00 «Эхо»
19.30 Тарих тағлым
21.00 Телесериал
23.10 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Телесериал
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Қылмыс пен жаза
14.00 Поэзия әлемі
13.40 Ғасырлар үні
14.15 Ғажайыпстанға саяхат
14.25 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50 Док. фильм
18.10 Телесериал
19.10 Кино
23.40 Шетелдегі қазақ балалары
02.30 Телесериал

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
12.25 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
16.00 Телесериал
15.15,00.00 Бұйымтай
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Нүкте
18.15 Телесериал
19.15,23.10 Біздің үй
20.30 100 бизнес- истории
22.00 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. Фильм
11.55 Худ. Фильм
13.45,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.00 Новости
23.45 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
08.00,13.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 Время творить
14.15 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 «Эхо»
11.35 Тарих тағлымы
12.00 Телесериал
18.30 Арена
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.00 Телесериал
23.00 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Телесериал
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,03.35 Агробизнес
13.10 Мультфильм
13.35,03.30 Сіз не дейсіз?
14.10 Жан жылуы
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.10 Шетелдегі қазақ балалары
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50 Док. фильм
18.25 Телесериал
19.10 Индустрияландыру
01.25 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.40 Бұйымтай
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Нүкте
17.50 Бизнес сыры
18.15 Драма
18.15 Телесериал
19.10 Жекпе-жек
20.30 Сильные духом
22.10 Телесериал
23.00 Біздің үй

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.40 Давай поженимся
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.45 Телесериал
03.30  Контрольная закупка

    5 КАНАЛ
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
14.00,17.45 Азия айнасы
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
19.00 Ваш день
21.05 Моя планета
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
11.05 Прямой эфир
11.40 2050
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Ас болсын!
19.35 Заң және заман
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал
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20 шілде - 26 шілде

     24 шілде, жұма                           25 шілде, сенбі                    26 шілде, жексенбі

Елдімізде шағын және орта бизнесті 
дамытуға арналған осындай бағдарлама 
барын естігін қала тұрғыны Виктор  Черед-
ниченко мемлекеттік қолдауға ие болу үшін 
бизнес-жоспар жасап, оны  кәсіпкерлік бөлімі 
қолдаған еді. 

- Менің бұл салада арнаулы мамандығым 
болмаса да, зерттеп, зерделеп, қаламызда 
токарлық цех ашу қажеттігін түсіндім. 
Өзім де осы саладағы жұмыстарға мұқтаж 
болғанымда  қиналатынмын. Сондықтан бұл 
істің болашағы барына сенімім мол болды,-
дейді өз ісін ашып отырған ол.

Әрине, бәрі бірден бола қойған жоқ, 
шағын токарлық цех ашу үшін дайындық 
жұмыстарына біршама уақыт кетті. Виктор 
Чередниченко жобасын қорғап, мемлекеттік 
бағдарлама аясында үш миллион теңге 
қайтарымсыз көмек алып, цехқа қажетті 
жабдықтарды Ресейден сатып алды, өз 
қалтасынан жұмсаған қаражаты да бар. 

Осыдан бір айдай бұрын ашылған жаңа 
цехқа тапсырыс берушілер қатары көбей-
ген, бұл істің алдағы уақытта өз жемісін 
беретінінің айғағы. 

Осы бағдарлама арқылы жүзеге асқан 
тағы бір жоба бар, ол мата емес матери-
алдарды қайта өңдеумен айналысатын 
кәсіпорын. Бұл экологиялық инновациялық 
жоба, өйткені табиғат ресурстарын тиімді 
пайдалана отырып, қоршаған ортаның ласта-
нуынан сақтауға әсері мол. Қоқыстан табыс 
табуға арналған бұл жоба да комиссия та-
рапынан қолдау тауып, мемлекеттік грантқа 
ие болған еді. Кәсіпкер Айгерім Қанатова өз 
идеясын осылайша іске асырып отыр. Мем-
лекеттен алған қаржысына арнайы жабдық, 
қалдықтарды өңдейтін пеш сатып алған, 
әрине, өз қалтасынан да қосқан ақшасы бар. 
Қазір мұнда сегіз адам жұмыспен қамтылған. 

- Бүгін біз жаңа кәсіпорындармен тан-
ыс тық, бұл деген сөз бюджет қоржынына 
қосымша қаржы түседі дегенді білдіреді. 
Демек, өткен жылы бөлінген мемлекет 
қаражаты босқа жұмсалмағанынның көрінісі 
бұл.  Үстіміздегі жылы тағы да осындай бір-
неше жоба өмірге жол тартады, - деді қала 
әкімі Нұркен Сұлтанов. 

Өз тілшімізден

Мемлекеттік 
бағдарлама

Жаңа кәсіпорын 
ашылды

Өткен жылы моноқалаларды 
дамыту мемлекеттік бағдарламасына 
сәйкес кәсіпкерлікпен айналы-
сып, өз ісін ашқысы келетіндерге 
республикалық бдюжеттен 20 миллион 
теңге қаражат бөлінген болатын. Бұл 
қаражат жобаларын дайындап, оны 
комиссия алдында сәтті қорғаған  
жеті тұрғынға берілген-ді. Өткен 
аптада қала әкімі Нұркен Сұлтанов 
осы бағдарлама аясында ашылған 
жаңа кәсіпорындардың бірқатарын 
аралап, қандай істердің қолға алынып 
жатқанымен танысты. 

07.00 Концерт
08.00 Қымызхана
08.30 Ақсауыт
09.00 Бүгін Воскресенье
10.30 Баламен бетпе-бет
10.50 Шетелдегі қазақ балалары
12.45 Концерт
13.45 Келбет
14.15,02.30 Телесериал
16.40 Тағзым
17.05 Концерт
19.10 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.05 Ұлттық шоу
22.15 «Алаң»
23.15 Худ. Фильм
00.55 Көкпар
01.40 Келбет
03.10 Алаң
03.55 Телесериал

ХАБАР
07.05,02.30 Қалжың қоржыны
08.30 Айбын
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.20,03.20 Спорт әлемі
11.00 Сказка
14.00 Бенефис-шоу
15.15 Кино
17.50 Концерт
19.35 Ду-думан
20.45 Худ.фильм
22.35 Кино
00.15 Телесериал
02.05 Худ. фильм

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.35,04.40 Контрольная закупка
07.00,03.50 Телесериал
07.50,03.50 телесериал
08.35 Жаңалықтар
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 «Идеальный ремонт»
11.55 «Кешкі кездесу»
13.05 Караоке такси
13.40,03.15 101 кеңес
14.05 «Ән дария»
15.05 Кино
16.50 Телесериал
21.00 Аналитика
23.05 Точь-в-точть

    5 КАНАЛ
10.00 Шарайна
10.20 Моя караганда
10.35 Жақсылардан ғибрат
10.55 Азия айнасы
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Один в один!
16.15 Док. фильм
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  5-арнадағы ән-әуен + TV-ЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Худ. Фильм
21.50 «Сау болайық!»
22.05 Худ. фильм
23.50 «Әуенді Қазақстан» +TV-ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.10 Мультфильм
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Худ. Фильм
14.05 Концерт
16.00 Худ. Фильм
18.00 Ас болсын!
18.35 Заң және заман
19.00 Апта
20.00 Обсудим
20.35 Жеңіс солдаты
21.00 Сөнбес сәуле
21.20 Док. фильм
22.00 Худ. Фильм

07.00 «Таңшолпан»
10.00 Телесериал
10.55 Айтуға оңай...
11.40,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.30,03.00 Жаңалықтар
12.40 Иман айнасы
13.05 Индустрияландыру
13.25 Көкпар
14.10 Баламен бетпе-бет
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін»
17.05 Жан жылуы
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50 Док. фильм
18.10 Ғасырлар үні
18.40 Жайдарман
21.50 Шын жүректен!
23.40 Шетелдегі қазақ балалары
00.35 Худ.фильм

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,01.00,02.30 
Жаңалықтар
10.10 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
13.55 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Драма
18.30 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Телесериал
19.10 Ойжүйрік
20.30 Док. фильм
21.30 Худ. Фильм
23.20 Кино

         ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35 Жұма уағызы
14.50 «Қылмыстық іс №»
15.30 112
15.40 Худ. фильм
17.40 «Жди меня»
18.50 Поле чудес
23.50 Три аккорда

    5 КАНАЛ
06.30,20.55 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
08.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 Время творить
14.00 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Жастар
17.30 Ғажайып адам
18.10 Ислам: Сауалдар мен жауаптар
19.00 Ваш день
20.40 Моя караганда
21.25 Комната смеха
22.50 Док. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар
08.55 Док. Фильм
11.05 Ас болсын!
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
18.30 Ғибрат
19.00 Қуырмаш
19.35 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.10 Кино

07.00 Концерт
08.10 Қымызхана
09.00 «Субботалық ТАҢ»
10.05,02.40 Дауа
10.40 Док. фильм
11.50 Ұлттық шоу
13.00 Білгірлер бәйгесі
13.45 Поэзия әлемі
14.15,00.35 Худ. Фильм
16.00 Концерт
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 Қазақстан би әлемі
18.10 Телесериал
21.00 Субботалық кездесу
22.35 Жайдарман

ХАБАР
07.05 Қалжың қоржыны
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.05 Спорт без границ
11.55 Кино
14.15 Тур де Хабар
14.50 Жұлдызды дода
16.30 Кино
18.05 Концерт
19.50 Бенефис шоу
21.05 Док. фильм
21.25 Худ. Фильм
23.35 Телесериал
00.35 Кино
01.35 Худ. фильм

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
08.00 Таңғы пошта
08.50,21.30 Жаңалықтар
09.00 Новости
09.10 Смак
09.45 Худ. Фильм
11.40 Фабрика грез
12.05,01.45 Ду қол  шоколад
13.00 Караоке такси
13.30, 101 кеңес
14.50 Угадай мелодию
16.40 Худ. Фильм
20.00 Первая программа
20.35 Кино
21.30 Кешкі кездесу
23.30 Ән-дария
00.15 Худ. Фильм
02.00 Большая разница

    5 КАНАЛ
10.05 Шарайна
11.00 Моя караганда
11.15 Мәңгілік тіл
11.40 «Нольден бастап»
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.30 Қазақ тілін үйренейік
13.00 Мусульмане
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Субботник
14.00 «Будем здоровы»
14.20 Кино
15.00 Специальный корреспондент
16.40 Концерт
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.00 Апта репортажы
20.20,22.30 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
11.10 Кино
14.00 Концерт
16.00 Худ. Фильм
18.00 Қуырмаш
18.35 2050
19.00 Эхо
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.05 Сөнбес сәуле
21.30 Док. фильм
22.05 Худ. фильм
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10 Алдыңғы толқын

Еңбек – ердің 
несібі

Әңгімені әріден бастар болсақ, 
Шора ағамыздың әкесі Уызбай ақсақал  
жас кезінде ауыл мектебінде сауа-
тын ашып,  еңбек жолын ұстаздықтан 
бастаған екен. Кейін, яғни 1928 жылы 
Алматы облысының Түрген селосында 
мұғалімдер даярлайтын семинарияны 
жедел курстық бағдарламамен бітіріп,  
аталған облыста  мектеп мұғалімі бо-
лып, жас ұрпақтың сауатын ашу жолын-
да тер төгіпті. Ұлағатты ұстаз атанған 
ол  бәйбішесі Күлтай анамен  алты пер-
зент тәрбиелеп өсіріп, ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондырған. 

Сол алтаудың бірі Шора Уызбайұлы 
1940 жылы  Алматы облысының Талғар  
ауданына қарасты Қызыл-ту-3 колхо-
зында туған, ауылдағы сегіз жылдық 
мектепті бітіріп, Қарағандыдағы 
туысының үйіне келеді. Бұл 1956 жыл 
екен. Қарағандыдағы индустриялық 
техникумды бітірген бозбала СМУ-5-ке 
жұмысқа орналасып, ағаш шебері бо-
лып еңбек жолын бастайды.  Күндердің 
бір күнінде осындағы комсомол хат шы-
сының аузынан Теміртауға жастарды 
комсомолдық жолдамамен жіберетінін, 
Қазақстан Магниткасының алып 
құрылысы жүріп жатқанын естіп, осында 
келуге шешім қабылдайды. Осылайша, 
1959 жылы Шора ағамыздың тағдыры 
Теміртаумен біржола тоғысып, осында 
тұрақтап қалады.

- Қанша дегенмен, ауылдың өзім 
секілді балаларын көргенде көңілім 
толқып, қатты қуандым, өйткені мұнда 
комсомолдық жолдамамен Нүсіпбек, 
Ғазиз, Қали деген жігіттер де келген 
екен. Бәріміз мәре-сәре болып, бір 
жатақханаға орналастық, - деп өткен 
күндерін еске алады ардагер.

Иә, жалындап өткен жастық шақтың 
әрбір сәті көңіл түкпірінде күні кешегідей 
сайрап тұратыны анық. Ол жылдары 
комбинат әлі салынып бітпеген, бірақ та-
рихта „елу тоғызыншы жылдың оқиғасы„ 
болып қалған  қақтығыс бар.  Сол 
дүрбелеңнен кейін  екі жүзге тарта жігітті 
Челябинскіге мамандыққа оқуға атанды-
рады. Сол жігіттердің қатарында Шора 
ағамыз да болыпты, сөйтіп, токарлық 
мамандықты меңгеріп келеді Теміртауға.

Комбинаттағы еңбек жолын  механи-
ка цехында бастаған  ол кейін  аглофа-
брика ашылғанда  слесарь-сантехник бо-
лып сонда ауысады.  Кейін комбинаттың 
ЛЦП-1 цехы іске қосылғанда  опе-

Металлургтер мерекесі
Металлургтер күні қарсаңында осы саланың майталма-

ны атанып, бар саналы ғұмырын болат балқытып, шойын 
қорытуға арнаған арамыздағы ардагерлер жайында бір 
үзік сыр шертуді мақсат тұттық. Тектілерге тұғыр болған 
Теміртауға сонау 1959 жылы комсомолдық жолдамамен 
келген қазақ жастарының қатарында  бүгінгі кейіпкеріміз 
Хамитов Шора Уызбайұлының да тағдыры тоғысып, құрыш 
қаланы өзінің туған жерінен артық көрмесе, кем көрген 
емес. 

ратор болып жұмыс істейді. Опера-
тор қыметі сырттай қарағанда жеңіл 
көрінеді, негізінде олай емес, бұл 
мамандықты меңгеру үшін  білім, сосын 
ептілік, жауапкершілік қажет-ақ. Осыны 
ұғынған жігіт Челябинскіге қайта барып, 
оператордың оқуын оқып,  өз шеберлігін 

шыңдап, жұмысына табандылық та-
нытады. „Еңбек етсең- емер сің„ дейді 

дана халқымыз, жұмысқа деген 
күш-қайраты мен қызығушылығы, 
іскерлігі оны биіктерге жетеледі, 
басшылық  көп уақыт өтпей-ақ Шора 
Уызбайұлын  барлық постардың 
бригадирі етіп тағайындайды.  
Бұл жауапкершілікті одан сайын 
арттыра түсетін маңызды қызмет, 

сондықтан жан-тәнімен беріле еңбек етті. 
Әрине, ерен еңбектің, төгілген 

тердің бағаланатыны заңды, бұл рет-
те біздің бүгінгі кейіпкеріміздің де бағы 
жанғанын атап айтуға болады. 1973 
жылы „Социалистік жарыс жеңімпазы„ 
кеуде белгісін омырауына қадаған ол 

1976 жылы „Тоғызыншы бесжылдықтың 
екпіндісі„,  „Коммунистік еңбек екпіндісі„ 
секілді марапаттарға лайықты болды.  
Тағы бір айта кетеріміз, 1978 жылы Шора  
Хамитов  Қазақстан Магниткасына келген 
жастардың арасында алғашқылардың 
бірі болып  „ІІІ дәрежелі Еңбек даңқы„ 
орденімен марапатталып, әріптестері 
арасында сый-құрметке бөленді. 

- Сол жылдардың жарқын елесі жа-
дымнан кетер емес, қазіргі таңда сол 
кездері бірге жүрген, аралас-құралас 
болған, сыйласқан жолдастарымыздың 
бірсыпырасы арамызда жоқ. Олар 
өмірден өтсе де, көңілден кетпейді, 
жарқын бейнелері  ешқашан 
ұмытылмайды. Ал көзі тірілерімен әлі 
күнге дейін  сыйласып, бір-бірімізбен 
сағына көрісіп тұрамыз. Расында, біздің 
толқынның өмірге деген көзқарасы, 

құлшынысы, еңбекке деген талпынысы 
тіпті ерекше болды. Біз әрқашан жаны-
мыздан табылып, қуаныш пен қайғыны 
бірге бөлістік, -дейді ардагер аға ағынан 
жарылып.

Рас, Қазақстан Магниткасына елі-
міз дің әр түкпірінен комсомолдық жол-
дамамен келіп, Теміртауда тұрақтап 
қалған көптеген ардагер металлургтер 
туралы жаздым, сондағы байқағаным, 
бұл толқынның өзіндік ерекшелігі бар, 
ең бастысы өмірге деген құштарлық, 
жақсымен жанасуға деген ұмтылыс және 
қарапайымдылық.

Өмір-өзеннің асау толқындарына 
қарсы жүзіп, ширай түскен, бір-бірінің 
жанын ұғып, іргелі отбасыға айналған 
жандардың жүздеріндегі бақыт нұры  
айналасына тарап жатқандай.  Шора 
ағаның өмірден таңдап тапқан жары, 
бағы, отанасы Еңлік ана сөзіне ісі сай, 
мейірімді жан. Отағасының жағдайын 
жасап, үнемі жанына демеу болып 
келеді. Балаларының тәрбиесіне ерек-
ше мән беріп, оларға бағыт-бағдар беріп, 
отбасының анасы, сонымен қатар данасы 

болып отырған жайы бар. Ол ҚарМУ-дың 
алғашқы түлегі, жоғары білімді маман 
ретінде тоғыз жыл орта мектепте мұғалім 
болып, кейін партия қызметтерінде бо-
лыпты. Қай салада жүрсе де, бірінші 
кезекте жаны нәзік, заты әйел екендігін 
ұмытпай,  қызметте-іскер басшы, үйде 
-ардақты ана ретінде бәрін үйлестіріп, 
қалауын таба білу де үлкен өнер, өмір 
мектебі ғой. Отбасындағы бірлік пен 
берекеге қарап, Шора ағамыздың шын 
мәнінде бақытты ардагер екеніне куә 
болдық.

- Мен Теміртауды өзімнің кіндік қаным 
тамған туған жерімнен кем көрмеймін. 
Өйткені менің бар саналы ғұмырым, 
жеміс пен табысқа толы өмірім жастық 
шағым осында өтті, - дейді ардагер ме-
таллург.

Шора Хамитов комбинаттың қара-
пайым жұмыскері бола жүріп, ерен 
еңбек үлгісін көрсеткен, өз кәсібінің 
қыры мен сырын біліп ғана қоймай, оны 
көптеген шәкірттеріне үйреткен жан. 
Еңбегінің бағаланып, омырауы орден-
медальдарға толғанын жоғарыда айттық, 
ал комбинаттың жолдамасымен  Жа-
пония, Египет, Венгрия секілді басқа да 
бірталай шетелдеорде саяхатта болып, 
жастық шағындағы бейнетінің зейнетін 
көрді.  Сөйтіп, тағдырын құрыш қаламен 
тоғыстырған жан 1990 жылы  „Еңбек 
ардагері„ сосын „Қарағанды металлургия 
комбинатының ардагері„ атанды. 

1996 жылы Алматыға қоныс аударған  
ардагер өзінің туған топырағында жүрсе 
де, өскен ортасы- тұғырлы Теміртауына 
деген ыстық ықыласы мен достарына 
деген  сағынышын одан сайын үде тіп, 
ақыры қайта көшіп келіпті. Бұл жөнінде өзі 
„Комбинат металлургтер мерекелерінде  
құттықтау хат-хабар жіберіп, елеп-
ескеріп тұрғанымен, Теміртауда жүрудің, 
тұрудың жөні бір басқа екенін ұғындым. 
Сөйтіп, қайта көшіп келіп едім, тыны-
сым ашылып, жора-жолдастармен қайта 
қауышып, өмірге жаңадан келгендей 
ерекше күй кештім„ дейді. 

Биылғы металлургтер мерекесі 
Шора Хамитов үшін ерекше, өйткені ол 
75 жасқа толғалы отыр. Ардагерді осы 
мерейтойымен біз де шын жүректен 
құттықтап, деніне саулық, отбасына құт-
бақыт тілегенді жөн көрдік. 

Руза АЛДАШЕВА

Ерінбей еңбек істесең –
Етек-жеңің кеңейер.
Етек-жеңің кеңейсе – 
Терезең жұртпен теңелер.

Халық даналығы
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Маман кеңесі

Аталған мемлекеттік стандарт 
ҚР Үкіметінің   2013 жылғы 31 
желтоқсандағы №1586 қаулысымен 
бекітілген.

Мемлекеттік қызметті алу үшін 
өтініштерді «ХҚКО» РМК арқылы 
көрсетілетін қызметті алушының 

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын ҚР 
Əділет министрлігі әзірледі.  
Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті «Облыстар, Астана 
және Алматы қалаларының 
жылжымайтын мүлік 
орталықтары» РМҚК 
көрсетеді.

В нашем государстве, как и во многих 
других странах мира, авторское право 
распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся 
результатом творческой деятельности, 
независимо от назначения и достоинства 
произведения, а также от способа его 
выражения. Однако сегодня авторские 
и смежные права часто нарушатся и 
нуждаются в усиленной защите.

Авторские права — совокупность 
правомочий автора (правообладателя), 
закрепленных действующим 
законодательством и направленных на 
использование произведения, а также на 
реализацию личных неимущественных 
прав автора.

 Главной фигурой и основным 
субъектом авторского права является 
автор. Если произведение создано 
совместным творческим трудом двух или 
более лиц, они признаются соавторами. 
Под автором (соавтором) понимаются 
лица, обозначаемые как разработчик, 
переводчик, составитель, режиссер 
постановщик, художник - постановщик, 
композитор. Автором произведения 
может быть только физическое лицо.

Способы защиты авторских и смежных 
прав, можно отметить, что исходными для 
применения являются нормы ст.48 и ч.1 

Глава государства в Стратегии «Казахстан-2050» отметил: любое насилие в 
отношении женщин и детей должно пресекаться предельно жестко. 

У большинства людей торговля людьми ассоциируется с отправкой жертв за 
границу. Но все больше внимания привлекает проблема внутренней торговли 
людьми, когда жертвы становятся рабами на собственной родине. По данным 
исследования Регионального центра по миграции и беженцам, Казахстан - 
это единственная страна в Центральной Азии, где выше риск подвергнуться 
эксплуатации на родине, чем за ее пределами. Торговля людьми имеет несколько 
стадий: вербовка, перевозка, укрывательство, получение жертвы. Остро стоит 
проблема развития внутренней торговли, когда везут из села в город или из города 
в село. Больше всего подвергаются риску стать жертвой торговли людьми люди без 
документов, без определенного места жительства, дети без надзора родителей, 
инвалиды, безработные, малообеспеченные. 

Сегодня в Казахстане при поддержке государства и международных организа-
ций в разных регионах страны функционируют неправительственные организации 
по борьбе с людским трафиком, создаются приюты для жертв торговли людьми, 
где им оказывается всесторонняя помощь.

 Н.А.АТАБАЕВА,
 Управление юстиции 

г. Темиртау гл.сп. 

Правительство Казахстана на 
протяжении всего переходного пери-
ода демонстрирует приверженность 
принципам гендерного равенства. 
Последовательное институциональное 
развитие национального механизма по 
улучшению положения женщин идет с 
1995 года, когда был создан консульта-
тивно-совещательный орган - Совет по 
проблемам семьи, женщин и демогра-
фической политике при Президенте РК. 
В 1998 создана Национальная комис-
сия по делам семьи и женщин при 
Президенте РК.

Женщина в современном, светском 
Казахстане на ряду с мужчиной 
выполняет поставленные перед ней 
задачи в политической, экономической, 
культурной, социальной сферах 
жизнедеятельности. В Республике в 
настоящее время не существует таких 
организаций, где не осуществляет 
свою трудовую деятельность женщина 
и это не сомненный плюс в развитии 
государства. 

Женские общественные организа-
ции вносят реальный вклад в развитие 
страны. Новаторская, инициативная 

защита авторских прав

Гендерная политика Казахстана

ст. 49 Закона РК «Об авторском праве и 
смежных правах», согласно которым за 
нарушение предусмотренных данным 
Законом авторских прав наступает 
гражданская, административная и 
уголовная ответственность. Физическое 
или юридическое лицо, которое 
не выполняет требований Закона, 
является нарушителем авторских 
прав, и в отношении него могут быть 
применены гражданско-правовые 
и иные меры защиты. По общему 
правилу, защита авторских и смежных 
прав и охраняемых законом интересов 
осуществляется в судебном порядке. 
Основная масса авторско-правовых 
споров рассматривается районными, 
городскими, областными и иными судами 
общей компетенции. Если обоими 
участниками спорного правоотношения 
являются юридические лица, 
возникший между ними спор относится 
к подведомственности арбитражного 
суда. Наиболее действенными и 
востребованными практикой являются 
три способа защиты авторских прав: 
возмещение убытков, взыскание 
незаконно полученного дохода и выплата 
компенсации.

  
 Управление юстиции г. Темиртау 

роль женских неправительственных 
организаций бесспорна. Благодаря им 
разрабатываются новые законопроек-
ты, проводится гендерная экспертиза 
законов, упраздняются дискриминаци-
онные статьи законов, ведется широ-
кая пропаганда гендерного равенства 
и гендерное обучение госслужащих, 
полицейских, молодежи, сельских, 
бедных женщин и других категорий 
населения. Например, женские движе-
ния активно участвуют в обсуждении 
проектов законов о равных правах и 
возможностях мужчин и женщин, о 
домашнем насилии, о некоммерческих 
организациях, о социальном заказе, об 
образовании и др. В настоящее время 
женские НПО уже лоббируют механиз-
мы гендерного бюджета на областном 
и городском уровне. Можно смело 
утверждать, что гендерное образова-
ние в Казахстане продолжает развитие 
на довольно благоприятном культурно-
идеологическом фоне.

О.К. ТУКАЕВА,
 главный специалист

управления юстиции города 
Темиртау 

«Торговля людьми актуальная проблема 
современности»

жылжымайтын мүлік объектісінің 
орналасу орны арқылы және 
www.e.gov.kz «электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы беруге болады.

 Көрсетілетін қызметті алуға қажетті 
құжаттардың тізбесі:

 өтінім;
2) көрсетілетін қызметті алушының 

(жеке тұлғаның) және көрсетілетін 
қызметті алушыны өкiлінің жеке басын 
куәландыратын құжат (түпнұсқа 
көрсетілетін қызметті алушының жеке 
басын сәйкестендіру үшiн берiледi), 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушы өкілінің өкілеттігін растайтын 
құжаттың көшiрмесi;

3) бар болған жағдайда 
жылжымайтын мүлiктiң қолда бар 
техникалық паспортын және (немесе) 
жер учаскесiне сәйкестендiру құжатын 
қоса бере отырып, жылжымайтын 
мүлiк объектiсiне құқық белгiлейтiн 
құжаттар;

4) техникалық паспорт бергенi үшiн 
ақы төлен генiн растайтын құжат екі 
кезеңде ұсынылады:
   Мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін өтініш берген кезде ақы төлеу 
Бағалар прейскурантына сәйкес 
жылжымайтын мүлік объектісін 
мемлекеттік техникалық тексеру 
бойынша көрсетілетін қызметтің 
базалық құны бойынша жүргізіледі.

Жылжымайтын мүлік объектісіне 

техникалық паспорт алған кезде 
Бағалар прейскурантына сәйкес 
жылжымайтын мүлік объектісін 
мемлекеттік техникалық тексеру 
бойынша орындалған жұмысқа толық 
ақы төлеу (қосымша төлем) жүргізіледі.

Мемлекеттiк қызметті 
көрсету мерзiмдерi: пәтерлерге, 
жатақханалардағы бөлмелерге 
техникалық паспорт үшінші жұмыс күнi 
берiледi; жеке тұрғын үйлерге, жеке 
гараждарға, саяжай құрылыстарына 
техникалық паспорт жетінші жұмыс 
күнi берiледi; жалпы алаңы 1000 
шаршы метрге дейiн жылжымайтын 
мүлiктiң қалған объектiлерiне 
техникалық паспорт оныншы жұмыс 
күнінде беріледі; жалпы алаңы 1000 
шаршы метрден асатын объектiлерге 
техникалық паспорт көрсетілетін 
қызметті алушы жүгiнген күннен бастап 
жиырмасыншы жұмыс күні берiледi. 

Мерзiмдi одан әрi ұзарту 
көрсетілетін қызметті алушы мен 
көрсетілетін қызметті берушінің 
келiсiмі бойынша объектiнiң күрделiлiк 
санатына қарай жүргiзiледi, бұл ретте 
жалпы мерзiм көрсетілетін қызметті 
алушы жүгiнген күннен бастап үш 
айдан аспауы тиiс;

Б. САМЫРАТОВА , 
Теміртау қ. №1 бөлімінің 

инспекторы                                     

Хабарландыру
„Жақсылық жаса„ қоғамдық қорының „капитошка„ деп аталатын мектепке дейінгі 

жалпы дамыту орталығы 2 жастан 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндерді қабылдайды. 
Орталыққа тәрбиеші, психолог, дефектолог мамандары жұмысқа қабылданады.  

күніне 4-тен 8 сағатқа дейін болады.
Біздің мекен-жайымыз: Теміртау қаласы, 4-ықшам аудан, „Престиж„ жеке меншік 

мектебі. 
Байланыс телефондары: 93-14-69-ға кешкі 17.00-ден 19.00-ге дейін хабарласуға бола-

ды. ұялы телефон: 8-747-435-88-98.

Жылжымайтын мүлiк 
объектiлерiнiң техникалық  
    паспортын 
    беру
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Біле жүріңіз

Әртүрлі көкөністер мен 
жемістен жасалған коктейль-
дер әрі тәтті әрі пайдалы бо-
лады. Құрамында дәрумен 
мол болғандықтан, тойымды 
сусындардың бірі.

1. Тері мен тамырлар үшін 
пайдалы болатын жеміс-көкөніс 
коктейлі

Бұл коктейльді А, Е және С 
дәруменіне бай көкөністер мен 
жемістерден дайындау керек. 
Сондықтан, құрамында каро-
тин мен Е дәрумені бар сәбіз, 
С дәруменіне бай апельсин мен 
грейпфруттан жасаңыз.

коктейльді дайындау үшін 
3 ірі сәбіз, 2 апельсин керек. 
Екеуінің шырынын бөлек ыдысқа 
сығып алып, қалғанын блендер 
арқылы араластырыңыз. Сондай-
ақ, бұл коктейльге жанжабіл 
түбірін қосуға болады.

2. Ағзадағы токсиндерді 
шығаратын көкөніс коктейлі

коктейльді қызылша, 
сәбіз бен қияр шырынын ара-
ластырып жасаймыз. Бірақ 
алдымен қызылшаны 2 сағат 
тоңазытқышта ұстау керек. Бұл 
коктейльді мейлінше жиі ішетін 
болсаңыз, бүйрек, өт қабы, бауыр 
мен қан тамырлары тазара-
ды. Сондай-ақ, онкологиялық 
аурулардың алдын алады.

концентрацияланған 
қызылша шырыны бас айна-
луы мен жүрек соғуына апаруы 
мүмкін. Сондықтан, оны аз-аздан 
ішіп үйрену керек. 

Бір порция дайындау үшін 
100 мл тұнған қызылша шы-
рынын 100 мл қияр мен 100 
мл сәбіз шырынын араластыру 
керек. Сәбіз шырынының орнына 
асқабақ шырынын, ал қиярдың 
орнына орамжапырақ шырынын 
пайдалануға болады.

3. Ағзаны оятып, иммунитетті 
нығайтатын жеміс коктейлі

Мұндай коктейль апельсин, 
грейпфрут, киви, ананас, алма 
және жүзімнің құрамында жаса-
лады. Ол үшін 4 апельсин, 2 киви 

көп ұзамай-ақ күңіренген 
күз де өз патшалығын құрады. 
«Қыстың қамын жаз ойла» 
деген аталы сөзге құлақ асатын 
аруларымыз қытымыр қыстың 
дайындығына кірісіп кеткен 
де болар. Айтпағымыз, түрлі 
жемістерден дайындалатын дәмді 
тосаптар жайлы еді.

Тосапты қатып шай ішкенді 
жақсы көрмейтін адам кемде-
кем шығар. Әсіресе қарақаттан, 
таңқурайдан, шиден, алмадан 
жасалған тосаптар. Оларды қыста 
тұмау тигенде шайға қосып ішсе, 
тұмаудың тез кетуіне септігін 
тигізеді.

кейбір кезде тосаптың қанты 
шығып, суы аз болып, немесе 
дәмі ащылау болып кететін кездер 
болады. Оның себебі тосап-
ты қайнату барысында кеткен 
қателіктерден екен.

Сонымен тосапты қайнатқанда 
мынадай ережелерді ұстану керек:

Тосап дайындамас бұрын, 
жемісті бірнеше рет жақсылап 
жуып, арнайы ыдысқа салып, 
біршама уақытқа қант сеуіп 
қойсаңыз болады.

келесі, тосапты қайнататын 
ыдысқа назар аударыңыз. Алюми-
ниий, болат ыдыстарға қарағанда 
жезді ыдыстар дұрысырақ. 
Мұндай ыдыстар тосаптың түсі 
мен дәмін, исін қалпында сақтай 
алады. Сондай-ақ, эмальды 
ыдыстарға жоламауға кеңес 
береміз.

Тосап қайнатқанға кермек 
су (жесткая колодезная вода) 
пайдаланбаған жөн.

Және де қайнатып жатып, 
отты жәй қою керек.

Тосапты қайнатып болған соң, 
ыдысын ауыстырған дұрыс. Тосап 
салқындаған соң ғана банкілерге 
құю қажет. Бұдан жемістер 
бүгілмей, керісінше суланып, түсі 
мен дәмі жақсарады.

Тосап әбден суымайынша 
банкілерді жабуға болмайды. 
Өйткені қақпақтың асты буланып, 
сулана бастайды. Су тосапқа там-
шылап, ашуына себеп болады.

Егер тосап қайнатып жа-
тып кішкене лимон қышқылын 
қосып жіберсе, тосаптың қанты 
шықпайтын болады. Ал егер тосап 
қанттанып кетсе, әр литрге 3 үлкен 
қасықтан су құйыңыз да араласты-
рып отырып бір қайнатып алыңыз.

кейде, тосаптың сәтсіз шығып, 
банкілердің қақпақшасы көтеріліп 
немесе атылып кететіні бер. Ондай 
тосаптарды кейбір жеңгелеріміз 
қайта қайнатып, жеуге жарамды 
етіп жатады. Уланып немесе басқа 
да зияндарға ұшырамас үшін 
тосапты тастағаныңыз абзал.

 «Жақында бие сүтінен 
жасалған тағамдардың көмегімен 
онкологиялық, психологиялық 
ауруға шалдыққан науқастарды 
емдедік. Ауруы қозған, көңіл-күйі 
жоқ адамдар үшін пайдасы мол. 
Жүрек-қан тамырлары аурулары 
осы өнімнің арқасында емделіп 
жатыр», - дейді Т.шарманов 
өнім ді таныстыру рәсімінде. 
Мұнымен қатар ол бие сүтінде 
сиыр сүтіндегідей трансмай 
қышқылдарының жоқ екенін ай-
тып өтті.

«Өніміміздің құрамында сиыр 
сүтіндегі зиянды заттар жоқ. Ал 
сиырдың табиғи сүтінде транс-

Бие сүтінен дайындалған 
өнім қатерлі ісікті емдейді

Қазақ тағамтану академиясы бие 
сүтінен дайындалған торттар мен 
шоколадтарды онкологиялық және 
психологиялық ауруларды емдеу үшін 
пайдаланады, Бұл туралы баспасөз 
өкілдеріне ұйымның президенті 
Төрегелді шарманов айтты.

май қышқылдары 
болады. Ол - улы 
зат. Біз тұтынып 
отырған бие сүтінің құрамында 
остеопороз, диабет, атеросклероз 
сынды ауруларға қарсы тұруға 
көмектесетін зеттектер мен ақуыз 
бар», - деді Т.шарманов.

Төрегелді шармановтың ай-
туынша, трансмай қышқылы 
онкологиялық ауруларға әкеліп 
соғады екен.

«Емізетін баласы бар аналар 
құрамында трансмай қышқылы 
бар сүтті ішіп, артынша оны сүт 
безі арқылы баласына береді. 
Осының салдарынан баланың 

танымдық қабілеті төмендеп, 
шектен тыс артық салмақ қосады. 
Трансмай қышқылдары сүт безі 
арқылы шығатындықтан, бұл 
мүше оба ауруына шалдығады. Ал 
ерлерде простата обыры дамиды».

Қазақ тағамтану академия-
сының вице-президенті Юрий Си-
нявский бие сүтінің клиникалық 
тәжірибеден өткенін айтты. 
Сондай-ақ, бие сүтінен емдік 
өнімдер дайындау үшін академия 
патент алғанын хабарлады.

«Бұл өнімдер жүрек-қан 
тамырлары аурулары, тубер-
кулез кезінде, есірткі қатерлі 
ісігі кешенді терапиясында 
қолданылады. Біз клиникалық 
тексеру жүргізіп, оң нәтиже алып 
отырмыз. Бұдан өзге химиялық, 
сәулелендіру терапиялары кезінде 
пайдаланылады», - деді ол.

Дәл қазір Қазақстанда бие 
сүтінің негізінде жасалған 15 
түрлі тағам бар. Айта кетсек, 
Қазақ тағамтану академиясының 
басшылығымен өз жұмысын 
бастаған «Амиран» зауыты торт, 
шоколад, ірімшік, йогурт, пече-
нье сынды өнімдерге бие сүтін 
қосып жатыр. Аталған зауыт өзі 
шығарған өнімдерді былай атаған 
екен: «Денсаулық» және «Сала-
мат» торты, «Сенім» шоколады, 
«Береке» және «Дауа» йогурты, 
«Бақыт» балмұздағы, «Асыл» 
печеньесі және «шипа» атты 
ірімшік.

Аталған өнімнің науқастарға 
пайдасы тиер деген үміттеміз!

Тосап қайнатып 
көріңіз

2014-2015 жылдардың жылы 
кезеңін бүрмеленген белдем-
ше жаулап алды. Өткен жылғы 
бүрмеленген белдемшенің 
ұзындығы макси болса, биылғы 
күзде оны әртүрлі ұзындықта ки-
юге болады.

Қысқа, миди, макси, еденге 
жететін ұзындықтағы бүрмеленген 
белдемше кез келген аруға жа-

Дәрумені мол 
коктейль жасап 

үйренейік
мен жарты грейпфрутты арала-
стырып ішуге болады.

4. нәрлендіргіш дәруменді 
коктейль

Мұндай сусын жеміс пен май-
сыз йогурт құрамында дайында-
лады. Ол әрі тойымды әрі ағзаны 
дәрумендермен нәрлендіреді. 
Сондықтан, таңғы астың орны-
на осындай коктейль ішуіңізге 
болады.

1 порция дайындау үшін 100 
мл майсыз йогурт, манго мен 2 
апельсиннің шырынын блендер-
мен араластырыңыз. Мангоның 
орнына банан жұмсағын 
пайдалануға болады.

Күзгі сән-2015
Бүрмеленген 

белдемше 

расымды. Өзіңізге ұнамдысын 
таңдап, түрлі шараларға, кездесу-
ге киіп бара аласыз. 

Бүрмеленген белдемшені 
күзде кию жазда кигеннен бөлек. 
Егер жазда сіз жеңіл, жіңішке 
топ, жейдемен киетін болсаңыз, 
күзде кофта, қалыңдау жейде, 
жемпірмен киесіз.

Бұл суреттегі үлгі жазғы об-
разды еске түсіреді. Ашық түстер, 
жеңіл романтикалық стиль - 
2015 жылғы жаз маусымының 
көшбасшысы. Дегенмен күздің 
басында бұл образ актуалды бо-
лары сөзсіз. Сондықтан макси 
белдемшесін жеңі бар кофтамен 
үйлестіріп киюіңізге болады.

Бұл нағыз күзгі образ деп 
айтуға болады. Етегі ұзын, кең 
белдемше мен қалыңдау жемпір 
тамаша үйлесімін тауып тұр. 
Қарапайым образды сәнді етіп 
тұрған элемент - белдемше түстес 
белдік. Осы образды қайталап, 
өз қалауыңызбен алқа таңдап, 
кеңсеге, оқуға, кездесуге бара ала-
сыз.

Бұл - смарт кэжуал стиліндегі 
образ. Ақшыл түсті бүрмелеген 
белдемше, реңктес жемпір мен 
жеңіл пальто кез келген аруды 
байсалды, салмақты, сәнді әрі 
нәзік етіп көрсетеді. 

Егер жазда бүрмеленген 
белдемшені кез келген ұзындықта 
кие беруге болса, күз маусымында 
мейлінше ұзынын таңдаған жөн.шәугім 

тазартудың бір 
әдісі 

Уақыт өте келе шәугімнің 
түбіне қақ тұрып қалады. Оны 
тазартуға лимон қышқылы 
көмектеседі.

Қақ – шәугімнің түбі мен 
қабырғаларына тұрып қалатын 
ізбесті тат. Ол су құрамындағы 
тұздан пайда болады.

Қақ ағзаға енсе, бауыр мен 

несеп-жыныстық жүйесіне зияны 
тию мүмкін.

Дүкенде ұсынылатын 
химиялық құралдар адам ағзасына 
зиян. Әрі ол шәугімді қаспақтан 
100 пайыз тазартатынына кепіл 
жоқ. Сол себепті денсаулыққа еш 
зияны жоқ, әрі арзан құрал – ли-
мон қышқылын пайдалануға кеңес 
береміз.

Лимон қышқылының бір 
бумасын шәугімге салыңыз. 

Содан соң оған су толтырып, 
тұндырып қойыңыз. Қышқылы 
бар суды қайнатудың қажеті 
жоқ. Химиялық реакция бөлме 
температурасымен-ақ басталады.

Тат еріген соң суды төгу керек. 
Содан соң шәугімге таза су құйып, 
2 рет қайнатыңыз. Құрғақ матамен 
ішін жақсылап сүртіп шығыңыз.

(Ғаламтордан алынды)


