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1995 жыл! Ќазаќ елініњ Тєуелсіздігі айдай єлемге
паш етілгеніне кμп уаќыт μткен жоќ. Б±рынѓы алып
ел – империя к‰йреді. Одан м±раѓа ќалѓан экономи-
ка ќожырады. Оныњ ауѓан ж‰гін т‰зету жолында
ізденіс к‰шейді. Шекара шегеленді. Мемлекеттікті
ныѓайту ќадамдары жасалды. Алыс-жаќын шетелмен
байланыс орнатылды. Ешкімге ±ќсамайтын Ќазаќ-
стан жолы д‰ниеге келді.

Ал ќай заманда болмасын басты байлыќ – ел
бірлігі болѓан. Дана халќымыз «Бірлік болмай, тірлік

болмайды» деп тегін айтпаса керек. Сондыќтан да
болар сол 1995 жыл кμктемініњ алѓашќы к‰ні Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясы ќ±рылды. Сол Ассамблея-
ныњ алѓашќы сессиясында Елбасы сμз сμйледі: «Мен
елімніњ Президенті ретінде ќоѓамдыќ т±раќтылыќты
жєне ±лтаралыќ келісімді ќамтамасыз етуді μзімніњ
басты міндетім санаймын. Бірлік аспаннан μзі келіп
т‰спейді, тек ќарќынды ж±мыс арќылы ѓана келеді.
Мен  кењ-байтаќ  жерімде  татулыќ пен тыныштыќ
болѓанын тілеймін. М±ныњ, ењ алдымен, миллион-
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Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

даѓан ќазаќстандыќ отбасына керек екенін еске ала-
мын. Мен ќайѓыдан шашы аѓарѓан аналардыњ бала-
ларын жоќтамаѓанын, сєбилердіњ м‰гедек болмау-
ын, ќарт адамдардыњ к‰йреген ‰йлерініњ ал-
дында ќасірет шегіп,  жыламаѓанын ќалаймын»,
– деді ол.

СУРЕТТЕ: ±лттыќ-мєдени орталыќтар м‰ше-
лері.

Суретті т‰сірген А.Ж‡ЗБАЙ.

БАСТЫ байлыѓымыз –
ЕЛ БІРЛІГІ

"Єкімдердіњ  халыќќа  есеп  беру кездесу-
лерін μткізу туралы" Ќазаќстан Республика-
сы Президентініњ 2013 жылѓы  15 тамызын-
даѓы №615 Жарлыѓына сєйкес 2015 жылѓы
18 аќпанда Ќостанай облысыныњ єкімі
Н.М.Садуаќасовтыњ μњір т±рѓындарымен
дєст‰рлі кездесуі μтеді.

Облыс єкімініњ есеп беру кездесуі алдын-
да халыќты алдын ала таныстыру маќсаты-
мен оныњ сμйлейтін сμзініњ тезистерін га-
зеттіњ алдаѓы сенбі к‰ні шыѓатын арнаулы
санында жариялайтын боламыз.

ОЌЫРМАН НАЗАРЫНА

  Облыс єкімі есебініњ тезистері

3-бет

Осы аптада ЌР Премьер-Министрініњ орынбасары
Бердібек Сапарбаев ж±мыс сапарымен Тобыл μњіріне
келді. ‡кімет басшысыныњ орынбасары бірден
"Агромаш  Холдинг"  АЌ-на атбасын тіреп, облыс
басшылары, кєсіподаќтардыњ облыстыќ кењесі жєне
кєсіпорындардыњ жетекшілерімен μндірістік
‰дерістерді т±раќтандыру жєне Ќостанай облысыныњ
ж±мыскерлерініњ ењбек ќ±ќыќтары мен
кепілдіктерін ќамтамасыз ету мєселелері бойынша
кењес μткізді.

"Ж±мыс орындарын
ќысќартуѓа

жол бермейміз"

Бердібек САПАРБАЕВ:
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Елімізде ¦ОС-даѓы Жењістіњ жетпіс
жылдыѓы кењ кμлемде тойланбаќ.
Мерекеге дайындыќ єлдеќашан басталып
кеткен. Мањызды датаны атап μтуге
облысымыздыњ аудан, ќалалары да ‰лес
ќосуда. Жер-жерде соѓыс ардагерлерімен
кездесулер μтіп, отты жылдардыњ
естеліктері айтылуда. ¤њірде μтетін μзге
де іс-шаралар туралы Ќостанай облыстыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы Кенжебек
Укин ќатысќан брифингте айтылды.

¦ОС-даѓы Жењісті жаќындатуѓа ќазаќстандыќ
азаматтар да ‰лес ќосты. Біріміздіњ єкеміз,
біріміздіњ аѓамыз ќан майданѓа аттанып, ќасыќ
ќаны ќалѓанша к‰ресті. Елде ќалѓан жас-кєрі
к‰ндіз-т‰ні тылда ењбек етті. Сол кездегі тірліктіњ
бєрі Жењіс ‰шін жасалѓан болатын. Отан ‰шін от
кешкен жауынгерлердіњ ерлігі "¦лы Жењіс" деп
айтылды. Сондыќтан, б±л мереке баршаѓа ортаќ.

73 мыњ ќостанайлыќ ¦лы Отан соѓысына ќатыс-
ты. 1941 жылдыњ аяѓында Ќостанайда 151-ат-
ќыштар бригадасы жасаќталды.  Єулиекμлдік
И.Я.Сьяновтыњ ротасы Рейхстагќа бірінші болып
жетті. 151-атќыштар бригадасыныњ ќ±рамында
болѓан Рахымжан Ќошќарбаевтыњ Рейхстагќа ту
тіккені баршаѓа мєлім.

– Майдан мен тыл бір. Соѓыстаѓы єскерлерді
киіндіру, азыќ-т‰лікпен ќамту, ќару-жараќ дайын-
дау тыл ењбеккерлеріне ж‰ктелді. Сол уаќыттары
Ќостанай облысы 10 800 ќара мал жинады. 250
адам 7 800 ірі ќараны Таран ауданынан Украи-
наѓа айдап апарды. Олар он ай бойы жолда ж‰ріп
малдыњ санын кемітпей жеткізген. Ардагерлердіњ
басынан кешкен ќиындыќтардыњ бєрі кітаптарда
жазулы,– деді облыстыќ ардагерлер кењесініњ
тμраѓасы Кенжебек Укин.

Облыстыќ ардагерлер ±йымы "Ешкім де ешнєр-
се де ±мытылмайды" деген ±ранды ±станады. Сол
себепті майдангерлер мен ардагерлердіњ ќ±рме-
тіне алты томдыќ "Боздаќтар" жинаѓын шыѓарды.
Кітапта соѓыстан оралмаѓан 40 500 азаматтыњ
есімі жєне μмірбаяны жазылѓан. Жиырма сегіз том-
дыќ "Олар жењіспен оралды" атты кітапта аудан,
ќалалардаѓы майдангерлердіњ дені ќамтылды.
Тыл ардагерлері ‰шін "Ќостанайлыќтар – тыл ер-

К‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењгейініњ шамасы

Дєріс таќырыбы –
ел бірлігі

Ел бірлігі – біздіњ барша
табыстарымыздыњ кілті.
М±ндай ойды "Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ 20
жылдыќ тарихы" таќыры-
бындаѓы дєріс-таныстыры-
лым кезінде ЌХА Ќостанай
облыстыќ филиалы тμраѓа-
сыныњ орынбасары – хат-
шылыќ мењгерушісі Ба-
ѓыт±р Дєндібаев айтты.

Дєріске  Рудный индустриялыќ институты студент жастармен ќатар
Ќостанай облыстыќ "Янтарь" Балтыќ жаѓалауы халыќтарыныњ
±лттыќ-мєдени орталыѓыныњ тμраѓасы Сергей Якушевич арнайы
ќатысќан болатын. Шараны оќу орныныњ тєрбие ж±мысы жμніндегі
проректоры Жас±лан Алпысбаев ашып, єлемде тењдесі жоќ достыќ
±йымыныњ єрбір ќазаќстандыќ ‰шін мєні мен мањызына ерекше тоќ-
талды. Ќостанайлыќ мейман Баѓыт±р Єлімбай±лы Франция мен Гер-
мания елдерініњ мемлекеттік-±лттыќ саясаттарын мысалѓа алып,
Ќазаќстанда кез келген ±лттыњ тілі мен мєдениетін саќтап, оны
дєріптеуге барлыќ жаѓдай жасалѓанын ќадап айтты.

– Алматы ќаласында єлем бойынша жалѓыз саналатын ±йѓыр
халќыныњ кєсіби театры ж±мыс істейді. Оќуѓа немесе ж±мысќа орна-
ласарда ±лтыњды с±рап, ешкім алаламайды. Ќазаќстандай ќонаќ-
жай ел, Ассамблеядай бірлігі жарасќан ±йым μзге еш жерде жоќ, –
дейді ол.

Кездесуде саясаттану ѓылымдарыныњ кандидаты, кафедра мењ-
герушісі Радик Тєжібаев та Ассамблеяныњ бірегей ±йым екенін сμз
етіп, оныњ ќ±рылу тарихы мен маќсат-м‰дделеріне егжей-тегжейлі
тоќталды.

Айта кетейік, дєріс-таныстырылым 3-5 аќпан аралыѓында еліміздіњ
барлыќ жоѓары оќу орындарында μткізілді. Шара Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы жылыныњ салтанатты бастау алуына орайластырыл-
ѓан.

Рудный ќаласы.

  Кездесу кеші

Н. Ќ±лжанова атындаѓы
Торѓай гуманитарлыќ
колледжініњ мєжіліс залында
Халыќаралыќ "Алаш"
сыйлыѓыныњ лауреаты, аќын
С. Т±рѓынбек±лымен кездесу
кеші μткізілді.

Кездесуде арќалы аќын аќтарыла
сыр шертіп, сезімге толы жыр жолда-
рына да ерік берді. Колледж
шєкірттері аќиыќ аѓаларына кμкейдегі
сауалдарын ќойып, єдебиет т±лѓасы-
ныњ μмір жолына кењінен ќаныќты.

  Кездесуде Серік Т±рѓынбек±лы μзініњ  Ќазаќстан Республикасы
Мєдениет министрлігі "Єдебиеттіњ єлеуметтік мањызды т‰рлерін ба-
сып шыѓару" бойынша Астана ќаласындаѓы "Фолиант" баспасынан
жарыќ кμрген екі томдыќ тањдамалы жыр жинаќтарын колледж кітап-
ханасына тарту етті.

 ¤з кезегінде колледж ±жымы аќынѓа ескерткіш-сый ретінде ќойын
дєптер  мен ќаламды тарту етіп, μнерлі μрендер к‰мбірлетіп к‰й тар-
тып берді.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: кездесуден кμрініс.

лері. Жеке ‰лес" жєне "Ќостанай облысы ¦ОС
жылдарында: майдан мен тыл бірлігі" кітаптары
баспадан шыќты. Б±л жинаќтардыњ баршасы
м±раѓат деректері бойынша дайындалѓан.

 Облыс аумаѓында майдангерлердіњ аты-
жμндері жазылѓан 295 ескерткіш бар. ¤ткен жылы
соныњ 272-сі жμнделді. Ескерткіштерді жањѓырту
ж±мыстары ардагерлер ±йымдарыныњ бастама-
сымен ж‰зеге асуда.

Жењістіњ жетпіс жылдыѓына орай облыс єкімініњ
тμраѓалыѓымен ж±мыс тобы ќ±рылды. "Ол
к‰ндердіњ μшпес дањќы" атты ѓылыми-практика-
лыќ конференция μтті. Облыстыќ ішкі саясат бас-
ќармасы, м±раѓат жєне ќ±жаттама басќармасымен
бірлесе "Еске алу Эстафетасы" жобасын ж‰зеге
асыруда. Б±л жобаныњ ќорытындысы ретінде
"Ќостанай облысыныњ Жауынгерлік дањќ кітабы"
шыѓарылмаќ.

¤њірде 31 азамат Кењес Одаѓыныњ Батыры
жєне 9 азамат Дањќ орденініњ толыќ кавалері ата-
ѓын алѓан. Ќостанайлыќ ќырыќ батырдыњ ќ±рме-
тіне мерекелік жинаќ шыѓару жоспарланып отыр.
Аталѓан ж±мыстардыњ дені μткен жылы басталса,
кейбірі биыл жалѓасып жатыр. Осынау ж±мыс-
тарѓа ќарап-аќ Жењістіњ жетпіс жылдыѓына дай-
ындыќ дењгейін баѓамдай беріњіз.

Р.S: Жоѓарыда аталѓан кітаптарѓа аты-
жμндері кірмей ќалѓан, басылым беттерінде
жарияланбаѓан майдангерлер туралы дерек-
теріњіз болса, газет редакциясына хабарла-
сыњыздар.

СУРЕТТЕ: Ќостанай облыстыќ ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы К.Укин.

 2015 жылѓы ќањтардаѓы
Ќостанай облысы бойынша
к‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењ-
гейініњ шамасы 17930 тењгені
ќ±рады.

К‰нкμрістіњ ењ тμмен дењ-
гейініњ шамасы – ќ±ныныњ ша-
масы бойынша ењ тμменгі дењ-
гейдегі т±тыну ќоржынына тењ
бір адамѓа ќажетті ењ тμменгі
аќшалай табыс.

Ењ тμменгі т±тыну ќоржыны
заттай жєне ќ±ндыќ шаѓылудаѓы
тауарлар мен ќызметтердіњ ењ аз
жиынтыѓы. Ол азыќ-т‰лік ќоржы-

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Шаѓын жєне орта бизнес объектілерінде, μндірістерде, т±рѓын сек-
торларында μрт ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету мањызды міндет. Об-
лыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаменті ќызметкерлері ѓимарат-
нысандарда μрт ќауіпсіздігі талаптарына сай жоспарлы жєне жос-
пардан тыс 1141 тексеру ж‰ргізіп, ќорытындысында 1980 зањ б±зу-
шылыќ аныќталды.

– Тексеріс ж‰ргізу ќорытындысы бойынша ќ±ќыќ б±зушылыќќа
жол берген 836 лауазымды т±лѓа єкімшілік жауапкершілікке тарты-
лып, оларѓа 13 миллион тењгеден астам айыпп±л салынды. Ќоста-
най облысы бойынша мамандандырылѓан ауданаралыќ экономи-
калыќ сотына нысандардыњ ж±мысын  уаќытша тоќтату туралы 13
талап-арыз жолданды, – дейді облыстыќ ТЖД аѓа инженері Баќыт-
ќаным М±ќанова.

Маманныњ айтуынша, ќызыл жалын кμбіне электр сымдары мен
электр ќондырѓыларын ќолдану кезіндегі абайсыздыќ кезінде, тех-
никалыќ пайдалану жєне монтаждау ережесін б±зѓанда, пешті μрт
ќауіпсіздігі ережесін саќтамай жаќќанда болады. Сонымен ќатар,
μткен жылы Президент Жарлыѓына сєйкес елімізде шаѓын жєне орта
бизнес μкілдерін тексеруге мораторий жарияланѓан болатын.

Саќтыќта ќорлыќ жоќ

Рудный ќалалыќ салауатты
μмір салты бμлімі μткен жылдыњ
ќорытындысына арналѓан бас-
пасμз конференциясын ±йым-
дастырды. Онда бμлім мењге-
рушісі Светлана Чикинова ќала-
да ішімдікке салынушылар саны
12,2 пайызѓа, ал наркологиялыќ
диспансерде есепте т±рѓан аза-
маттар 17,6 пайызѓа азайѓанын
атап μтті. Єлеуметтік сауалнама-
дан белгілі болѓандай, былтыр
темекені тастауѓа уєде берген
рудныйлыќтардыњ 4,5 пайызы
ѓана μз сμзінде т±рѓан. Неона-
тальды жєне бала μлімі де
біршама ќысќарып, емізуші ана-
лар ќатары μскен. Б±дан бμлек,

тегін скринингтік
тексерістен μтіп,
аурудыњ алдын
алуѓа талпынѓан
т ± р ѓ ы н д а р д ы њ
белсенділігі ќуан-
тады.

– Денсаулыќ –
адамныњ басты
байлыѓы. Сондыќ-
тан біз алдаѓы
уаќытта да темекі
тарту, ішімдік пен
нашаќорлыќтыњ
алдын алып, гепа-
тит, туберкулез,
рак сияќты єлеуметтік мєні зор
ауруларѓа ќарсы баѓытталѓан
ж±мысты жалѓастырмаќпыз. Сон-
дай-аќ бμлім мамандары жастар-
дыњ арасында т‰рлі тренинг-ой-

Денсаулыќ – басты байлыќ
Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

нынан (60%) жєне азыќ-т‰лік
емес тауарлар мен аќылы ќыз-
меттердіњ (40%) шыѓыстарынан
т±рады.

Азыќ-т‰лік ќоржынына 43
тамаќ μнімдерініњ атаулары: ет,
балыќ, с‰т, май-тоњ май, нан,
жеміс-кμкμністер жєне олардыњ
т‰рлері, ж±мыртќа, ќант, шай,
дємдеуіштер жєне басќа таѓам-
дар кіреді.

2015 жылѓы ќањтарда 2014
жылѓы желтоќсанѓа ќатысты Ќос-
танай облысы бойынша халыќ-
тыњ орташа жан басына ењ

тμменгі к‰нкμріс дењгейініњ шама-
сы 1,8% кμтерілді жєне 17930
тењгені ќ±рады (тамаќ μнімдері –
10758 тењге, азыќ-т‰лік емес тау-
арлар жєне аќылы ќызметтер
кμрсету – 7172 тењге).

Оныњ ќ±рылымында ет пен ет
μнімдерін сатып алуѓа кеткен шы-
ѓыстар ‰лесі 19,3%, с‰т, ірімшік
пен ж±мыртќа – 13,5%, кμкμністер
мен жемістерді – 11,6%, нан
жєне жарма μнімдері – 7,8%, май
жєне тоњ-май – 4,0%, ќант, шай
жєне дємдеуіштер – 2,2%, балыќ
– 1,6% алады.

ындар, дμњгелек ‰стелдер мен
кездесулер ±йымдастырып, сала-
уатты μмір салтын белсенді на-
сихаттайтын болады, – дейді
Светлана Сергеевна.
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– Былтырѓы жылдыњ
ќараша айында Ел Прези-
денті Н±рс±лтан Назарбаев

‡кімет м‰шелерімен μткізген жиын
кезінде алдаѓы уаќытта даѓ-
дарыстыњ ќайталанатынын ай-
тып, оѓан ќарсы бірќатар баѓ-
дарламалар єзірлеуді тапсыр-
ѓан болатын. Елбасы, єсіресе,
даѓдарыс ќарапайым халыќќа,
орта жєне шаѓын кєсіпкерлікке
салмаќ болмау керектігін ќадап
айтты. Мемлекет басшысыныњ
"Н±рлы жол – болашаќќа бас-
тар жол" атты Жолдауында ай-
тылѓан тапсырмаларѓа орай
ж±мыс орындарын саќтап ќалуѓа
к‰шімізді ж±мсаудамыз. Ел ‡кіметі
экономиканы єлсіретпеу ‰шін об-
лыстарды аралап, бизнес μкілде-
ріне, тауар μндірушілерге ќолдау
білдіру маќсатында кешенді баѓ-
дарламаларды ж‰зеге асырмаќ.
Осындай шаралардыњ мањызды-
сы – μндірістердегі ж±мыс орын-
дарыныњ ќысќартуына жол бер-
меу. Ќайта даѓдарыс кезінде рес-
публика бойынша кем дегенде
400 мыњѓа жуыќ ж±мыс орны
ашылады деп жоспарланѓан.
Б±л маќсатта 8 мемлекеттік баѓдарлама
ж±мыс істеп жатыр. Ќостанай облысына кел-
ген ж±мыс тобыныњ ќ±рамында мини-
стрліктердіњ μкілдерімен бірге ±лттыќ ком-
паниялардыњ басшылары бар. Б‰гін бірќа-
тар компаниялардыњ басшылары шетелдік
емес, отандыќ тауарларды ел ішінен сатып
алу ‰шін сіздердіњ ірі μндіріс орындарымен
шарт жасасып, меморандумдарѓа ќол ќой-
ѓалы келді. Біз отандыќ μнімге осылай ќол-
дау білдіруіміз керек, – деді ‡кімет же-
текшісініњ орынбасары.

Ж±мыссыздыќты болдырмау – басты мєсе-
ле. Былтырѓы жылды ќалай аяќтасаќ, биыл
да экономиканыњ даму ќарќынын арттырып
±стап т±ру керек. Кμп елдерде, єсіресе, да-
мыѓан мемлекеттердіњ кμрсеткіші μткен жылы
тμмендеп кеткен болса, біздіњ елімізде, ке-
рісінше, μсу ќарќыны тμрт пайызды ќ±рап-
ты. ‡кімет жетекшісініњ орынбасары ќазіргі
Елбасыныњ тапсырмасы бойынша ќабылдан-
ѓан мемлекеттік баѓдарламаларды мейлін-

ше пайдаланып, шашауын шыѓармай жа-
рату керектігін айтты. Ол ‰шін билік пен
кєсіпкерлер бірлесіп ж±мыс істеу керек.
Тауар μндірушілерді даѓдарыстан тоќырат-
пай алып шыѓу, кμлік баѓасын т±раќтанды-
ру, электр энергиясыныњ тарифін тμменде-
туге кμп к‰ш салып жатќанын жеткізді:

–  Тєуелсіздіктіњ алѓашќы жылдары шикі-
затќа ќарап ќалѓанбыз. Ол заманды да
бастан μткердік. 2008-2009 жылдардаѓы
даѓдарысты да ењсердік. Сол жолы Елбасы
Жезќазѓан ќаласында тауар μндірушілерді
ќолдау жєне ж±мыссыздыќты болдырмау
туралы басќосу μткізгенін білесіздер.
¤ндірістерді ќолдау ‰шін бірќатар ж±мыс-
тар ќолѓа алынды. Жиыннан кейін 850 мыњ
ж±мыс орнын ашу ‰шін 8 мыњнан астам ме-
морандумѓа ќол ќойылѓан болатын. Соныњ
арќасында ќысќартуѓа жол берген жоќпыз.

Ќостанай облысы ауыл шаруашылыѓы да-
мыѓан μњір болѓандыќтан, аграрлыќ саланы
дамытуѓа ‡кімет субсидия есебінде аз ќара-

жат бμліп отырѓан жоќ. Тек былтыр ‡кімет
осы маќсатќа 15 млрд. тењге кμлемінде ќаржы
бμлген болса, биыл б±л ќаражат мμлшерін
16 млрд. тењгеге жеткізіп отыр. Бердібек Са-
парбаев аймаѓымызѓа б±дан єрі де ќолдау
жасайтынын жеткізді. Сол ‰шін ауыл шаруа-
шылыќ μнімдерін μндіруді тоќтатпай, єртарап-
тандыруды арттыра беруді тапсырды.

Айтпаќшы, кєсіпорындардыњ ж±мыскерлер
алдындаѓы жалаќы берешегі де айтылмай
ќалѓан жоќ. Біздіњ μњірімізде ењбекаќы ќары-
зы 55 млн. тењгеге жетіпті. Єсіресе, "Север-
Птица", "Лидер-2010" серіктестіктері ж±мыс-
шылар алдында берешекке белшеден бат-
ќан. ‡кімет жетекшісініњ орынбасары облыс
єкіміне аталѓан кєсіпорын басшыларымен
мєселені оњтайлы шешуді тапсырды.

Аймаќ жетекшілері μз кезегінде ‡кіметтен
μњірімізде индустриалдыќ аймаќтар ќ±руѓа
ќолдау жасауын с±рады.

– Елбасыныњ Жолдауында шаѓын жєне
орта кєсіпкерлікті дамытып, ќосымша   ин-

Бердібек САПАРБАЕВ:

"Ж±мыс орындарын
ќысќартуѓа жол бермейміз"

вестициялар тарту маќсатында
μњірлерде жања индустриалдыќ
аймаќтар ќ±ру жμнінде айтылѓ-
ан. Жітіќара ќаласында индуст-
риалдыќ парктіњ 70% дайын,
енді соны жыл аяѓына дейін
аяќтауды жоспарлап отырмыз.
Ал облыс орталыѓында аталѓ-
ан инфраќ±рылымды жањѓыр-
туѓа 400 га жер бμлінген. Тек
оѓан 10,3 млрд. тењге ќаржы
ќажет. Ал жобалау ж±мыстары-
ныњ ќ±ны 215 млн. тењге. Екінш-
іден, ќазір облысымызда шешімін
таппаѓан мєселеніњ бірі – μнім
кμлемі артып келе жатќан "Аг-
ромаш Холдинг" АЌ, ‡й ќ±рылы-
сы комбинаты, "ЕвразКаспиан-
Сталь" ЖШС аумаќтарына
кіретін темір жол т±йыѓын тарту.
Б±л туралы ¦лттыќ экономика
министрлігінде ќарастырылып
жатыр. Біз ‡кіметтен осы ж±мы-
сты тездетіп шешіп беруін с±рай-
мыз, – деді облыс єкімініњ орын-
басары Сергей  Карплюк.

Бердібек Сапарбаев μњірлер-
дегі айтылѓан осы ќатарлы бар-
лыќ ±сыныстардыњ, ќордаланѓан
мєселелердіњ ќорытындысы

‡кіметте ќаралып, соѓан ќатысты наќты баѓ-
дарламалар мен шешімдердіњ ќабылдана-
тынын жеткізді.

Жиын соњында "Евразиялыќ топ" ЖШС
мен облыс єкімдігі, "Ќазаќтелеком" АЌ мен
облыс єкімдігі, "Ќостанай минералдары" АЌ
мен "Новопек" ЖШС,  "Ќостанай минерал-
дары" АЌ мен "Ќараѓанды Резина Техника
сауда ‰йі" ЖШС, "Ќостанай минералдары"
АЌ мен "МехлитКом" ЖШС, "KEGOK" АЌ мен
"Ќазаќ арматура-изолятор зауыты" ЖШС
жетекшілері жалпы сомасы 1 млрд. 847 млн.
тењгені ќ±райтын меморандумдарѓа ќол
ќойды. Жалпы, екі к‰н бойы μњірде 30-ѓа жуыќ
меморандумѓа ќол ќойылса, оныњ жалпы
ќ±ны 18 млрд. тењгені ќ±рап отыр. Ал 10
аќпанѓа дейін осындай ж‰зден астам келісім
орындалады деп жоспарланѓан.

Ќыдырбек ЌИЫСХАН¦ЛЫ.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

ЕГІНШІЛІК

Ќар кμбесі сμгіліп, к‰н жылына
ќоймаса да Тобыл μњіріндегі
диќандардыњ кμњілі алањ. Биыл
облыста астыќ т±ќымыныњ
тапшылыѓы байќалады. Яѓни 70 мыњ
тонна жетіспейді. Осы олќылыќтыњ
орнын толтыру ‰шін  Азыќ-т‰лік
корпорациясы ќосымша ќаржы бμліп
отыр. Оныњ сыртында шаруалардыњ
μткен жылы алѓан несиелерін тμлеу
мерзімін 2-3 айѓа ±зартты.

Т±ќымнан тапшылыќ кμрмейді

‰міт ‰кіметте. Азыќ-т‰лік корпора-
циясы биыл да шаруаларѓа
жєрдемдесуге єзір.

– "Азыќ-т‰лік келісім-шарт кор-
порациясынан" т±ќым сатып алу

‰шін  1 млрд. 800 миллион тењге
бμлінген-ді. Аталѓан соманыњ
310 миллион тењгесі шаруалар-
дыњ ќолына тиді. Єзірге м±ндай
м‰мкіндікке 43 шаруашылыќ ие.

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Б‰гінгі тањда  μкілдік 108 μтінішті
ќабылдады. Соѓан сєйкес диќан-
дарѓа  таѓы 1 млрд.250 миллион
тењге береміз, –  дейді "Азыќ-т‰лік
келісім-шарт корпорациясы" АЌ
Ќостанай облыстыќ филиалы-
ныњ директоры Мирас Тμрежа-
нов.

Єрине, б±л ќаржыны алудыњ
μзіндік талаптары жоќ емес.
Бірінші кезекте шаруалар б±рын
алѓан  несиелерін жабуѓа
міндетті. Ал ќостанайлыќ диќан-
дардыњ μткен жылдан бергі
тμленбеген ќарызы 470 миллион
тењге. Б±ѓан да т‰сіністікпен
ќарап, пролангация жасаудан
басќа жол жоќ дейді мамандар.

"Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпо-
рациясы"  АЌ  орталыќ аппара-
тыныњ бас менеджері  Ѓани Єбе-
нов бізге:

– 1-ші ќањтардан кейін астыќ
μндірушілердіњ айыпп±лы  пай-
ыздыќ мμлшерге шаќќанда 10%
болѓан. Оны  2%-ѓа дейін ќазір
тμмендетіп жатырмыз. Егер аќпан
айында тμлеп бітірмесе, онда  ол
наурызда 3%-ке ±лѓаяды. Ќалай
болѓанда да біз ќарызды μтеу
мерзімін кемінде 2-3 айѓа  ±зарт-
паќпыз, – дегенді айтты.

Пролангация, яѓни тμлем
уаќыты жыл аяѓына дейін  ±зар-
тылуы м‰мкін. Біраќ ол ‰шін ар-
найы комиссия шаруаныњ табиѓи
жаѓдайѓа байланысты μнім ала
алмаѓандыѓын растауы тиіс. Б±л
шаруалар ‰шін тиімді тєсіл.

Ќазір облыс бойынша 50 ша-
руашылыќ  азыќ-т‰лік корпора-
циясына берешек. Олар єрі кет-
се жыл аяѓына дейін ќарыздарын
ќалайда μтеуі тиіс.

Былтырѓы к‰н райы жиын-
терім ж±мыстарына едєуір ќолай-
сыздыќ туѓызѓаны  мєлім.  Соныњ
кесірінен  ќажетті т±ќым ќорын
дайындау м‰мкін болмады. Ендігі

1-бет



¤њір басшысы актив жиналысы-
нан б±рын, ењ алдымен Новоселов-
ка ауылындаѓы "ИНСПЭК" ЖШС
мал шаруашылыѓы кешенінде бол-
ды. Аталѓан кешен 2011 жылы пай-
далануѓа  беріліпті.  Ет  экспорты
єлеуетін арттыруда зор ‰лес ќосып
отырѓан серіктестік асыл т±ќымды
іріќарадан басќа, жылќы жєне ќой
μсірумен де айналысуда. Б‰гінде
шаруашылыќ сегіз ж‰зден астам
іріќара, екі ж‰зге жуыќ жылќы, ж‰з
елуден астам ќой μсіріп отыр. М±нан
кейін єкім μткен жылы жμндеуден
μткен ауыл медпунктіне де бас с±ќты.
Сондай-аќ, аудан орталыѓындаѓы
жањадан салынѓан прокуратура
ѓимаратын аралап кμрді. Б‰гінде
Єулиекμл ауданы бойынша екі
ж‰зден астам б‰лдіршін балабаќ-
ша кезегінде т±р. Сондыќтан,
жергілікті билік аудан орталыѓында
280 орындыќ б‰лдіршіндер ‰йін са-
луѓа ±сыныс білдірген кμрінеді. Де-
генмен, б±л проблеманыњ орнын аз
да болса толтыру маќсатында μткен
жылы  ауданда толыќ к‰нге арнал-
ѓан 50 орындыќ шаѓын орталыќ
ашылѓан  болатын.  Облыс  єкімі
аталѓан шаѓын орталыќќа арнайы
соѓып, кішкентай б‰лдіршіндерге ой-
ыншыќтар сыйлады.

Ал, аудандыќ мєдениет ‰йінде
μткен алќалы жиында аудан єкімі μзі
басќаратын μњірдіњ єлеуметтік-эко-
номикалыќ даму ќорытындылары
мен биылѓы жылы атќарылатын
ж±мыстар барысы туралы есеп
берді. А.Балѓаринніњ айтуынша,
аудан экономикасыныњ негізгі тірегі
– ауыл шаруашылыѓы саласында
атќарылѓан ж±мыстар аз емес.

– ¤ткен жылы ауа райыныњ
ќолайсыздыѓына ќарамастан єулие-

кμлдіктер егін ораѓын табысты
аяќтап, 190 мыњ тоннадай астыќ
ќамбаѓа ќ±йылды. Кμктемгі дала
ж±мыстарына алынѓан несиелердіњ
барлыѓы жабылды. Б‰гінде аудан
диќандарымен 553 млн. тењгеге 20
астыќ жинау комбайны мен 14 трак-
тор сатып алынды. Майлы даќыл-
дар алќабы  2300-ге, мал азыѓына
арналѓан шабындыќ жерлер 12
600 гектарѓа ±лѓайтылды, – дейді
аудан єкімі А.Балѓарин.

Єлеуметтік салада атќарылѓан
ж±мыстар да аз емес. Мєселен,
2011 жылы басталѓан Ќ±см±рын-
даѓы жылу ќазандыѓы мен жылу беру
ж‰йелерініњ ќ±рылысы μткен жылы
аяќталып, іске ќосылды. "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы – 2020" баѓ-
дарламасы шењберінде μткен жылы
республика жєне облыс ќазынасы-

нан бμлінген ќаржыѓа Чернышев
орта мектебіне к‰рделі жμндеу
ж‰ргізілді. Сондай-аќ, "¤њірлерді
дамыту" баѓдарламасы арќылы да
Тимофеевка жєне Новонежинка

орта мектептеріне аѓымдаѓы жμндеу
ж±мыстары  ж‰ргізілсе, ал биыл
Аманќараѓай орта мектебіне аѓым-
даѓы,  Тимофеевка орта мектебіне
к‰рделі жμндеу ж‰ргізу жоспарла-
нып отыр. М±ныњ сыртында, биыл
"¤њірлерді дамыту" баѓдарламасы
арќылы Москалевтаѓы, Ќ±см±рын
мен Новонежиндегі  мєдениет
‰йлерін де к‰рделі жμндеуден μткізу
жоспарлануда. Сонымен ќатар,
аудан орталыѓындаѓы Сьянов атын-

даѓы орта мектеп пен Ќ±см±рындаѓы
балабаќшаны к‰рделі жμндеуден
μткізу, ауыл шаруашылыѓы кол-
леджініњ екінші жатаќханасы мен оќу
жєне зертханалыќ корпустарын
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 Атќарылѓан
ж±мыстар аз емес
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Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА
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ќайта ќалпына келтіру ж±мыстары
да кезек к‰тіп т±р. Ал, "Аќб±лаќ"
баѓдарламасы бойынша Аманќара-
ѓай жєне Ќ±см±рын селосына су
ќ±бырын тарту бойынша ±сыныстар
жіберілген.

Ауданда облыс єкімініњ басты
тапсырмаларыныњ бірі – мал ша-
руашылыѓын μркендетуге де баса
ден ќойылуда. Мєселен,  "Сыбаѓа"
баѓдарламасы  ж‰зеге  асырыла
басталѓалы 1074 іріќара алынса,
соныњ 242-сі былтыр сатып алынып,
жоспар 156 пайызѓа орындалѓан.
"Алтын асыќ", "Ќ±лан" баѓдарлама-
лары арќылы да жылќы мен ќой ша-
руашылыѓын μркендетуге  ден ќой-
ылып отыр. Жалпы, 2013 жылмен
салыстырѓанда μткен жылы мал
басын кμбейткісі келген шаруашы-
лыќтар саны он беске жеткен. Мєсе-
лен, былтыр Тимофеевка ауылында
100  басќа арналѓан мал борда-
ќылау  кешені  іске  ќосылѓан, б±л
инвестжобаныњ ќ±ны 65 млн. тењге.
Ал,  ‰стіміздегі  жылдыњ  алѓашќы
жарты жылдыѓында екі инвестжоба-
ны Ќ±рќуыс жєне Аќќ±дыќ ауылда-
рында ж‰зеге асыру жоспарланып
отыр. Дегенмен, ауданда мал ша-
руашылыѓын μркендетуге баса ден
ќойылѓанмен, былтырѓы кμрсеткіш
мал басыныњ кемігендігін кμрсетіп
отыр.

– Аудан бойынша μткен жылы
мал басыныњ азайып кеткендігін
кμріп  отырмын.  Б±л бруцеллез
ауруымен байланысты болып отыр-

са, онда ветеринария мамандары
д±рыс ж±мыс істемей отыр деген сμз.
Кμп жаѓдайда мал басын кμбейтуді
ќолѓа алѓан шаруашылыќтар да ве-
теринарлыќ ќауіпсіздікті к‰шейтуге
тиісті назар бμлмейді. Осы олќылыќ-
тыњ кесірінен тμрт т‰лік бруцеллез
ауруына шалдыѓып жатады. Ќазір
де ауданда эпизоотикалыќ ахуал
т±раќты деп айта алмаймыз. Сон-
дыќтан осыны басты назарѓа алы-
њыздар, мал басыныњ кемуіне жол
бермењіздер, – деді облыс єкімі
Н.Садуаќасов.

Жиында жайылымдыќ жерлердіњ
игерілуі де  сμз болды. Жалпы, аудан
бойынша  ќырыќ  ‰ш мыњ гектар
жайылымдыќ  жер  игерілмей бос
жатќан кμрінеді.  Былтыр бар бол-
ѓаны 19 мыњ гектар жер телімдері
мемлекет меншігіне ќайтарылыпты.
Облыс єкімі аудан басшысына он-
дай жерлерді ќайтарып алып, пай-
даѓа асырѓысы келетіндерге беруді
ќадап тапсырды.

– Мєселен, Денисов ауданында
жайылымдыќ жерлер жоќтыњ ќасы.
Ал, сіздерде ќаншама жер бос жа-
тыр.  Жалпы,  б±л  μњір мал шаруа-
шылыѓын μркендетуге аса ќолайлы.
Ќырыќ мыњнан астам гектар жер
игерілмей бос жатыр. Салыќты неге
кμтермейсіздер, егер жерге салыќ-
ты кμбейтер болсањыздар, игеріл-
мей бос жатќан жерлердіњ иелері
μздері-аќ ќайтарып береді. Бос
жатќан жайылымдыќ жерлерді
ќолынан іс келетіндерге, мал шаруа-
шылыѓын μркендетемін дегендерге,
соѓан зєру болып отырѓандарѓа
беріњіздер, – деді облыс єкімі Н.Са-
дуаќасов.

Аудан  экономикасыныњ дамуы-
на серпін беретін таѓы бір сектор-
лардыњ бірі – μнеркєсіп μндірісі. Б±л
саладаѓы μсім 2013 жылмен салыс-
тырѓанда μткен жылы біршама
азайѓан. Былтыр небєрі 56 млн.
тењге инвестиция ќ±йылып, μнеркєсіп
саласы бойынша 4 млрд. 263 млн.
тењгеніњ μнімі μндірілген. Дегенмен,
облыс єкімініњ айтуынша, б±л тμмен
кμрсеткіш. Сондыќтан, Н.Садуаќа-
сов аудан єкімі мен сала басшыла-
рына ауданѓа ењ бастысы инвести-
цияны кμптеп тартуды ќадап тап-
сырды. Сондай-аќ, индустрияланды-
ру баѓдарламасы арќылы ж‰зеге
асырылѓан нысандардыњ толыќ
ќуатпен ж±мыс істеуін, сол сияќты
жμндеуден μтіп жатќан єлеуметтік
нысандардыњ да уаќытында тапсы-
рылуына, ќаражаттыњ уаќытында
игерілуіне баса ден ќою керектігін
алѓа тартты.

Жиын соњында аудан т±рѓында-
ры коммуналдыќ т±рѓын ‰й, ауыз су
мєселесі, тегін оќулыќ жайы, аудан-
да ауыл шаруашылыѓы жєрмењкесін
μткізу сияќты μздерін толѓандырѓан
сауалдарды ортаѓа салып, оѓан
аудан басшысы да т±шымды жауап
берді.

Єулиекμл ауданы.

КЄСІБІЊ – НЄСІБІЊ

Б‰гінгі тањда μњіріміздіњ эконо-
микалыќ дамуына  шаѓын жєне
орта кєсіпкерліктіњ  ќосып отыр-
ѓан ‰лесі де айтарлыќтай. Елба-
сымыз Н.Назарбаев μзініњ ‰с-
тіміздегі жылѓы Ќазаќстан хал-
ќына арнаѓан "Н±рлы жол – бо-
лашаќќа  бастар  жол" Жолдау-
ында  шаѓын жєне орта бизнесті,
іскерлік бизнесті ќолдау маќса-
тындаѓы ж±мысты жалѓастыру,
жењілдікпен несие бμлу ке-
ректігін сол секілді ШОБ-ты эко-
номикалыќ μсімніњ драйвері ре-
тінде дамыту ќажеттігін атап кμр-
сеткен-ді. Сондыќтан да ќолѓа
алып бастаѓан кєсібін одан єрі

Ерінбей ењбектенсењ...
Г‰лназым
    САЃИТОВА

дамытып, ісініњ аяќсыз ќалмау-
ын ќадаѓалап, єр ісін жауапты да
тыњѓылыќты атќарып, кєсібін нє-
сіп етіп отырѓан жандар  ¦зын-
кμл ауданында да аз емес. Со-
лардыњ бірі  – Серік Бесимов.

Серік  осы ауданныњ тумасы.
Орта мектепті бітіріп, ќатарынан
ќалмай  оќуѓа т‰сті.  Бала кезін-
де хирург-дєрігер болсам деп
армандаѓан еді. Алайда, есейе
келе ќиял арманы артта ќалып,
математик-информатик маман-
дыѓы бойынша техникалыќ
білімге ќол жеткізді. Кμп кешікпей
досыныњ кењесімен жеке
кєсіпкерлікке бет б±рды.

– Жеке іспен айналысуыма
μмір аѓымы алып келді. Ќазіргі кез

іскерліктіњ, бел-
сенділіктіњ уа-
ќыты. Кμштен
ќалмауымыз ке-
рек. Жылдан-
жылѓа ісімді да-
мытып, жања
с е р п і н м е н
ж±мыс жасаѓым
келеді.  Алѓа-
шќы  жылы жеке
ісімді бастаѓа-
нымда тек ќана
бір компьютер,
принтер болѓан
еді. Ќазір міне,
ќажетті  техникамды толыќтай
жабдыќтап баспа саласы бой-
ынша кєсібімді дамытып отыр-

мын. Єр мамандыќтыњ μзініњ
ќиындыѓы да, ќызыѓы да бола-
ды, біраќ μзіме жасап ж‰рген ісім

±найды. Алдаѓы жылдарѓа жос-
пар ќ±рып, ісімді кењейткім ке-
леді. Халыќќа ќызмет етіп,
ж±мыс жасау ќызыќты ѓой! Б±дан
басќа ќолым босаѓан уаќытым-
да ќосымша табыс кμзі ретінде
ауданнан  Ќостанай ќаласына
жолаушылар  тасымалын жасай-
мын. Кей  кезде  фотосуретке
т‰сіру ±сыныстарымен ж±ртшы-
лыќ той-думандарѓа шаќырады.
Б±ныњ бєрін ќалай ‰лгіртеді деп
ойлап отырѓан боларсыздар.
Єрине, кμмекке келетін, ќол
±шын беретін жаќындарым бар.
Жолдасым Г‰лжан шаќырѓан
той-домалаќтарда маѓан кμмек
кμрсетіп, бірге ж‰реді. Ал,  бала-
ларымызды бізге ќолбайлау
ќылмай, кμмектесіп, баѓып-ќаѓып
отырѓан ата-анамызѓа   мыњ да
бір рахмет, – дейді Серік.

¦зынкμл ауданы



Мемлекет басшысы Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ Жарлыѓына сєйкес
жергілікті атќарушы орган
басшыларыныњ т±рѓындар
алдында жыл сайын есеп беруі игі
дєст‰рге айналѓанына жиырма
жылдыњ ж‰зі болды. Осы уаќыт
аралыѓында єкімќаралардыњ
ж±ртшылыќпен ќарым-ќатынасы
жаќындай т‰сіп, ќоян-ќолтыќ
ж±мыстыњ нєтижесінде ел дамуы
еселене т‰скені сμзсіз.

Сейсенбіде Рудный ќаласы єкімі-
ніњ есебін тыњдауѓа келген облыс
єкімініњ бірінші орынбасары Евге-
ний Аман шаћардыњ бірќатар єлеу-
меттік нысандарын аралап, ќала ак-
тивімен ж‰здесті. Ж±мыс сапарын
Евгений Иосифович мемлекеттік
тілде білім беретін №15 орта мекте-
бінен бастады. Б±л білім ошаѓы был-
тыр ѓана 375 миллион тењгеніњ
к‰рделі жμндеуін кμріп, іші-сырты
айнадай жарќыраѓан. Мыњнан астам
оќушыны ќ±шаѓына сыйдырѓан мек-
тепте мини-орталыќ та ж±мыс істеп
т±р. Мєртебелі ќонаќ асхана, мєжіліс
пен спорт залына кμз ж‰гіртіп,
жμндеу ж±мыстарыныњ жоѓары дењ-
гейде орындалѓанын атап μтті. Сєтін пай-
даланып облыс  єкімініњ  атынан  ±жымѓа
теледидарды  да  сыйѓа тартты. ¦стаздар
μз кезегінде  єлеуметтік салаѓа зор мєн
беріп келе жатќан атќарушы билік μкілде-
ріне ж‰рекжарды лебіздерін аяп ќалмады.

Єкім орынбасары одан єрі жањадан
ашылѓан "Кристалл" монша-сауыќтыру
кешеніне атбасын б±рды. Кμптен бері
ќањырап т±рѓан мейрамхана ѓимаратын
іскер азаматтар ќайта ќалпына келтіріп,
кєдеге жаратќан. Б‰гінде заман талабына
сай сауыќтыру кешенінде орыс жєне ха-
мам моншасы, ерлер мен єйелдерге арнал-
ѓан жеке бμлмелері бар ќоѓамдыќ монша,
сєн салоны, шаштараз, дємхана, космето-
логия жєне массаж залы орналасќан. Мон-
шаныњ адам денсаулыѓын жаќсартып, ты-
ныѓып демалуына таптырмас д‰ние екенін
ескерген кєсіпкер Юрий Сущенко ж±мсал-
ѓан ќаржыныњ ќайтарымы ±заќ уаќытты
талап ететінін жасырмайды.

– Ќ±рылыс ж±мыстары 3 жылѓа созы-
лып, 160 млн. тењге ќаражат шыѓындал-
ды. Єрине, монша айына миллиондап та-
быс табатын бизнестіњ т‰рі емес. Шыдам-
дылыќты  ќажет  етеді. Б±л жерде ќара-
пайым халыќтыњ с±ранысын ескергенді
жμн кμрдік, – дейді ол.

Евгений Аман аралаѓан келесі нысан
Сандригайло кμшесінде орналасќан отба-
сылыќ ‰лгідегі т±рѓын ‰й болды. К‰зде
ѓана  116  отбасыѓа  ќоныстойын  тойлат-
ќан б±л ѓимараттыњ іргесі сонау жетпісін-
ші жылдары ќаланѓан. Оны ќайта ќалпы-
на келтіруге бюджеттен 171 млн. тењге
бμлініп, жергілікті мердігер ±йым "Руд-
ныйсоколовќ±рылыс" АЌ ќойылѓан ме-
жені м‰лтіксіз орындап шыќты. Евгений

Иосифович бастаѓан ж±мыс тобы арбаѓа
тањылѓан азамат Нелли Иващиктіњ пєтерін-
де болып, хал-жаѓдайын с±расты. Атап
μтерлігі, кμркі кμз тартар су жања т±рѓын
‰й ѓимаратында арнайы пандус орнатыл-
ѓан, дєліздері кењ, єрі жарыќ. Б±дан бμлек
аулада балаларѓа арналѓан алањ да жасаќ-
талѓан.

– Біз пєтер кезегі жаќындаѓан т±рѓын-
дарды жан-жаќты зерттеп, м‰мкіндігі шек-
теулі жанѓа берілер пєтерді ыњѓайлы етіп
арнайы жасаќтадыќ. М±ндай тєжірибе
осыдан жеті жыл б±рын енгізілді жєне бо-
лашаќта да салынар ‰йлерді т±рѓындар
‰шін "кедергісіз" етуге тырысамыз, – дейді
ќала єкімініњ орынбасары Елена Скареди-
на.

Б±дан кейін ќонаќтар єкімдікке ќарай
бет алды. М±нда олар ќалалыќ тілдерді
оќыту орталыѓыныњ мультимедиялыќ лин-
гафондыќ кабинетін ќарап, фойеде ±йым-
дастырылѓан Рудный ќаласыныњ
μндірістік жетістіктері кμрмесін тамаша-
лады.

Єкімдіктіњ ‰лкен мєжіліс залында μткен
кездесуді Евгений Аман μзі бастады. Ол
ќаржылыќ жаѓдайѓа байланысты биыл
бірќатар баѓдарламалардыњ уаќытша тоќ-
татылатынын жєне μткен жылы облыс
ќазынасы жоспарланѓан табысты толыќ-
тыра алмаѓанынын айтты. Сμз кезегі  ќала
басшысына берілгенде Баќытжан Ѓаязов
кμп сμйлеп, ж±ртты жалыќтырѓан жоќ. Тек
єлеуметтік-экономикалыќ дамудыњ басты
кμрсеткіштерін атап μтті.

Т±рѓындарды баспанамен ќамту –
б‰гінгініњ ењ μзекті мєселесі. Себебі ќанша
т±рѓын ‰й пайдалануѓа берілсе де, кезекте
т±рѓан азаматтар ќатары еш азаяр емес.

Былтыр 28,1 мыњ шаршы метр
т±рѓын ‰й пайдалануѓа берілді.
Баспаналы болѓандардыњ дені ме-
дицина жєне білім саласыныњ
ќызметкерлері екенін айтып
μткен жμн.

Ќала єкімі ‡демелі индустрия-
лыќ-инновациялыќ даму баѓдар-
ламасы аясында 274 млрд. тењге-
ге баѓаланѓан 13 ауќымды жоба
ж‰зеге асып жатќанын жеткізді.
Ќазіргі тањда ќаржыныњ 16,8
млрд. тењгесі игеріліп, 7 жоба іске
ќосылѓан. Нєтижесінде 849 жања
ж±мыс орны ашылып, шаћардаѓы
орташа жалаќы кμлемі 113 777
тењгеге жетіп отыр. Баќытжан
Темір±лы білім беру, денсаулыќ
саќтау ісі, мєдениет жєне спорт
саласында ќолѓа алынѓан істерге
де шолу жасады.

Кездесу барысында т±рѓын-
дардыњ тарапынан екі-аќ сауал
ќойылды. Біріншісі – Ќашар
кентін газдандыруѓа ќатысты
болса, екіншісі, Перцев  ауылын-
да  салынып  жатќан мектеп жай-
ында. Сауалдарѓа Евгений Аман
μзі жауап берді.

– Рудный-Ќашар-Федоровка
баѓытында магистралды газ ќ±бы-
рын салу жобасы келесі жылы
аяќталмаќ. Ал табиѓи отынды ‰й-

‰йге жеткізуге б‰гін-ертењ бюджеттен
ќаражат бμлінеді деп айта алмаймын. Біз
"ЌазТрансАймаќГаз" мекемесіне ±сыныс
жасадыќ. Егерде келісім беріп жатса, олар
барлыќ ж±мысты μз мойындарына алады.
Б±л орайда газдыњ ќ±ны сєл жоѓарылау
болмаќ. Б±дан басќа жол жоќ, – деді ол.

 Перцев ауылыныњ т±рѓыны Шолпан
М±стафинаныњ мектепке ќатысты с±раѓы-
на Евгений Аман:

– Мектепті биыл салып бітіру жоспар-
да болѓан. Алайда ќаржылыќ ќысыл-таяњ-
ды ескеріп, ќажетті ќаражаттыњ жарты-
сын ѓана бμліп отырмыз. Басќа ќаражат
кμзін таба алмасаќ, ѓимарат тек келесі
жылы пайдалануѓа беріледі, – деп жауап
ќатты.

Сμз арасында Евгений Иосифович ат-
ќарушы билік μкілдерініњ блогына жаза-
тын рудныйлыќтардыњ μтініштері мен
шаѓымдары азайѓанын, халыќ биліктіњ
ісінен хабардар екенін айтып, Баќытжан
Ѓаязовтыњ ж±мысына оњ баѓасын берді.

Жиын соњында Ќостанай облысыныњ
єлеуметтік-экономикалыќ дамуына μзін-
дік ‰лес ќосќан Рудный ќаласыныњ т±р-
ѓындарыныњ ењбегі еленді. Евгений Аман
облыс єкімініњ грамоталарымен № 15 орта
мектебініњ ±стазы Анар Ержігітова, ІІБ бас-
тыѓыныњ орынбасары Маќс±т Ералиев,
Ќашар кентініњ КБ электр слесарі Алек-
сандр Князев, Ќашар кентініњ єкімі Ма-
рат Ќуанышбаев, ќалалыќ мєдениет жєне
тілдерді дамыту бμлімініњ басшысы Ири-
на Лисицина, "Компания Стройторг" ЌБ
директоры Сергей Орлов, "Рудныйсоко-
ловстрой" АЌ ардагерлер кењесініњ тμра-
ѓасы Анатолий Шемтюкті марапаттады.
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Кенді шаћар
келбеті

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Адам баласы шыр етіп д‰ниеге кел-
геннен бастап айналасындаѓы жаќсы-
лыќты, жарыќ сєулені, адамдыќ жы-
лылыќты сезініп μскісі келеді. ¦лы
Абай да μзініњ ќара сμздерініњ бірінде
соны т‰йіндеген. Абайдыњ даналыѓы-
нан дєн іздеп, ой т‰йіндерініњ μмір
ќиылысымен дєл келетініне тањ ќала-
мын. Тањ ќала отырып, ‰лкен бір ойѓа,
м±њѓа батамын. Б±л ќандай ой, ќандай
м±њ, μзім де алыстан саѓым кμрген-
деймін, біраќ сол саѓымѓа жете алмай-
тын сияќтымын. Енді т‰сінгендеймін,
б±л –  ана  тілімніњ болашаѓына алањ-
даушылыќ м±њы. Біраќ  б±лтты аспан-
нан кейін жарќырап к‰н шыќпай ма,
ќыстан кейін шуаѓын жайып жаз кел-
мей ме. Міне, ќазаќ тілініњ болашаѓы
да осындай жарќын, жарыќ, сєулелі де-
ген сенімдемін.

Б±ѓан дєлел, Ќостанай ќаласындаѓы
№7 орта мектебіндегі ќазаќ тілі мєрте-
бесініњ биіктеуіне ыќпал болатын іс ша-
ралардыњ негізі. Жалпы, оќырманѓа,
ќауымѓа ќазаќ тілініњ байлыѓын, єде-
билігін, мєденилігін т‰сініп, ±ѓынѓы-
њыз  келсе,  Абайдыњ,  М±ќаѓалидыњ
поэзия єлеміне сапар шегіњіз дер едім.
Ќазаќ халќы μз дарындарын ерекше
дєріптеген, ќастерлеген халыќ. Ал
м±ндай дєріптеуді еске алу кештері ар-
ќылы дєлелдей білген. Сондай єдеби
кештіњ бірі Ќостанай ќаласындаѓы  №7
орта мектептіњ ќазаќ тілі мен єдебиеті
м±ѓалімдері ±йымдастырѓан "Жыр-
лайды ж‰рек" атты аќиыќ аќын М±ќа-
ѓали Маќатаевты еске алу кеші болды.
Єдеби кеш керемет єдеби сарында,
єдеби толќыныста μтті деуге болады.
Жиналѓан ќауымныњ арасында аќиыќ
аќынныњ ерекше бір рухы сезіліп
т±рѓандай болды. Оќушылар аќынныњ
μлењдерін оќып, єн орындалып, би би-
леніп жаќсы бір игі іс μз маќсатына
жетті. Б±л кештен оќушылар μз бойла-
рына сарќылмас єдеби, рухани азыќ
алѓандары аныќ. Ендеше, ќазаќ тілініњ
болашаѓына  жарќын жолдыњ, сєулелі
жолдыњ кењ екенін кμргендейміз.

Б±л мектептегі таѓы игі бастаманыњ
бірі мектеп телевидениесініњ д‰ниеге
келуі. Б±л бастамада м±ѓалімдердіњ
кμмегімен, аќыл-кењесімен бμлісе
білетін, бойларында  шыѓармашылыќ
ќабілеттері бар оќушылар μз талапта-
рын, озыќ ойларын жетілдіре алады.
Єрине, міндетті т‰рде мемлекеттік
тілдіњ дєрежесі, биік мєртебесі б±л
шыѓармашылыќ бастамада да жоѓары
болады.

Міне, ойымдаѓы кμкжиексіз саѓым
бірте-бірте алыстай берді, алыстай
берді. Кμњілімдегі м±њ да мєњгіге жо-
ѓалѓандай. ¤йткені  алда тек жарыќ сєу-
ле, ќуаныш сєулесі к‰тіп т±рѓандай
ерекше бір жайлылыќ орнады. Бола-
шаќ сєулесі – ќазаќ тілінде екеніне се-
немін.

Єйгерім КОККИНАКИЌЫЗЫ,
Ќостанай ќаласындаѓы №7

орта мектептіњ ќазаќ тілі мен
єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі.

ТІЛ –
   ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

Болашаќ
сєулесі –

ќазаќ тілінде

Арќалыќ медициналыќ
колледжінде осындай атау-
мен 2015 жылѓы еліміздегі
айтулы мерекелердіњ бірі –
Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сыныњ 20 жылдыѓына орай,
арнайы іс-шара μткізілді.

"Ќазаќстан – достыќтыњ ±лы мекені"
М±рат
        Ж‡НІС¦ЛЫ

Оѓан Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясыныњ м‰шелері: Торѓай
аграрлы-техникалыќ кол-
леджініњ бμлім мењгерушісі
Ж.Ѓапбасов пен Н.Ќ±лжано-
ва атындаѓы Торѓай гумани-
тарлыќ колледжініњ директо-
ры С.Тасмаѓанбет ќатысып,
Ассамблеяныњ мєн-маѓына-
сы туралы жастарѓа мол маѓ-
л±мат берді.

Ел дамуыныњ негізгі шарт-
тары: салиќалы саясат, кμр-
кем мєдениет, терењ білім.
Халыќтыњ ынтымаѓы мен
бірлігін  арттыруда  ассамб-
леяныњ ыќпалы зор. Ассамб-
лея ел μмірініњ ажырамас бір
бμлігі болып, ќазаќстандыќ
єрбір азаматтыњ м‰ддесін
ќорѓайтын институтќа айнал-
ды. Олай болса б‰гінгі басты

маќсат отандыќ ой-санаѓа
ќозѓау салу, мызѓымас бір-
т±тастыќты ж‰ректен ж‰рек-
ке жеткізу.

 Шара барысында Елбасы
сμздерінен бейнеролик кμр-
сетіліп, колледж шєкірттері
Ассамблея туралы ой-т±жы-
рымдарын ортаѓа салды.

Арќалыќ ќаласы.



¤њір басшысы есепті баяндама-
сында аудан бойынша 2014 жылы
атќарылѓан ж±мыстарѓа кењінен
тоќталды. Барлыќ саладаѓы ќол
жеткен жетістіктерді саралап
кμрсетті. ¤ткен жыл батыр атындаѓы
аудан халќы ‰шін есте ќаларлыќ
жылдардыњ бірі болды. Аудан бой-
ынша μнеркєсіп μнімініњ физикалыќ
индексі 107,7 пайыз болса, инвес-
тиция тартудыњ физикалыќ индексі
– 145,6 пайызды ќ±раѓан. Сол си-
яќты, жыл ішінде 6 миллиард 927
миллион тењгеніњ ауыл шаруашы-
лыѓы μнімдері μндірілген. Атап айт-
ќанда: аудан бойынша 4476,2 тон-
на ет, 18738 тонна с‰т, 7461,5
дана ж±мыртќа дайындалѓан.
Ауданныњ негізгі кєсібі – мал шару-
ашылыѓы екені белгілі. Сондыќтан
болар, тμрт т‰лік малдыњ μсімі де
айтарлыќтай болѓан. Нєтижесінде
2015 жылдыњ 1 ќањтарына дейін ірі
ќара – 24577-ге, ќой-ешкі – 61459-
ѓа, жылќы – 11606-ѓа, ќ±с –
130775-ке жеткен. Ауданда "Сы-
баѓа" баѓдарламасы жоѓары дењ-
гейде игерілген. Жыл ішінде баѓдар-
ламаѓа ќатысќан 6 шаруа ќожалыѓы
182 ірі ќара, оныњ ішінде 10 б±ќа
сатып алып, тапсырманы 256,3 пай-
ызѓа орындаѓан. ¤њірде μткен жыл-
дыњ 1 шілдесінен іске асырыла бас-
таѓан "Ќ±лан", "Алтын асыќ", "Жай-
ылымдарды суландыру" баѓдарла-
малары да табысты орындалуда.
Атап айтќанда: "Ќ±лан" баѓдарла-
масы бойынша: "Ж±ман" шаруа
ќожалыѓы – 30 жылќы (23 бие, 7
асыл т±ќымды айѓыр), "Гаухар" ша-
руа ќожалыѓы – 28 жылќы (24 бие,
4 асыл т±ќымды айѓыр) сатып алды.
Ќазір олар осы малдарды ойдаѓы-
дай μсіріп отыр.

Ал "Алтын асыќ" баѓдарламасы-
на ќатысќан "Ќуатбек" шаруа ќожа-
лыѓы 96 ќой, (90 саулыќ, 6 асыл
т±ќымды ќошќарлар) сатып алды.
"Жайылымдарды суландыру" баѓ-
дарламасына ќатысќан "Ж±лдыз-Х"
шаруа ќожалыѓы "Ќ±дыќ салу" жо-
басы бойынша ќ±жаттарын "Аграр-
лыќ несие корпорациясы" АЌ Ќос-
танай филиалына тапсырып ќойѓан.

Аудан бойынша 2014 жылы Ин-
дустрияландыру Картасынан тыс
жайылымдыќ мал шаруашылыѓын
дамытуѓа баѓытталѓан ‰ш жобаны:
"¦лы Дала", "Єлішер", "Али-3" ша-
руашылыќтары іске асыруда. Атал-
мыш шаруашылыќтар μз ќаражат-
тары есебінен – 450,0 миллион тењ-
ге игеріп, 777,6 шаршы метр
т±рѓын ‰й, 4236,2 шаршы метр мал
ќораларын салып алып, пайдала-
нып отыр. Б±лар м±нымен ќатар
2315 мал жєне 27 бірлік ауыл ша-
руашылыѓы техникаларын алѓан. 92
ж±мыс орындарын ашќан.

Былтырѓы жылы аудан бойынша

бидай егілген 80 000 гектар жердіњ
єр гектарынан 10,4 центнерден
алтын дєн жиналды. 1500 гектар
жерге себілген арпадан 1125 тон-
на μнім алынды. 3324 гектар жерге
егілген майлы даќылдардан 506,6
тонна μнім жиналды. Сол сияќты,
192 гектар жерге картоп, кμкμніс
жєне баќша даќылдары егіліп, олар-
дан да мол μнім алынды. Картоп-
тыњ орташа шыѓымдылыѓы – 109,5
центнерден, баќша даќылдары бой-
ынша 150,5 центнерден, кμкμніс
бойынша 106,7 центнерден орал-
ды.

Аудан єкімі есепті баяндамасын-
да μњірдегі єлеуметтік ќорѓау, білім
беру, денсаулыќ саќтау, мєдениет,
спорт, ауыл-селоларды кμгалданды-
ру мен абаттандыру жєне  ќоѓам-
дыќ  тєртіп салалары бойынша ат-
ќарылѓан ж±мыстарѓа да жан-жаќ-
ты тоќталды. Б±л салаларда да ќол
жеткен жетістіктер аз емес. Атап
айтќанда: былтырѓы жылы ж±мыс-
сыздыќ дењгейі экономикалыќ бел-
сенді т±рѓындар дењгейініњ 0,4 пайы-
зын ќ±раѓан. 51 адам ѓана ж±мыс-
сыз ретінде тіркеуде т±р. Барлыќ
меншік т‰ріндегі кєсіпорындарда –
291 жања ж±мыс орындары ќ±рыл-
ѓан. Оларѓа 159 адам т±раќты
ж±мысќа орналастырылѓан. Сол
сияќты ж±мысќа орналасуѓа μтініш
білдірген м‰мкіндігі шектеулі 35 аза-
маттыњ – 22-сі т±раќты ж±мыс орын-
дарына, 10 азамат – 6 айлыќ
аќылы ќоѓамдыќ ж±мысќа, 1 азамат
– єлеуметтік ж±мыс орнына, 2 аза-
мат – жастар тєжірибесіне орна-
ластырылѓан.  Аудан бойынша 148
адамѓа – 4,5 миллион тењге мемле-
кеттік атаулы єлеуметтік кμмек кμрсе-
тілген. "Ж±мыспен ќамту – 2020"
баѓдарламасыныњ екінші баѓыты
бойынша 45 миллион тењге игеріл-
ген. Яѓни Аманкелді, Амантоѓай,
Байѓабыл, Ќарасу, Ќ±мкешу, ‡рпек,
Аќсай, Есір ауылдарыныњ μзін-μзі
ќамтып отырѓан 21 азаматына ком-
пьютерлік  орталыќ ашу, мал ша-
руашылыѓын дамыту жєне автокμлік
жуу станциясын ашу жобалары ‰шін
несие берілген. Аудан бойынша
орташа жалаќы кμлемі – 69337 тењ-
гені ќ±рап отыр.

¤ткен жылы Байѓабыл ауылдыќ
округініњ орталыѓына "Аќ б±даќ"
баѓдарламасы негізінде ауыз су
ќ±быры тартылды. Су єр ‰йдіњ ішіне
кіргізіліп берілді. Ќазіргі тањда ауыл
халќына су 24 саѓат бойы ‰зіліссіз
беріледі. Б±л жоба алдаѓы уаќытта
да ж‰зеге асырыла береді.

Білім беру саласында 552 педа-
гогикалыќ маман ж±мыс атќарады.
21 жалпы білім беретін мектептер-
де – 2926 оќушы білім алады. 3
балабаќшада – 300 б‰лдіршін
жєне мектептер жанындаѓы 21 ша-
ѓын орталыќтарда – 829 бала
тєрбиеленеді. Балаларды мектепке

дейінгі тєрбиемен ќамту кμрсеткіші
– 96,2 пайызды, оќушыларды ыстыќ
тамаќпен ќамту – 100 пайызды
ќ±рап отыр.

Денсаулыќ саќтау саласында да
бірќатар игі ж±мыстар ж‰ргізілуде.
Ауданныњ мєдениет саласы жылма-
жыл ілгерілеп келеді. "¤њірді дамы-
ту" баѓдарламасы аясында 11,2
миллион тењге ќаржыѓа Ќарасу,
Байѓабыл, Амантоѓай ауылындаѓы
мєдениет ‰йлері аѓымдаѓы жμндеу-
ден μткізілді. Ауданда спортты да-
мыту  саласында  да  нєтижелі
ќадамдар бар. 2014 жылы μњірде
салауатты μмір салтын ќалыптасты-
ру, дене шыныќтыру мен спорттыњ
б±ќаралыѓын насихаттау баѓытын-
да 125 спорттыќ іс-шара μткізіліп,
оларѓа жалпы саны 8330 адам
ќатынасќан. Ауыл спортын дамыту
маќсатында 4 спорт єдіскері
бірліктері енгізіліп, олар Аманкелді,
Амантоѓай, Ќарасу, Ќ±мкешу ауыл-
дарында ж±мыс жасауда.

Аудан єкімі μз баяндамасында
2015 жылы атќарылатын ж±мыстар-
ѓа да тоќталды. Соныњ ішінде аудан-
даѓы білім беру ісініњ ќара шањы-
раѓы Аманкелді орта мектебіне
к‰рделі жμндеу ж‰ргізілетінін айтты.
Б±л шаруаѓа республикалыќ жєне
облыстыќ бюджеттен 349 миллион
тењге  бμлінгенін  жеткізді. Сол сияќ-
ты, басќа да істелінетін шаруалар-
ды наќтылап кμрсетті.

Есеп беру жиналысына ќатысќан
аудан ж±ртшылыѓы б±л жањалыќты
ќуанышпен ќарсы алды.

¤њір басшысы есебініњ соњында
μзіне ќойылѓан с±раќтарѓа жауап
берді.

Т‰йіндей айтќанда, аманкелділік-
тер 2014 жылды жоѓары жетістік-
термен аяќтады. Торѓай аймаѓы
бойынша мол астыќ жинады жєне
науќанды кμпке созбай, дер
уаќытында аяќтап шыќты. Ќазіргі
тањда аудан халќыныњ ынтымаќ-
бірлігі дєст‰рлі ќалыпта. 22 ±лттан
т±ратын аманкелділіктердіњ достыѓы
мен сыйластыѓы биік дењгейде.
¤њірде т±ратын μзге ±лт μкілдері

бєрі де ќазаќ тілін μз ана тіліндей
біледі. Олардыњ балалары μз
ж‰ректерініњ ќалауымен ќазаќ мек-
тептерінде оќып, білім алуда. Батыр
елі Елбасымыздыњ "Н±рлы жол –
болашаќќа бастар жол" атты Жол-
дауын бірауыздан ќолдап, 2015
жылды да табысты аяќтауѓа ж±ды-
рыќтай ж±мылып отыр.

Баяндаманы талќылауѓа ќатыс-
ќан Аманкелді селолыќ округі ар-
дагерлер  кењесініњ  тμраѓасы
С.Жанділда±лы, Жалдама орта мек-
тебініњ директоры Ќ.Р.Ильясова,
аудандыќ ардагерлер кењесініњ
тμраѓасы Б.Уахит±лы аудан єкімініњ
есебіне ризалыќтарын айтып, оныњ
ж±мысына жаќсы баѓа беріп, алдаѓы
уаќытта да табысты ењбек етуіне
тілектерін білдірді.

Єкімніњ есеп беру жиналысында
облыс  єкімініњ  орынбасары
М.А.Дєрібаев ќорытынды сμз
сμйледі. Ол жиналыстыњ алдында
аудан орталыѓын аралап кμрді.
Аманкелді орта мектебінде жєне
былтырѓы жылы жμндеуден μткізілген
"Аманкелді мал дєрігері" мекемесініњ
кењсесінде, балалар мен жасμспірі-
мдер спорт мектебінде, А.Иманов
мемориалдыќ музейінде болды.
Олардаѓы ќалыптасып отырѓан жаѓ-
дайлармен танысты.

М.А.Дєрібаев μзініњ ќорытынды
сμзінде аманкелділіктердіњ ќол жет-
кізген  жетістіктеріне  ілтипат білдіре
келе, батыр атындаѓы аудан халќы
алдында 3 міндет т±рѓанын атап
кμрсетті.  Ол міндеттер – мал ша-
руашылыѓын одан єрі дамыту, мем-
лекеттік баѓдарламаларды толыќ
игеру жєне ауданѓа мол инвестиция
тарту.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ:  жиналыс    пре-
зидиумы: аудан єкімі Ж.Ќ.Тєу-
кенов пен облыс єкімініњ
орынбасары М.А.Дєрібаев;
зейнеткер А.Тμлегеновтіњ
с±раќ ќойып т±рѓан сєті.

Суреттерді т‰сірген Єнет
Ж¦МАБЕК.
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 АЛАР АСУЛАРАЛАР АСУЛАРАЛАР АСУЛАРАЛАР АСУЛАРАЛАР АСУЛАР
айќынайќынайќынайќынайќын

2015 жылдыњ 4 аќпаны к‰ні  Ќ.Єбенов атындаѓы
мєдениет ‰йінде Аманкелді ауданыныњ єкімі
Жанс±лтан Тєукенов халыќќа есеп беру кездесуін
μткізді. Кездесуге  аудан активі жєне ж±ртшылыѓымен
ќатар Ќостанай облысы єкімініњ орынбасары М±рат
Дєрібаев пен облыстыќ басќармалар мен аумаќтыќ
департамент басшылары ќатысты.

Хамитбек
        М¦САБАЕВ

Ата-аналар

конференциясы
Аманкелді  ауданындаѓы

"Ќаламќас" балабаќшасында
"Бала денсаулыѓы – басты
назарда" деген  таќырыпта
ата-аналар конференциясы
±йымдастырылды.

Жиын барысында ата-аналар-
ѓа салауатты μмір салтыныњ ма-
њыздылыѓын т‰сіндіріп, балалар-
дыњ денсаулыѓын балабаќшада
ѓана емес, ‰йдегі жаѓдайда ныѓай-
ту туралы айтылды. Ата-аналар-
ѓа кітаптар кμрмесі ±йымдасты-
рылды.  Басќосу соњында тре-
нинг μткізілді. Конференцияѓа
ќатысќан ќонаќтар балабаќша-
ныњ ж±мыстарын жаќсы жолѓа
ќойылѓандыѓын айтып, ±жымѓа
шыѓармашылыќ табыс тіледі.

Жаќыныња жєрдемдес
Ж‰з ж‰рек бір ж‰рекке

демеу. Н±ржан Наушабаев
атындаѓы Затобол орта
мектебініњ оќушысы
Бауыржан Тєжібаевтыњ ем-
домына ќаржы жинап беру
‰шін μткізілген акцияны бір
сμзбен осылай айтса болады.

Игі бастама білім ордасыныњ
м±ѓалімдері мен оќушыларыныњ
тікелей м±рындыќ болуымен ж‰-
зеге асты. Мектепте арнайы жєр-
мењке ±йымдастырылып, оќушы-
лар ‰йлерінен єкелген т‰рлі та-
ѓамдар мен тєтті сусындарды,
мектеп ќ±ралдарын сатылымѓа
шыѓарды. Баѓалары тым арзан.
Єрине, т‰сінікті жаѓдай. Маќсат –
пайда табу емес, Бауыржанныњ
айыѓып кетуіне кμмектесу. Осын-
дай ќиын сєттерде бір-бірін ќол-
дап, ќамќорлыќ танытуѓа шаќы-
ратын тєрбиелік мєні орасан
шараѓа бастамашы болѓан мек-
теп єкімшілігіне кім-кімніњ де
"бєрекелді" дері аныќ.

Сол к‰ні "Ќайырымдылыќ
жєшігіне" барлыѓы 98 000 тењге
т‰сіпті. Жиналѓан ќаражат Бауыр-
жанныњ анасына табыс етілді.

"Мемлекеттік тіл –

меніњ тілім"
Осындай атаумен Федоров

аудандыќ тілдерді оќыту
орталыѓыныњ  курс
тыњдаушылары арасында
байќау μткізілді.

Оѓан  ќатысќан  12 ќызметкер
мемлекеттік тілді ќаншалыќты
мењгергендігін кμрсетті.

Ќатысушылар "Атамекен"
жєне "Жењіс" деп аталатын  екі
топќа бμлініп, жеті кезењнен т±ра-
тын тапсырмаларды орындады.

Сайыс ќорытындысы бойын-
ша "Атамекен" тобы жењіске жетті.
Ќатысушыларѓа сыйлыќтар та-
быс етілді.

¤зіне-μзі ќару кезенді
Облыс орталыѓында μзіне-

μзі ќару кезенген  полиция
ќызметкері єріптестерініњ
арќасында аман ќалды деп
хабарлайды облыстыќ ішкі
істер департаментініњ
баспасμз ќызметі.

Баспасμз μкілініњ мєлімдеуін-
ше, оќиѓа Ќостанайдаѓы Майлин
мен Жењіс кμшелерініњ ќиылы-
сында болыпты.

Тєртіп саќшылары ќара т‰сті
"Лада" автокμлігін тоќтатќан кез-
де  аталѓан кμлікті тізгіндеп келе
жатќан облыстыќ ІІД ќызметкері
μзін атпаќшы болѓан.

Ќазіргі тањда, осы іске ќатыс-
ты облыстыќ ІІД тексеру ж±мыс-
тарын ж‰ргізуде. Ал бір ажалдан
аман ќалѓан  полиция ќызметкері
ауруханаѓа жатќызылды.

Мешіт ЃАЗИЗ.

ЌЫСЌАША
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Соңғы екі жылда ел эко-
номикасы ауыз толтырып ай-
тарлықтай дәрежеге көтерілді. 
Біздің аудан аумағында егін 
шаруашылығы қарқынды дамы-
маса да төрт түлік мал өсіріп, 
мал шаруашылығын кеңінен 
өркендетуге қолайлы жер. Тек 
ол үшін мемлекеттік бағдарла-
маларды тиімді пайдалана білу 
керек. Жоғарыда айтқандай 
екі жыл көлемінде «Сыбаға»,  
«Жұмыспен қамтудың жол кар-
тасы – 2020», «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламала-
ры бойынша ауданымыздағы 
жеке кәсіпкерлер мен шаруа 
қожалықтары несие алып, оның 
игілігін көруде. Сондай-ақ, 
жылма-жыл олардың қатары 
да өсіп келеді.  Мәселен, өткен 
жылы «Сыбаға» бағдарламасы 
аясында «Бекмұрат», «Айдос», 
«Маржан», «Елеутов Т.Н.», 
«Жомарт» шаруа қожалықтары 
«Аграрлық несие корпорация-
сы» АҚ арқылы 51 млн. 400 
мың теңге, ал  «Нұр» шаруа қо-
жалығы «Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ 
арқылы 3 млн. 400 мың теңге 
несие алған. Мақсаттары бір, 
етті бағыттағы сиыр малын 
өсіру.

Биыл «Алтын асық» бағдар-
ламасы бойынша жоспарлы 
жұмыстар жүргізілуде. Осы 
бағдарлама бойынша несие 
алу үшін ниет білдіріп отыр-
ған шаруа қожалықтарының 
саны жетіп артылады. Жалпы,  
аудан бойынша  2014 жылы 
84 асыл тұқымды бұқа сатып 
алынған. Есесіне асыл тұқым-
ды мал басының үлесі 16 па-
йызға өскен. Жұмыспен қамту 
орталығы арқылы  несиеге 
берілген 45 млн. теңгені алуға 
20 адам өтініш білдірген. Қазір-
гі таңда сол жеке кәсіпкерлер 
өз кәсіптерін дамыту үшін ты-
нымсыз еңбек етіп, жаңа жұмыс 
орындарын ашып, 16 адамды 
жұмыспен қамтып отыр. 2013 
жылмен салыстырғанда несие 
көлемінің өсімі байқалады.

«Бизнестің жол карта-
сы – 2020» бағдарламасының   
«Бастауыш кәсіпкерлерді грант-
тық  қаржыландыру бөлігі» 
бойынша 5 үміткер жобаларын 
ұсынған. Нәтижесінде  өңірлік 
үйлестіру кеңесінің шешімімен 
Мұратбек Талғатұлының 
«Шағын сүт өңдеу цехын ашу» 
жобасы  2,5 млн. теңге қай-
тарымсыз грант жеңіп алып, 
аудан орталығынан сүт өңдеу 
цехын ашуға бетбұрыс жасау-
да. Осы бастама іске асып, ха-
лық игілігін көріп жатса, аудан 
экономикасы үшін өте тиімді. 
Қосымша өндіріс орындарын 
ашу үшін несие алған жеке 
кәсіпкерлердің айналысып 
отырған өндірістік өнеркәсіп 

өнімдерінің көлемі де анау айт-
қандай жаман емес. Салыстыр-
малы түрде қарағанда игеріл-
ген инвестициялар көлемі де 
жоғарғы пайызды құрайды. 
Естеріңізде болса  «Ақбұлақ» 
бағдарламасы аясында Саға 
ауылында  сумен жабдықтау 
құрылысы жүргізілген болатын. 
Бүгінгі күні ауыл тұрғындары 
таза сумен толық қамтамасыз 
етілді. «Аралбай, Ақшығанақ 
ауылдарын сумен жабдықтауды 
қайта құрылымдау» нысаны-
ның жобалық-сметалық құжат-
тары дайындалып, мемлекеттік 
сараптамадан өтті. Аталмыш 
ауыл тұрғындары үшін таза 
судың дәмін татар күн де алыс 
емес.

Аудан орталығындағы «Бал-
дырған» балабақшасы 35 жыл-
дан бері тұрақты жұмыс жасап 
келеді. Дегенмен кезекте тұрған 
балалар саны жыл сайын кө-
бейіп отыр. Осыған сай тағы 
бір балабақша салынса деген  
халықтың арманы орындалуы 
тиіс. Себебі  «Айгүл» балабақ-
шасының жобалық-сметалық 
құжаттары әзір, мемлекеттік 
сараптаманың қорытынды-
сы шықты. Сонымен қатар, 
Тәуіш ауылындағы «Қаратү-
бек орта мектебінің қосымша 
ғимаратын интернат ретінде 
қайта жаңғырту» нысанының 

жобалық-сметалық құжаттары 
дайын. 2016 жылы салынатын 
объектілер тізіміне қосу үшін 
тиісті облыстық басқармаларға 
аудан әкімдігінің тарапынан 
хат жолданды. Ендігісі уақыт 
еншісінде.

Аудан аумағындағы ел-

ді-мекендерінің техникалық 
жабдықтарын жаңартып, бай-
ланыс саласының  сапасын 
арттыру мақсатында аудандық 
телекоммуникациялар торабы 
қазіргі таңда 4 цифрлы АТС, 8 
Sky Edge Pro спутниктік стан-
циялары және 3 CDMA-450 
базалық станциялары арқылы 
23 елді-мекенді телефон жүйе-
сімен қамтыды. Жалпы  аудан 
бойынша  2425 абонент болса, 
оның 280-і интернет жүйесі-
не қосылған. Оның сыртында 
Қарасу, Шилі, Милісай ауыл-
дарына телефон нүктелерін 
орнату үшін ауыл тұрғында-
рынан түскен өтініштер бой-
ынша BTS-450 станциясы ор-
натылды. Байланыс жүйесінің 
сапасы талапқа сай.

«Атқарылған жұмыстармен 
қатар, 2015 жылға ауқымды 
міндеттер белгіленді. Солардың 
бірі – «Жұмыспен қамту – 2020 
жол картасы» бағдарламасы 
шеңберінде Тәуіш ауылындағы 
Қаратүбек орта мектебі күрделі 
жөндеуіне, Торғай ауылындағы 
орталық аурухананың хирургия 
корпусын күрделі жөндеуге 
жұмсалатын 201,0 млн. теңге 
қаражаттарын игеру міндеттері 
тұр», – деді аудан әкімі Асқар-
бек Ахметбекұлы.

 Байбатыр НИЯЗБЕКҰЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

Әкім есеп берді: Жанкелдин ауданы

ІЛГЕРІЛЕУ  БАСЫМ
Н.Ахметбеков атындағы мәдениет үйінде аудан әкімі 

 А.Кенжеғарин  «Жанкелдин ауданының 2014 жылғы әлеумет-
тік-экономикалық  дамуының қорытындылары және 2015 
жылға арналған негізгі міндеттер туралы» халық алдында 
есеп берді. Оған облыс әкімінің аппарат басшысы А.Әбенов, 
аудандық мәслихат депутаттары, ауыл, ауылдық округтердің 
әкімдері мен жергілікті тұрғындар қатысты.

Өз ісінің  
білгірі

Осынау бір аққұбалау келген, дидарынан мейірім шапағаты 
төгіліп тұратын, нәркес көзді, талдырмаш денелі ақ халатты аб-
зал жан болмыс бітімімен де, іс-әрекетімен де өзіңді еріксіз елең 
еткізеді. Оның сөйлеген сөзінен білімділікті, қарым-қатынасынан 
жанға жайлы жылылықты сезініп отырасың. Сөз еткелі отырған 
кейіпкерім Жүсіпбекова Әлима Қарашқызы қандай да бір жақсы 
лебіз айтуға лайықты жан. Сонау бір аласапыран заманда баз 
кешкен Қараш атамыздың ұрпағы. Жақсының тұяғы, асылдың 
сынығы. Бұл абыз қария жөнінде облыстық, республикалық дең-
гейде үн көтеріп жүрген қаламгерлер болғандықтан, мен өз мақа-
ламда ол кісі жөніндегі пікірлерімді кейінге қалдырып отырмын.

Иә, осы адам баласының өмір табалдырығын аттағаннан 
бастап, жалған дүниенің көш керуеніне ілесіп, қалыптасуына 
ата-ананың да үлесі зор. Ал бала – ата-ананың өмірінің жалғасы, 
көз қуанышы. Әр жас ұрпақтың бойынан ата-анасының қилы 
кезеңдегі тағдырын көруге болады деген сөздің астарында фи-
лософиялық ой жатқаны айтпаса да түсінікті. Сол текті әкенің 
тәлімді тәрбиесінен нәр алған Әлиманың әке аманатын орын-
дағанының талай мәрте куәсі болдық.

Әлима бала күнінен дәрігер болуды армандады. Ата-анасы 
да перзентінің дәрігер мамандығын қалауына қарсы болмай, ақ 
батасын беріп, шығарып салды. Әке аманатын арқалаған жас қыз 
жолы болып, Елордадағы медициналық академияның студенті 
атанды. «Діттеген мақсатыма жетем, адам жанының арашасы 
боламын» деген Әлима ойлаған мақсатына жетіп қана қоймай, 
медициналық академияны қызыл дипломмен аяқтап, терапевт 
(ішкі ағза маманы) мамандығын алып шықты. Бұл 2003 жылдың 
көктемі еді.

Алғашқы еңбек жолын туған жері Аманкелдіден бастап, 2004 
жылы тағы да бір жыл оқып келіп, өз жұмысын қайта жалғасты-
рды.

Әлима Қарашқызы – қазіргі таңда білікті де білімді маман. Өз 
ісіне жауапкершілікпен қарайтын ақ халатты абзал жандардың 
басқа маман иелерімен салыстыруға келмейтін өзіндік ерек-
шеліктері де бар. Мүмкін, ұстаз өз жұмысын ішкі мүмкіншілікке 
қарай ауыстыра алар, ал дәрігер жұмысы оған көнбейтініне көз 
жеткіздім. Бір минут кешігу адам өміріне қаншалықты қасірет 
әкелетінін білетін дәрігердің уақытпен есептеспей жұмыс атқа-
ратынын біреу білсе, біреу білмес. Абзал жандардың қарбалас 
тірліктерде тынымсыз еңбек етіп, науқастардың өміріне араша 
түсу үшін аянбай тер төгіп жүрген еңбектерін ештеңемен салыс-
тыруға да болмас. 

Құдайға шүкір, қазір елімізде медицина саласы да күннен- 
күнге дамып келеді. Біздің ауданымыздың денсаулық саласы да 
даму үстінде, заманауи медициналық құрылғыларға да қол жетіп 
жатыр. Білікті маман  Әлима Қарашқызы да қазіргі медицина-
ның дамып жатқандығын, бірақ кадр тапшылығы әлі де азаймай 
отырғандығын айтады.

– Рас, медицинаның дамуын осыдан он жылғы кезеңмен 
салыстыруға болмайды. Медициналық аппарат қанша мықты 
болса да, оның тілін білетін маман болмаса пайдасы шамалы. 
Әсіресе, неврология бағытында түскен науқастарда күмәнді ди-
агноз болса, оны біз ғаламтор арқылы облыстық мамандарға 
жіберіп, онлайн тәртібінде өзара ақылдасып жұмыс жасаймыз. 
Бұл салада көбіне невролог мамандардан кеңес алуымызға тура 
келеді. Себебі  бұл саланың мамандары бізде жоқ. Ал өзіміз 
болсақ науқастарды жарқын көңілмен қарсы алып, нақты диагноз 
қоюды басты мақсат етеміз, – дейді Әлима Қарашқызы.

Бүгінде ауданымызға келген жас мамандарға қамқорлық жа-
салып жатқанын көріп те жүрміз, білеміз де. Оларды жұмыспен 
қамту, жылы да жайлы пәтер беру, бір реттік  көтерме жәрде-
мақымен қатар, жанұяларын да жұмыспен қамту – бәрі де бас-
шылар тарапынан жасалынып отыр. Дей тұрғанмен, өз жағдай-
ларын түзеп алған соң, аяқты сыртқа салып, жылы да жайлы 
жерге орналасу қазіргі күннің «олар үшін»  басты мәселесі болып 
отыр.  Сондықтан өзіміздің жергілікті мамандарды мүмкіншілі-
гіне қарай  оқытып алмай, кадр мәселесі басты нысан болары 
айғақ. Әрине, мен дәрігерлердің бір күнгі тыныс-тіршілігінің куәсі 
ретінде олардың еңбегі мен емдеуші дәрігер Әлима Қарашқызы 
жайлы айтып отырмын. Мүмкін, мен білмейтін дәрігерлік жұмыс-
тың қыры да, сыры да мол шығар. 

Қалай болғанда да Әлима Қарашқызы қандай да құрметке 
лайықты, оның өз ісінің білікті маманы екенін ел тұрғындары да 
жақсы біледі. Осындай абзал жандарымыз аман болып, ауда-
нымыздың денсаулық саласы дами берсін демекпін.

Тоқтар МАҚТАҒАНОВ,
Қазақстан халық ағарту ісінің озық қызметкері,  

әдіскер-мұғалім, 
1968-1969 ж «Операция Дунай»  

Чехословакия көтерілісіне қатысушы-ардагер. 

Аманкелді ауданы.

    Ақ желеңді абзал жандар
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Єлемдік тєжірибеде
±лттар мен ±лыстарды бір
шањыраќтыњ астына
біріктіріп, береке-бірліктіњ
ќ±ндылыѓы мен ќасиетін
кμрсетіп келе жатќан
мемлекет некен-саяќ. ¤зініњ
24 жылдыќ тарихыныњ
жиырма жылын 130-дан
астам халыќтыњ
μкілдерімен тату-тєтті μмір
с‰руді ‰лгі еткен ел кім десе,
ол – біздіњ Отанымыз.  Биыл
Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ жылы.
Ассамблея μзініњ т±раќты
ќызметін басќаларѓа
сμзімен емес, ісімен
дєлелдеді. Б±л ±йым
Ќазаќстанды мекен еткен
ќаншама ±лт μкілдерін
елініњ наѓыз патриоты
болуына, отанс‰йгіштікке
‰йретті. Ассамблея
ќ±рылѓан 20 жыл ішінде
кμп±лтты Ќазаќстандаѓы
татулыќ пен келісімніњ
‰ндесуіне μз септігін тигізді.

Б‰гін Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы мерекелік
жылѓа орай шараларын
бастайды. Осыѓан
байланысты Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ
облыстыќ филиалы
тμраѓасыныњ орынбасары-
хатшылыќ мењгерушісі
Баѓыт±р Дєндібаевпен
с±хбаттасќан едік.

– Баѓыт±р Єлімбай±лы, Ас-
самблеяныњ ќ±рылу тарихына
тоќталып μтсењіз?

ЌАЗАЌСТАН – ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

Баѓыт±р ДЄНДІБАЕВ:

 "Ассамблеяныњ маќсаты –

МЫЗЃЫМАС ТАТУЛЫЌ"

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

– Дєл осы ±лттыќ бірлікке,
±лттар арасындаѓы татулыќќа
ќатысты мєселе кμтерілгенде Ас-
самблея секілді ќ±рылымныњ
ќажеттігі туралы да айтылатын. Ал
м±ндай идея алѓаш рет 1992 жылы
Ќазаќстан халќыныњ т±њѓыш
ќ±рылтайында сμз болды.

Кейіннен 1995 жылѓы 1 наурыз-
да Мемлекет басшысы Н±рс±лтан
Назарбаев Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясын ќ±ру туралы Жар-
лыќќа ќол ќойды. Сμйтіп, осыдан
20 жыл б±рын Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанынан
басты міндеті мемлекет пен азамат-
тыќ ќоѓам институттары арасын-
даѓы єріптестік негізінде этностар
м‰дделерін ±йыстыруды ќамтама-
сыз ету, тиімді этносаралыќ іс-
ќимылды ж‰ргізу, бірт±тас саяси,
ќ±ќыќтыќ, мєдени орта ќалыптас-
тыру болып аныќталѓан жања кон-
сультативті-кењесші орган ќ±рыл-
ды. Тоќтала кететін жайт, ±лттыќ
бірлік пен ќоѓамдыќ келісімге ба-
ѓытталѓан  этносаралыќ, конфес-
сияаралыќ ќатынастар мемле-
кеттік саясаттыњ μзегі болып табы-

лады. Оныњ ќызметі ЌР Консти-
туциясына, 2008 жылы ќабылдан-
ѓан "Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сы туралы" зањына, Ассамблеяныњ
даму стратегиясына негізделген.
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ
жиырма жылдыќ дамуында, оныњ
сессияларында мемлекет μмірініњ
мањызды мєселелері ќаралды.
Атап айтќанда, Мемлекет басшы-
сы, Ассамблея Тμраѓасы Н.Назар-
баевтыњ бастамасымен Ќазаќстан-
ныњ егеменді мемлекет ретінде
даму стратегиясы, Ќазаќстанныњ ел
бірлігі доктринасын жан-жаќты
талќылау секілді ќоѓам ‰шін ма-
њызды мєселелерге назар аударыл-
ды. Ќазаќстанныњ б‰гінгі к‰ні
ењсерген басты жетістіктері де осы
татулыќтыњ  т±ѓырлы  т±руынан
бастау алатыны рас. Б±л тμњірек-
тегі єњгіме жайында Елбасы
Н±рс±лтан Єбіш±лы: "Мені небір
ќиын к‰ндері демеп ж‰ретін – ха-
лыќтыњ ќолдауы, Ќазаќстандаѓы
±лттар мен ±лыстардыњ достыѓы.
Біз ќоѓамда ќалыптасќан саяси
т±раќтылыќты, ±лттар арасындаѓы
ауызбіршілікті, аѓайын арасындаѓы

сыйластыќты, адамдардыњ бір-
біріне деген мейірімділігін кμздіњ
ќарашыѓындай саќтауды балала-
рымыздыњ балаларына аманат етіп
ќалдыруѓа тиіспіз!", – деп атап
кμрсеткен болатын.

Ќазір Ќостанай облысында 18
±лттыќ-мєдени орталыќ бар. Сол
±лттыќ орталыќтардыњ жанынан
тоѓыз  жексенбілік мектеп ќ±рыл-
ѓан. Ќазіргі тањда барлыѓы "Дос-
тыќ ‰йі" атты шањыраќ астында
кейінгі буынѓа ±лттыќ салт-дєс-
т‰рін дєріптеп, тілін ‰йретіп, тари-
хымен таныстыруда.  Олардыњ
ішінде ењ белсенділері – "Эребу-
ни" ќауымы, кєрістердіњ "Ен-ка-
ди" ќауымдастыѓы, "Возрожде-
ние" неміс саяси-ќоѓамдыќ бірлес-
тігі, "Дуслык" татар-башќ±рт ±лт-
тыќ-мєдени орталыѓы, украин
ќауымы, "Асаба" ќырѓыз ±лттыќ
мєдени орталыѓы. Ассаблеяныњ
жанынан жастар ќанаты ќ±рылып,
алдына  ќойѓан  μз міндеттерін ат-
ќаруда.

– Президент Жарлыѓымен
2015 жыл – Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясыныњ  жылы деп жа-

рияланѓаны белгілі. Осы орай-
да μњірімізде атќарылатын
ж±мыс жоспарларыњызбен та-
ныстырып μтсењіз...

– Ассамблеяныњ ќоѓамдаѓы
рμлін арттыру маќсатында оныњ
аясы кењеюде. Мєселен, барымыз-
ды саралап, оњ мен солды таразы-
лайтын ѓылыми-сараптамалыќ
топтыњ орны бμлек. Облыстыќ
ішкі саясат басќармасы жєне
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ
Ќостанай облыстыќ филиалыныњ
м±рындыќ болуымен зияткерлік
ќонаќжай залы ашылды. ¤ткен
жылы достыќ ‰йінде философия
ѓылымдарыныњ докторы С.Ќол-
дыбаевтыњ "Философско-эписте-
мологические проблемы истори-
ческого процесса" кітабыныњ
т±сауы кесілді. Сонымен ќатар
былтыр атаќты украин аќыны
Т.Шевченконыњ 200 жылдыѓына
орай  єдеби кеш μтті. ¤ткен жыл-
дыњ сєуір айында А.Байт±рсынов
атындаѓы ЌМУ-ніњ акт залында
μњір басшысы Н.Садуаќасовтыњ
ќатысуымен Мемлекет басшысы-
ныњ "G-Global" бастамасына ќол-
дау білдіруге арналѓан жиын бол-
ды. Осы тектес іс-шаралар биыл да
жалѓасады.

Ќазір этномєдени бірлестік-
тердіњ белсенділерін, ѓылыми-са-
раптамалыќ топтыњ м‰шелерін,
мемлекеттік ќызметкерлердіњ кє-
сіби дењгейін кμтеру жолѓа ќойы-
лып отыр. ЌР Президенті жанын-
даѓы мемлекеттік басќару акаде-
миясынан 94 адам оќып келіп, ар-
найы сертификат алды. Жиырма
жылдыќќа орай μткізілетін іс-ша-
ралардыњ жоспары бекітілді.
Єрине, биылѓы Ассамблея жылын
алаулатып-жалаулатып μткізуден
гμрі, ќоѓамдыќ институттыњ ел
‰шін атќарѓан ісін халыќ арасында
насихаттап, мєн-мањызын ашып
кμрсету басты назарѓа алынады. Бір
сμзбен айтќанда, Ассамблеяныњ
маќсаты – еліміздегі ±лттардыњ
μзара  татулыѓы.

СУРЕТТЕ: Баѓыт±р
Дєндібаев.
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Мемлекеттік  тілді  жетік
мењгерген μзге ±лт μкілін
кμрсек "Ќазаќшаѓа  судай"
немесе "Ќазаќшасы тєп-тєуір"
деп тамсанып жатамыз. Осынау
тењеуді ќостанайлыќ  Денис
Скороходовќа арнап айтсањыз
ќателеспессіз. Себебі, Денистіњ
мемлекеттік тілде сμз саптауы
шынымен  жаќсы. Єр сμзді
тігісін жатќызып, шегелеп
т±рып айтады.

Оныњ ќазаќша сауатты
сμйлеуіне μскен ортасыныњ
септігі тиген шыѓар. ¤йткені,
Денис ќазаѓы ќалыњ
Арќалыќтыњ  тумасы. Аталѓан
ќалаѓа ќарасты Шилі (ќазіргі
Ќайыњды) ауылында кіндік
ќаны тамды. Кейіпкеріміз
отбасында бес аѓайынды. Бір
аѓасы, бір інісі жєне екі
ќарындасы бар. Бауырларыныњ
бєрі ќазаќша сμйлейді. Єкесі
Александр д‰ниеден μткен. Ал
анасы Татьяна Арќалыќ
ќаласыныњ мањындаѓы
Аќќошќар ауылында т±рып
жатыр.

Денис Скороходов 1991
жылы Аќб±лаќ орта мектебінде
сауат ашты. Бесінші сыныптан
бастап Алуа орта мектебінде
оќуын жалѓастырды. Бастауыш
сыныптарда орысша оќыѓан.
Кейін,  орыс  мектептері
жабылѓан соњ ќазаќ сыныбына
ауысты. Мектеп ќабырѓасында
ж‰ріп ќазаќ тілі пєн

ДОСТЫЌ – ¦ЛЫ К‡Ш

 "Ќазаќ тілін
білу – парыз

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

олимпиадаларына ќатысќан.
Студент кезінде мемлекеттік
тілдегі байќауларда баќ сынады.
Бірнеше мєрте ж‰лде алып,
мерейі ‰стем болды. Ењбек
жолын Арќалыќ ќаласы
мєдениет бμлімініњ жанындаѓы
орталыќтандырылѓан клуб
ж‰йесінен бухгалтер болып
бастады. Кейін 2006 жылдан
2009 жылѓа дейін Арќалыќ
ќалалыќ ішкі саясат бμлімініњ
жетекші маманы, бас маманы
ќызметтерін атќарды. Ќазіргі
уаќытта Ќостанай облыстыќ
ішкі саясат басќармасында
‰кіметтік емес ±йымдармен
μзара іс-ќимыл жμніндегі
бμлімніњ жетекшісі.

– Ж±мыста, ќоѓамда ќос
тілді ќатар ќолданамын.
Ќазаќша ‰йрену ќиын емес. Ењ
бастысы ниет керек. Ќазаќ
елініњ єр азаматына
мемлекеттік тілді білу – парыз.
Бір шањыраќ астында μмір с‰ріп
жатќан соњ μзара т‰сіністік
ќажет. Мемлекеттік тілдіњ
дамуына єр адам ‰лес ќосќан
жμн, – дейді Денис Скороходов.

Кейіпкеріміздіњ  Денислам
Желаяќов деген ќазаќша лаќап
аты да бар. Бейтаныстарѓа
єзілдеп μзін "Желаяќов" деп
таныстырады  екен.  Сірє,  сμз
тапќанѓа ќолќа жоќ деген осы
шыѓар.

СУРЕТТЕ: Денис
Скороходов.

Суретті т‰сірген Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Елбасымыз бір Жолдауында:
"Этникалыќ,  мєдени  жєне  діни
єралуандыќќа ќарамастан, елі-
мізде бейбітшілік пен саяси
т±раќтылыќты саќтадыќ. Ќазаќ-
стан 140 этнос пен 17 конфессия-
ныњ μкілдері ‰шін туѓан шањы-
раѓына айналды. Азаматтыќ та-
тулыќ пен ±лтаралыќ келісім –
біздіњ басты ќ±ндылыѓымыз.
Кμп±лтты еліміздегі татулыќ пен
келісім, мєдениеттер мен
діндердіњ ‰ндесуі єлемдік эталон
ретінде танылѓан" деп ерекше
атап μткен еді. Шынында да,
Ќазаќ елінде μмір с‰ріп жатќан
єр ±лттыњ μкілдері ынтымаѓы
жарасып, бейбіт тіршілік кешу-
де. Єрі олардыњ еркін μмір с‰руі-
не,  ±лттыќ μнерін, дєст‰рін,
мєдениетін, єдебиетін дамытуѓа,
сапалы білім алуына да мемлекет
тарапынан барынша ќолдау кμрсе-
тілуде. Осыдан 20 жыл б±рын Ел-
басымыздыњ ќолдауымен Ќазаќ-
стан халќыныњ Ассамблеясы

Ќанатбек БЕДЕЛБЕКОВ,
"Асаба" ±лттыќ-мєдени орталыѓыныњ президенті:

"Ќазаќ елініњ кμк туы
желбірей берсін!

ќ±рылды. Б‰гінде еліміздіњ єр ай-
маѓында облыстыќ ассамблеялар
ашылып,  оныњ аясына шоѓырлан-
ѓан ±лттыќ-мєдени орталыќтар да
тєуелсіздіктіњ тірегіне айналѓан та-

тулыќты насихаттау маќсатында
игілікті ж±мыстар тындыруда.
Бейбітшілік пен береке-бірліктіњ
ќадірін білетін біздіњ "Асаба"
±лттыќ  мєдени орталыѓыныњ
ќ±рылѓанына да биыл 5 жыл. Сол
себепті, биыл ќос мерекені кењ
кμлемде атап μтуді жоспарлап
отырмыз. Ќырѓызстаннан халыќ
єртістерін шаќыртып, т‰рлі мєде-
ни, спорттыќ іс-шаралар ±йымда-
стырмаќпыз. Жалпы, Ќостанай
μњірінде бес ж‰зге жуыќ ќырѓыз-
дар μмір с‰руде. Ауылы аралас,
ќойы  ќоралас  жатќан  ќырѓыз
бауырларын бауырына басып,
ќиын-ќыстау кезењде ќол ±шын
беріп, єрдайым ќолдап, с‰йеп
ж‰рген ќазаќ халќына біз ќашан
да ќарыздармыз. Сондыќтан,
осындай мамыражай елде μмір
с‰ріп жатќанымыз ‰шін μзімізді

баќытты санаймыз. Лайым, осы  та-
тулыѓымыз бен береке-бірлігіміз
±заѓынан болып, Ќазаќ елініњ кμсе-
гесі кμгеріп, кμк туы желбірей
берсін!

¤здеріњізге белгілі, б‰гіннен
бастап елімізде Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ 20 жылдыѓы-
на арналѓан шаралар бастау ала-
ды.

Достыќ – ќ±діретті к‰ш.
Ќазаќстанда ±лттар  достыѓыныњ
тамаша институты ќ±рылѓан
жєне оны  мемлекеттік саясатты
ж‰зеге асырудыњ тамаша
ќ±ралы деуге болады. ЌХА  осы
жиырма жылдыњ ішінде μзініњ
ќоѓамдаѓы рμлін айќындап берді.
Басќасын былай ќойып, жан-жа-
ѓыњызѓа кμз ж‰гіртіњізші.
Тμртк‰л д‰ниеде болып жатќан
т‰рлі д‰рбелењдер біздіњ елде бар
ма? М±ны мен т±раќтылыќ пен
±лтаралыќ келісімніњ жемісі дер
едім. Біздіњ ±станѓан  баѓыты-
мыз д±рыс. Енді осы ж±мыстыњ
ауќымын одан єрі кењейте бе-
руіміз керек.

Біздіњ  солт‰стік  μњірде
бірнеше  ±лт  пен  ±лыс μкілдері
бір отбасыныњ балаларындай
тату т±рады. ¤ткен ѓасырлардыњ бас
кезінде Ќостанай облысыныњ аума-
ѓына  ж‰здеген отбасылар сырттан
ќоныс аударды жєне б±л бірнеше

кезењдер арќылы ж‰зеге асты.
Одан кейін ќуѓын-с‰ргін жылдары,
¦лы Отан соѓысы кезінде  кμпте-
ген ±лт μкілдері мєжб‰рлі т‰рде

кμшірілді. Тобыл тμсіне тыњ
жєне тыњайѓан жерлерді игеру
жылдары келген кісілер де аз
емес. Міне, осыныњ μзі елімізді
достыќ мекені ретінде єлемге
паш етті. Біздіњ бєріміз ортаќ
іске ж±мыла білдік. Сол арќы-
лы дамыѓан Ќазаќстанды
ќ±рып жатырмыз. Б‰гінде
Ќазаќ елін б‰кіл єлем μзіндік
саяси кμзќарасы ќалыптасќан
мемлекет ретінде таниды.

Елбасы Н.Назарбаев дамы-
ѓан отыз елдіњ ќатарына ену
міндетін ж‰ктегені мєлім. Біз
бір ж±дырыќтай ж±мылѓанда
ѓана ел ењсесін тіктей алатын-
дыѓымызѓа сенімім зор. Пре-
зидент μзініњ "Н±рлы жол – бо-
лашаќќа бастар жол" атты
Жолдауында ±лтаралыќ келісім
мен т±раќтылыќ мєселесіне бе-
керден-бекер тоќталѓан жоќ.
Ќазаќ елі – біздіњ ортаќ ‰йіміз.
Достарымыз да  єр ±лттыњ
μкілдері жєне ешќашан
бμлінген емеспіз.

Антон ТРУХАНОВ,
Ќостанайдаѓы "Достыќ

‰йініњ" директоры.

Досы кμпті дау алмайды

дейді орыс азаматы
Денис Скороходов
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ЌАЗАЌСТАН – ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

Біз бірБіз бірБіз бірБіз бірБіз бір

туѓандаймызтуѓандаймызтуѓандаймызтуѓандаймызтуѓандаймыз
Бертран
РУБИНШТЕЙН,
Ќостанай ќаласы-

ныњ Ќ±рметті азама-
ты, ¦ОС-ныњ жєне
темір жол саласыныњ
ардагері:

– Т‰ркіменніњ астанасы
Ашхабадта туып μстім.
Мєскеу ќаласында
оќыдым. 1941 жылы шілде
айыныњ басында соѓысќа
алындым. ¦лы Отан соѓы-
сы аяќталѓан соњ таѓдыр-
дыњ жазуымен ќазаќ дала-
сына табан тіредім. Ќазаќ-
станды μзімніњ Отаным
деп есептеймін. Себебі
меніњ жастыќ шаѓым, μмірімніњ 65 жылы осында μтіпті.

 Атырау мен Алтай, Еділ мен Жайыќ арасындаѓы атырап
маѓан тањсыќ емес. Республикамыздыњ т‰кпір-т‰кпіріндегі аза-
маттарды бауырымдай кμремін. Ењбек жолымды Аќмола темір
жолында бастап, 1960 жылы  Ќазаќстан темір жолы Ќостанай
бμлімшесінде жалѓастырдым. Ќызмет бабында еліміздіњ єр ай-
маѓындаѓы азаматтарды жолыќтырып, таныс-біліс болдым.
Сондаѓы байќаѓаным, ќазаќ даласы бауырмалдыќтыњ ордасы
секілді.

Ќазіргі к‰ні жер бетінде татулыќ пен бірлік баѓалы. Тыныш-
тыќтыњ берекеге бастайтыны айтпаса да т‰сінікті. Ауызбіршілік,
достыќ ±ѓымдары тєуелсіз еліміздіњ басты ±станымына айнал-
ѓалы ќашан. Біздіњ мемлекетіміздегі бейбіт тірлік Елбасымыз-
дыњ салиќалы саясатыныњ арќасында м‰мкін болып отыр.

ЫнтымаѓыЫнтымаѓыЫнтымаѓыЫнтымаѓыЫнтымаѓы

жарасќан...жарасќан...жарасќан...жарасќан...жарасќан...
Зульфия
НЄБИЕВА,
Бірлік" єзірбайжан

этномєдени бірлестігі
жастар ќанатыныњ
тμрайымы.

Мемлекеттіњ экономи-
калыќ  жаѓынан табысты
μркендеп μсуі,  халыќтыњ
єл-ауќатыныњ  жаќсаруы,
демократиялыќ дамуы, ењ
алдымен, ќоѓам бірлігі
±йысќан, саќталѓан жаѓ-
дайда   ѓана ж‰зеге асады
деп ойлаймын. Оныњ
дєлелі – Ќазаќстандаѓы
толеранттылыќ пен т±раќ-
тылыќ.  Айналамызѓа жіті
ќарасаќ, бізді ќоршаѓан
єлемдегі жаѓдай μзгеру ‰стінде, оныњ мемлекетімізге тигізер
ыќпалы, єсері болары сμзсіз. Сондыќтан да  бірлігі мен ынты-
маѓы жарасќан, сан ±лт пен ±лыс μкілдері т±рып жатќан  мемле-
кетіміздіњ, ќоѓамымыздыњ жєне отбасымыздыњ бірт±тас мыз-
ѓымастыѓына баѓытталѓан рухани  салт-дєст‰рлерімізді, адам-
гершілік ќ±ндылыќтар мен д‰ниетанымдыќ ±станымдарымыз-
ды саќтап ќана ќоймай  ныѓайтуымыз керек.  Жас ±рпаќты сый-
ластыќ, адамгершілік, еліне, жеріне, Отанына, халќына адал ќыз-
мет жасау секілді ќ±ндылыќтар рухында тєрбиелесек ‰лкен же-
тістіктерге жетеміз.

Биыл Ќазаќстан халќы ассамблеясыныњ ќ±рылѓанына 20 жыл
толып отыр. Елімізде ±лтаралыќ ынтымаќ пен бірліктіњ  салта-
наты – барлыќ ќазаќстандыќтар ‰шін ‰лкен ќ±ндылыќ,  жетістік.
Осы жетістігімізді маќтаныш т±тып ќана ќоймай, саќтауымыз,
ныѓайтуымыз керек. Біздіњ елімізде сан алуан ±лт μкілдерініњ
діні мен салт-дєст‰рін, мєдениетін жањѓыртуѓа бар жаѓдай жаса-
лѓан, жексенбілік мектептер ж±мыс істейді. Осыдан-аќ,  Ќазаќ-
станда μзге ±лт пен ±лыс μкілдеріне ќандай жаѓдай жасалѓанын
айќын кμруге болады. Сондыќтан этносаралыќ жєне конфессия-
аралыќ μзара т‰сіністік пен тμзімділікті ќалыптастыру – кењ бай-
таќ мемлекетіміздіњ бейбіт те, орныќты дамуыныњ кепілі бол-
маќ.

БАСТЫ байлыѓымыз –
                    ЕЛ БІРЛІГІ

1-бет
Енді, міне, жиырма жыл

μткен соњ сол сμздердіњ
ќаншалыќты кμкейтесті

болѓанына кμзіміз жетіп отыр.
Ќазаќстан халќы Ассамблея-

сы – этносаралыќ, конфессия-
аралыќ татулыќ пен ел бірлігініњ
пєрменді ќ±ралы. Б±л орайдаѓы
Ќазаќстан тєжірибесі жалѓан-
ныњ жалпаѓына тарап, б‰кіл

адамзат м‰ддесіне ќызмет ету-
де.

Б‰гін Ќостанайда Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ 20 жыл-
дыѓына арналѓан салтанатты ша-
ралар μтеді. Онда ж‰зі басќа
ж‰регі бір, тілі басќа тілегі бір сан
±лттыњ μкілі Ортаќ ‰йіміз – Ќазаќ-
станныњ мерейін асырып, бе-
делін асќаќтатпаќ!

Ќазір м±нда орталыќ-
тыњ м‰шелеріне мемле-
кеттік тілімізбен ќатар
μздерініњ ана тілін
оќытып, ‰йрету ‰шін
жексенбілік мектептер
ж±мыс істейді. Ќазаќ
тілін ‰йренуге ќай
±лттыњ μкілі болмасын
ыждаѓатты екен. Ѓима-
ратта єр орталыќтыњ
жеке бμлмесі, ортаќ би
залы, кμрермендер
залы бар. Ќажетті
ќ±рал-жабдыќтармен
ќамтылѓан. Орталыќ-
тардыњ кμркемμнер-
паздар ‰йірмелері мен
ќолμнер шеберлерініњ
жетістіктері де же-
терлік.

"Мугунхва" (корей),

"Мечта" (украин), "Русская песня"
(орыс) секілді халыќтыќ хор
±жымдары, татар-башќ±рт, ар-
мян, єзірбайжан, тєжік ±лттыќ ор-
талыќтарыныњ халыќтыќ ансам-
бльдері, би тобы, драмалыќ
‰йірмелері мерекелерде, т‰рлі
мєдени шараларда жєне
байќау-конкурстарда μнерлерін
ортаѓа салып, береке мен
бірліктіњ кμрігін ќыздырудан жа-
лыќќан емес. Этномєдени орта-

ДОСТЫЌ – ¦ЛЫ К‡Ш

Шуаќты шањыраќ
Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

лыќтардыњ μнерпаздары
єрт‰рлі халыќаралыќ байќау-
лардан оза шауып, ж‰лделі
орындардан да кμрініп ж‰р.
Достыќ ‰йінен єр ±лттыњ єуезді
‰ні естіліп, єсем єуендері ќалыќ-
тайды. Єн мен к‰й бірлігі мыќты
берекелі елдіњ сєнін келтіріп,
салтанатын арттыратыны сμзсіз.

Достыќ ‰йі осындаѓы этномє-
дени орталыќтардыњ μнерін ѓана
дамытып ќоймайды, т‰рлі баѓыт-

тарда жоспарлы ж±мыс
ж‰ргізеді. Достыќ пен
бірліктіњ нышаны іспеттес
б±л ±йымдар кμптеген іс-
шаралар μткізіп т±рады. Ко-
рей тілі мен мєдениет
к‰ндері, Ана к‰ні, Єзіл к‰ні,
ќайырымдылыќќа арнал-
ѓан концерттер, басќа да
т‰рлі атќарылып жатќан
шаралар – μњіріміздіњ мєде-
ни жаѓынан дамуына зор
‰лес екені рас. Барлыќ
±лт μкілдерініњ арасында
"Наурыз мейрамы" ерекше
аталып μтетінін жылда
μзіміз де кμріп ж‰рміз.

Б±л шањыраќ талай
істердіњ куєсі болып келеді.
Т‰рлі кμрмелерден єр
±лттыњ ќолμнерін, ±лттыќ
таѓамдарын кμруге болады.

Б±л жай ѓана кμрме емес, єр
д‰ние сол ±лттыњ мєдениетінен,
д‰ниетанымынан хабардар
ететіні кμрермен ‰шін мањызды.
Єрќайсысы ‰лкен тарихтыњ
кішкентай бμлшегіндей. Сан
ќилы жєдігерлер єр кезењнен
сыр шертетіндей. Ал к‰нделікті
μтіп жататын т‰рлі шараларѓа
ќатысушылар мен келушілердіњ
м±нда бас с±ќпай кететіндері си-
рек.

Ќаланыњ ќаќ ортасынан бой кμтерген
Достыќ ‰йі 2007 жылы ашылыпты. Оѓан
дейін єр жерде орын тепкен этномєдени
орталыќтар енді бір жерге шоѓырлана
орналасып, μздерініњ  ж±мыстарын
ж‰йелі ж‰ргізе бастады. Б±л ењселі
ѓимараттыњ салтанатты ашылуына

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ  μзі
ќатысќан болатын. Б±л біздер ‰шін
маќтаныш. М±ндай ѓимарат б±ѓан дейін
ќолы мен м‰мкіндігі жеткен жерде
орналасып ж‰рген ±лттыќ-мєдени
орталыќтардыњ арманы болатын. Достыќ
‰йі этномєдени орталыќтардыњ
ж±мысына жањаша баѓыт пен серпін берді
деуге де болады.
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ЄКІМ ЕСЕП БЕРДІ:  АРЌАЛЫЌ ЌАЛАСЫ

Ы. Алтынсарин атындаѓы
гимназияныњ мєжіліс залында
ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов
халыќќа есеп берді. Мањызды
шараѓа облыс єкімініњ
орынбасары М.Дєрібаев, ќалалыќ
мєслихаттыњ депутаттары, ауыл
жєне ауылдыќ округтер єкімдері,
ардагерлер, мекеме басшылары,
ќала т±рѓындары, ќ±ќыќ ќорѓау
органдары жєне БАЌ μкілдері
ќатысты.

– Арќалыќтыњ ќарќынды дамуына єлеуеті
жеткілікті, – деп бастады ќаланыњ 2014
жылѓы єлеуметтік-экономикалыќ даму ќоры-
тындысы мен алда т±рѓан міндеттерді сара-
лаѓан ќала єкімі Ѓазиз Ерболат±лы.

Елбасы Н. Є. Назарбаевтыњ "Н±рлы жол
– Болашаќќа бастар жол" Жолдауында жол
ќ±рылыстары – жања экономикалыќ саясат-
тыњ негізгі инфраќ±рылымдыќ дамуы болаты-
ны айтылды. Мыњдаѓан шаќырым жања жол-
дар арќылы аймаќаралыќ жол ќатынасы
ныѓая  т‰спек. Нєтижесі кμліктік дєліздерді ѓана
емес, т±тастай алѓанда елдіњ экономикасы-
ныњ дамуына тыњ серпін береді.

Оныњ жарќын дєлелі μткен жылы іске ќосыл-
ѓан "Арќалыќ-Ш±баркμл" теміржолыныњ ќар-
ќынды ќ±рылысы. Теміржолды салу уаќытын-
да 400 адамѓа ж±мыс орны ашылды. Келе-
шекте осынша адам т±раќты ж±мысќа ие бо-
лады деп к‰тілуде. Жања жобаныњ арќасын-
да Арќалыќтыњ теміржол вокзалы к‰рделі
жμндеуден μтті. Жалѓызтал ауылында салы-
нып жатќан теміржол бекетініњ ќ±рылысы да
аяќталуѓа таќау. Жаќында ауылдыњ 10 ада-
мы ж±мыспен ќамтылмаќ.

Келешекте теміржолѓа байланысты μњірде
экономикалыќ ќарќын μсе т‰седі. Б‰гінгі тањ-

АРЌАЛЫЌТЫЊ  АЌ ТАЊЫ
М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

да пойыздыњ тєулігіне 3 ж‰к ќ±рамы ж‰рсе,
2016 жылы ол 10 пар пойызѓа артатын бо-
лады. Ќазір ж‰к эквиваленті 51 мыњ тењгені
ќ±раса, 2020 жылѓа ќарай 14 пар пойыз
яѓни, 71,4 мыњ тењгеге жететін болады. Сол
жылдарѓа таман Арќалыќтан 1500 ж±мыс
орны ашылу ќажет деп кμзделсе, Елбасыныњ
жања экономикалыќ саясаты оѓан жања
м‰мкіндіктер беретінін айќындатып отыр.

 Таяу болашаќта 1600 шаќырым автомо-
биль жолы: Орталыќ-Батыс баѓытындаѓы Ас-
тана-Аќтау, Арќалыќ арќылы, Ќараб±таќ-
Аќтμбе-Бейнеу салынады. Биылѓы жылы ¦лы-
тау-Арќалыќ-Жарќайыњ тас жолыныњ жоба-
лыќ-сметалыќ ќ±жаты єзірленеді.

¤њірдегі μндіріске μњ берген "Агроинтерќ±с"
пен "Н±ржайлау НС" ЖШС зєкірлі жобала-
ры облыс ж±ртшылыѓына жаќсы таныс. Б‰гінгі
к‰ні ќ±с фабрикасында 237, мал шаруашы-
лыѓында 54 адам ењбек етуде. Екідіњ ауылын-
даѓы "Маятас" кенбайыту тєжірибелік μндірістік
фабрикасында 49 адам ж±мыспен ќамтыл-
ѓан. Тегеурінді тыњ жобалардыњ ќатары жыл
μткен сайын арта т‰суде. ¤ткен жылдан бері
ќалада 2 бірдей элеватор салынуда. Жел
электр станциясы, мал сою пункті, кірпіш
зауытын салу жобалары μз кезегін к‰тіп т±р.
Жобалар ж‰зеге асќан жаѓдайда ж‰здеген
адам ж±мыспен ќамтылады.

¤њірде мал басы μсуде. 2015 жылдыњ 1
ќањтарына текті ірі ќара 18812 бас (μткен
жылмен салыстырѓанда 112,6% ), ±саќ мал –
27076 бас (113,0%), жылќы – 4299 бас
(120,2%), шошќа – 4203 бас (103,7%), ќ±с
– 627 369 бас (117,9%), т‰йе – 14 бас
(200%). 2014 жылы 12,2 мыњ тењге (108%)
с‰т, ет – 2,6 мыњ тењге (97,4%), ж±мыртќа –
105 млн. 745 мыњ бірлік (97,3%) μндірілді.

 Арќалыќтыњ ісі ныќ. Жолдар жμнделіп,
кμшелер абаттандырылуда. ¤ткен жылы 40
аќаулы ‰й сырылды. Биылѓы жылы б±л ж±мыс
жалѓасып, 316 млн. 555 мыњ тењге бμлініп
отыр. ¤њірлерді дамыту баѓдарламасы бой-
ынша μткен жылы 11,7 млн. тењге бμлінді. Б±л

ќаржыѓа: Восточный, ‡штμбе, Жалѓызтал,
Кμктау, Молодежный, Ањѓар, Родина ауыл-
дарында кμшелер жарыќтандырылып, Вос-
точный, Ашутасты, Ќайыњды жєне Ќызылж±л-
дыз ауылдарында балалардыњ ойын алањ-
дары орнатылды.

 2014 жылы негізгі инвестициялыќ ќаржы
кμлемі 6 млрд. 418 млн. тењгені (100,5 %)
ќ±рады. 2015 жылдыњ 1 ќањтарына шаќќан-
да Арќалыќ ќаласы бойынша ж±мыс істеп
т±рѓан шаѓын жєне орта бизнес саны 1943
бірлік, оныњ ж±мыс істеп т±рѓан орта бизнесі
– 14. Алдыњѓы жылмен салыстырѓанда ша-
ѓын бизнес субъектілері 26 бірлік, немесе 1,4%
μсіп, 1929 бірлікті ќ±рады.

Кєсіпкерлікке мемлекет жєрдемі мол. Мы-
салы, 2014 жылы ќала кєсіпкерлері 18 млн.
тењге жењілдетілген несиеге, инвестициялыќ
жобалардыњ грантына 8 млн. тењге, шаѓын
несиеге 30 млн. тењге игерді. Яѓни 19 бизнес-
жоба ‰кімет тарапынан ќамќорлыќ кμрді.

 Халыќты ж±мыспен ќамту басты назарда.
¤ткен жылы μтініш берген 998 адам 100%
ж±мысќа орналастырылды. Оныњ ішінде 466
адам жергілікті бюджеттен, "Ж±мыспен ќам-
тудыњ жол картасы–2020" баѓдарламасы ар-
ќылы єлеуметтік ж±мыс орнына, жастар
практикасына 532 адам тартылды.

М±ндай дєйектерді кμптеп келтіруге бола-
ды. Бюджеттіњ єр тиыны есепте. Бір сμзбен
айтќанда, бєрі де ќаланыњ кешенді даму жос-
парына сай ж‰зеге асуда.

Єкімніњ есебінен кейін жарыссμзге шыќќан
ќаладаѓы "Инь Янь" с±лулыќ салоныныњ иесі
Н.Ержанова, Екідіњ ауылынан "Жасымбек"
шаруа ќожалыѓыныњ тμраѓасы Ќ.Н±рќабы-
ловтар мемлекеттіњ кμмегініњ арќасында іс
бастап, шаруашылыќтарын кењейтіп жатќан-
дыќтарын тілге тиек етті.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Ќала єкімініњ есеп
беру жиынынан кμріністер.

Білім
тєжірибемен
±штасќанда...

Білім саласында ж±мыс істе-
ген соњ, єр тањымыз ізденіс пен
талпыныста μту керек сынды.
Осы маќсатќа меніњ де арманым
±штасса керек. Тањдаѓан маман-
дыѓым ±стаздыќ, болашаќ
±лтжанды  азамат тєрбиелеп
μсіру болѓандыќтан заман аѓымы-
нан  ќалмай,  оќушыларыма  да
сол т±рѓыда  білім мен тєрбие
беру –  педагог ретіндегі басты
борышым, міндетім деп т‰сіне-
мін. Сондыќтан ќай ±стаз болма-
сын білімі мен біліктілігін ‰немі
жетілдіріп т±рѓаны абзал. Осы-
ныњ бір дєлелі ретінде  Ќостанай
ќаласындаѓы педагогикалыќ ше-
берлік орталыѓында  педагогика-
лыќ біліктілігімді арттырѓаныма
ќуандым.

Дењгейлік баѓдарламаныњ
бірінші дењгейініњ шењберінде
‰ш  айлыќ курста оќып, білім ал-
дым. Курсќа келген м±ѓалім-
дерді топ-топќа бμле бастады.
Біздіњ топтыњ тєлімгері Балќади-
ша  Ардабаева екендігін естідік.
Жан-жаќтан жиналѓан ±стаздар
ќауымы бірден тіл табысып,
‰йренісіп кеттік. Сол к‰ні  курс-
та оќыту дегеніміз не, ол ќалай
ж‰зеге асырылады? сынды
с±раќтар тμњірегінде ой ќозѓап,
пікір алмастыќ. М±ѓалімдердіњ
μзара ынтымаќтастыќ пен μзара
іс-єрекеттегі ж±мыс мањызды-
лыѓы айтылды. Топтарѓа бμлінген
±стаздар "Мінсіз оќушы ќандай
болуы керек?" деген таќырыпта
сурет салып, ой-пікірлерімізді
айта отырып, кезекпен т‰сін-
дірдік.

Єр оќушыныњ бойындаѓы да-
рындылыѓы мен талабын ±стаз
ѓана байќай алады. Олардыњ эмо-
циялыќ, єлеуметтік жєне таным-
дыќ єрекеттерін де жіті ±ѓына
білген абзал екен. Топтыќ ж±-
мыстар арќылы оларды бірлес-
тікке, достыќ пен жањашылдыќќа
баулуѓа болады. Мінсіз оќушы –
отбасы тєрбиесінен негізде-
летінін де айта кету керек.

Бізге тєжірибе беру маќсатын-
да ашыќ сабаќ ‰лгілері де инте-
рактивті таќта арќылы
кμрсетілді. Баќылаушы, тыњдау-
шы, ‰йренуші болып ‰ш адамнан
т±ратын топ ќ±ра отырып, μз біле-
тіндерімізді μзгемен бμлісу ‰шін
тєжірибе алмастыќ.  Жеті модуль
арќылы сабаќ ж‰ргізу, осы
ќаѓидаттарѓа с‰йену басты ќ±ра-
лымыз екендігін курста т‰сіндік.
Жан-жаќты пікір алмасып, ой
бμлістік. Тєлімгер айтќан аќпа-
рат пен ќасымыздаѓы адамныњ
пікірлері μзіміздіњ пікірге ±ласа
отырып, біраз мєліметтермен
ќаныќ болдыќ.  Білмеген  оќыту
технологиялар бойынша хабар
алып, жања заман ±рпаѓын
оќыту, тєрбиелеу жолдарын
‰йрендім. ¤зім сынды м±ѓалім-
дермен пікір алмаса отырып,
тєжірибеме кμптеген μзгерістер
енгіздім деп санаймын.

Алдаѓы уаќытта осы айтыл-
ѓандардыњ барлыѓын пайдала-
нып, жаќсы сабаќтар ж‰ргізіп,
жањашыл м±ѓалім болуѓа тыры-
самын деген ойдамын. Ењ басты-
сы балаѓа  сабаќта еркіндік бере
отырып, ой еркі мен сμйлеу еркі-
нен шектемеу керек, сонда ѓана
білім шыњына жетеріміз аныќ.

 Аќг‰л ЄЛІМОВА,
Мичурин  орта мектебініњ

математика пєнініњ
м±ѓалімі.

Ќостанай ауданы.

Сарыкμл аудандыќ №16
μрт сμндіру бμлімі  μњірде
μрттіњ алдын алу маќсатында
т‰рлі іс-шаралар
±йымдастырып  т±рады.

Яѓни т±рѓын ‰йдіњ μрт
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету ‰шін
аудан т±рѓындарымен к‰н сайын
тілдесіп, ќауіпсіздік шараларын
ќатањ т‰рде саќтауды ескертеді.
Тек ескертіп ќоймай, айтылѓан
міндеттердіњ толыѓымен іс
ж‰зінде ж‰зеге асырылуын
ќадаѓалайды.

Мєселен, μњірлік μрт сμндіру
бμлімініњ аѓа инженері, μртке
ќарсы ќызметініњ майоры Азамат
Бекмаѓамбетов бізбен бірге ‰йлерді
аралап, μрт ќауіпсіздігініњ алдын
алу маќсатындаѓы шараларды то-

лыќтай т‰сіндірді. Яѓни осы таќы-
рып тμњірегінде мол маѓл±мат
берді. Бір айта кетерлік жєйт, б±л
т±рѓыда жыл басынан бері б‰гінгі
к‰нге дейін 365 ‰й ќамтылѓан.

Біраќ соѓан ќарамастан аѓым-
даѓы жылдыњ басынан бері аудан-
да 4 μрт тіркелген. Соныњ екеуіне
єкімшілік айыпп±л салынса, енді
ќалѓаны ішкі істер бμліміне
жіберілді. Б±л туралы бізге аудан-
дыќ тμтенше жаѓдайлар бμлімініњ
басшысы, μртке ќарсы ќызметініњ
подполковнигі Ермек Ибраев баян-
дап берді.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

СУРЕТТЕ: μрт сμндіру
бμлімініњ аѓа инженері  А.Бекма-
ѓамбетов ж±мыс ‰стінде.

¤рт ќаупініњ алдын алу
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«Қостанай қаласы әкімінің аппараты» мем-
лекеттік мекемесінің бірыңғай конкурс комис-
сиясы (110000, Қостанай қаласы, Пушкин кө-
шесі, 98, 301 каб., анықтама телефоны: 8 
(7142)53-03-55, факс: 8(7142)53-39-80, электрон-
дық пошта: kadrykostanay@mail.ru) «Б» корпу-
сының бос әкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына орналасуға конкурс жариялайды;

1. «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылыс сек-
торының бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік) лауазым-
дық жалақысы еңбек еткен жылдарына қарай 
56376 теңгеден 76235 теңгеге дейін  

Қызметтік міндеттері: Құрылыс объектілері 
үшін құрылыс алаңы таңдау актілерін  белгіленген 
тәртіппен ресімдеу, жобалау-сметалық құжатта-
маларды уақытылы алуды және өндіріс жұмыста-
ры үшін беруді ұйымдастырады. Жобалауға ар-
налған тапсырыс тарға қажетті құжаттарды алуды 
 ұй ымдастырады. Жобалау жұмыстарының бары-
сына бақылау жасауды жүргізеді, қалалық инже-
нерлік желілерге жататын объектілерді қосу үшін 
қажетті техникалық құжаттамаларды құрайды. 
Құрылыс барысына және мердігерлердің кес-
тесінің сақталуына бақылау жүргізеді. Жұмыс ко-
миссиясының актісі бойынша объектіні тапсыра-
ды. Аяқталмаған құрылысқа түгендеу жүргізеді. 
Ф-2, Ф-3 қол қояды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-
лаптар: білімі жоғары техникалық ғылымдар және 
технологиялар (құрылыс).

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның функ-
ционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конс титуциясын, 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілік-
ті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы»  Зандарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес сала-
лардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Рес-
публикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа саяси бағыты стратегия сын білуі. 
Осы санаттағы лауазымдар бойынша функцио-
налдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа 
да міндетті білімдер.

2. «Қостанай  қаласы әкімдігінің  тұрғын 
үй-коммуналдық шаруа шылық, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мем-
лекеттік мекемесінің инвестициялық жобалар-
ды жүзеге асыру және мемлекеттік кәсіпорын-
дар секторының бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік) 

лауазымдық жалақысы еңбек еткен жылдары-
на қарай 56376 теңгеден 76235 теңгеге дейін.

Қызметтік міндеттері: ММ басшысының бұй-
рығы бойынша бекітуге сәйкес мемлекеттік ком-
муналдық кәсіп орындарға қатысты жұмыс жүргі-
зеді. Инвест-жобаларды, жұмыс жоспарларын 
жасау, бюджеттік өтінімдерге есептеулер жасау 
және есеп беру. Инженерлік коммуникацияларды 
енгізу бойынша бақылауды жүзеге асыру. Есептеу 
құрылғыларын орнату бойынша есеп берулер 
дайындау. Мемлекеттік мекеме басшысының бұй-
рығына сәйкес тіркелген мердігер ұйымдарымен 
орындалатын жұмыс сапасының және көлемінің 
бақылауын іске асыру, тіркелген шарттар бойынша 
шарттың міндеттерін және мерзімдерін  уақытылы 
орындауын бақылау. Орындалған жұмыстар 
көлемін қабылдайды және олардың құндарын 
шарттағы жағдайларға сәйкес тексереді, мерді-
гермен соңғы есептесу немесе аралық төлем 
жүргізу барысында орындалған жұмыстар ак-
тілеріне қол қояды. Коммуналдық мүлікті зерттеу, 
инвентарлау, сенімді басқаруға, балансқа алу-бе-
ру.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-
лаптар: 

Білімі жоғары техникалық (көліктік, құрылыс, 
инженерлік), заңгерлік, экономикалық.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның функ-
ционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конс титуциясын, 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілік-
ті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы»  Зандарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес сала-
лардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Рес-
публикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа саяси бағыты стратегия сын білуі. 
Осы санаттағы лауазымдар бойынша функцио-
налдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа 
да міндетті білімдер.

3. «Қостанай қаласы әкімдігінің дене шы-
нықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік ме-
кемесінің бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік) лауазым-
дық жалақысы еңбек еткен жылдарына қарай 
56376 теңгеден 76235 теңгеге дейін.

Қызметтік міндеттері: Спорт секциялары 
жұмыстарына басшылық етеді, Федерациялармен 
спорт түрлері бойынша жұмысты үйлестіру, қала-
ның жетекші спортшыларының дайындығын бақы-
лау. Спорт түрлері бойынша Ережелерін дайын-

дауға, спорттық-бұқаралық шараларды 
дайындауға және өткізуге, есеп дайындауға, 
спорттың жоғары шеберлігінің дамуына, ұлттық 
және дәстүрден тыс спорт түрлерін, жекпе-жек 
клубтарының жұмыс тарына талдау дайындауға 
жауапты. Өкілетті органдарына есептемелерді, 
ақпараттарды ұсыну. Бұқаралық ақпарат құрал-
дармен өзара іс-қимыл жасау. 

Бағыттау: грек-рим күресі, жеңіл атлетика, 
шахмат, футбол, шайбамен хоккей, үстел теннисі, 
теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, 
кикбоксинг, бокс, конькимен жүгіру спорты. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-
лаптар:

Білімі жоғары дене шынықтыру, туризм  (дене 
шынықтыру  және спорт, спорт және туризм),  заң-
герлік 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның функ-
ционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конс титуциясын, 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілік-
ті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы»  заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес сала-
лардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Рес-
публикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан 2050» Стратегия сы: қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа сая си бағыты стратегиясын білуі. 
Осы санаттағы лауазымдар бойынша функцио-
налдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа 
да міндетті білімдер.

Конкурс «Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға 
орналасуға конкурс өткiзу және конкурс комиссия-
сын қалыптастыру қағидаларын бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет 
iстерi агенттiгi Төрағасының 2013 жылғы 19 нау-
рыздағы № 06-7/32 Бұйрығы негізінде жүргізіледі 
(бұдан әрі – Қағидалар).

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

сандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 3-қо-

сымшаға сәйкес нысанда толтырылған сауална-
ма;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота-
риалды куәландырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсау лық сақтау 
министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуб-

ликасының Нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда № 6697 
болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыс тағы сертификат (немесе нотариалды 
куәландырылған көшірмесі).

Көрсетілген құжаттар конкурс өткізу туралы 
хабарландыру соңғы жарияланған сәттен бастап 
10 жұмыс күннің ішінде 110000, Қостанай қаласы, 
Пушкин көшесі, 98, 301 каб. мекенжайы бойынша 
тапсырылуы қажет.

Азаматтар құжат тiгiлетiн мұқабада орналас-
тырылған жоғарыда аталған құжаттарды қол-
ма-қол тәртiпте немесе пошта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзiмiнде бере алады.  

Конкурсқа қатысу үшiн құжаттарды хабарлан-
дыруда көрсетілген электрондық пошта арқылы 
берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әң-
гiмелесу басталғанға дейiн бiр жұмыс күн бұрын 
кешiктiрмей бередi.

Әңгімелесуге жіберу туралы үміткерлерді 
хабарландыру күнінен бастап 5 күн ішінде үміт-
керлер әңгімелесуді «Қостанай қаласы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінде, 309 каби-
нетте өтеді.    

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

Конкурстық комиссияның бақылау шылары 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және барлық деңгейдегі мәслихаттардың депутат-
тары, Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
белгіленген аккредитация алған бұқаралық ақпа-
рат құралдарының өкілдері, басқа да мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік 
емес ұйымдар), коммерция лық ұйымдар мен сая-
си партиялардың, өкілетті органның қызметкер-
лері қатыса алады. 

Конкурстық комиссияның отырысына бақы-
лаушы ретінде қатысу үшін әңгімелесу өткізудің 
басталуына бір жұмыс күннен кешіктірмей, Қос-
танай қаласы әкімінің аппараты мемлекеттік 
мекемесінің персоналды басқару (кадр қызметі) 
бөлімінде тіркеледі. Тіркелу үшін тұлға Қостанай 
қаласы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің 
персоналды басқару (кадр қызметі) бөліміне жеке 
куәлігінің көшірмесін, ұйымға жататынын растай-
тын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмесін 
ұсынады. 

Конкурсқа қатысу бойынша шығындар (әң-
гімелесу өтетін жерге және кері қарай жол жүру, 
тұрғын үй-жай жалдау, тұру, барлық түрдегі бай-
ланыс қызметтерін пайдалану) азаматтардың өз 
қаражаттары есебінен жүргізіледі.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесі Әулиекөл ауданы, Әулиекөл селосы, 1-Май кө-
шесі,44, № 8- кабинет, анықтама үшін телефондар:21-006 
Факс:21-000, электронды мекенжайы: auliekol@kostanay.
kz бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына  орналасуға 
ашық конкурс жариялайды: 

1. «Аманқарағай ауылдық округінің әкімі аппара-
ты» ММ бас маманы, санаты Е-G-3, лауазымдық еңбек 
ақысы қызмет өтіліне байланысты 53813 теңгеден 72391 
тенгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: Ұйымның экономикалық 
қызметін іске асыру жұмыстарын атқару. Жоғары тұратын 
органдарға есеп беру. Бюджеттен қаржыландырылатын мін-
детті жұмыс көлемдерді (қызметтерді) және қызметтердің 
басымды бағыттарын анықтау. Жергілікті бюджеттің табыс-
ты көздерді қалыптастыру. Жергілікті өзін-өзі басқарудың 
орталық өкілетті органда қолда бар ақшаның бақылау есеп 
шотының бюджетін орындалу бойынша ашылуын қамта-
масыз ету. Мемлекеттік мекемемен бағыныста қалатын та-
уарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетуді) сату бойынша 
кіріс және шығыс қаражаттың жиынтық жоспарын құрастыру 
және бекіту. Жеке тұлғалардан бюджетке түсетін мүлік, көлік 
және жер салығының түсуін қамтамасыз ету. Салық есеп 
кітабын жүргізу. Жер және мүлік салығын есептеу. Борыш-
керлер тізімін қалыптастыру және олармен жұмыс жүргізу. 
Борышкерлерге хабарламаларды жіберу. Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін есепке алу. 1 ОЛ нысаны бойынша 
статистикалық есепті құрастыру.     

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  
Жоғары: экономикалық, мемлекеттік және жергілікті басқару. 
Ортадан кейінгі білім рұқсат етіледі.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес салаларда екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі білімі барларға 
рұқсат етіледі. 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қа-
зақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы»,  «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» заңдарын, осы санаттағы нақты лауа-
зымның мамандануына сәйкес салалардағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қыз-
мет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыз-
дағы № 06   -7/32 бұйрығымен  бекітілген бос мемлекеттік  
әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс өткізу және конкурс 
комиссия сын қалыптастыру қағидалары негізінде өткізіледі.

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

өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 3-қосымшаға 

сәйкес нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды куәланды-

рылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалды 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау минис-

т р лігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№ 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариалды куәландырылған көшір-
месі). 

Құжаттар конкурстың өтетіндігі туралы  хабарландыру 
соңғы жарияланған сәттен бастап 10 жұмыс күн ішінде  «Әу-
лиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне  
мына мекенжайға: Әулиекөл селосы, 1-Май көшесі,44, № 
8- кабинет, анықтама үшін телефондар:21-006 Факс:21-000 
ұсыну қажет.

Азаматтардың  қолма-қол  тәртіпте  немесе   пошта  
арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде берген құжаттары   
(қоса берілген құжаттары көрсетіле отырып құжат тігілетін 
мұқабаға салынған) конкурстық комиссияның қарауына қа-
былданады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарын электрондық  
пошта арқылы берген  азаматтар,  құжаттардың түпнұсқасын 
әңгімелесу  басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешік-
тірмей  ұсынады.    

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны осы  әңгімеле-
суге жіберілгені туралы хабарлама алған күннен  бастап  5 
жұмыс күннің ішінде  «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» 
ММ-де  36 кабинетте өтеді. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына бай-
қаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа да мем-
лекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік 
емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси 
партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері 
қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні 
қалғанға дейін кешіктірмей Әулиекөл ауданы әкімі аппа-
ратының кадр қызметіне тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар 
Әулиекөл ауданы әкімі аппаратының кадр қызметіне жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға 
тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.   

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу 
өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байла-
ныс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Алтынсарин ауданы әкімдігінің ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемле-
кеттік мекемесі (бұдан әрі конкурсты ұйымдасты-
рушы) құқықтық нормативтік актілерді ресми жа-
риялауға құқық алу үшін тендер жолымен конкурс 
өткізеді.

Конкурстық іріктеу Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қазандағы № 1118 
«Құқықтық нормативтік актілерді ресми жариялау 
үшін құқық алуға конкурс өткізу ережелерін бекіту 
туралы» қаулысы негізінде аудандық мәслихаттың 
құқықтық нормативтік шешімдерін, аудан әкімді-
гінің құқықтық нормативтік қаулыларын және ау-
дан, селолық округтар,әкімінің құқықтық норма-
тивтік шешімдерін ресми жариялауға құқық беру 
мақсатымен өткізіледі.

Конкурс мына мекенжайда өткізіледі: Қа-
зақстан Республикасы, Қостанай облысы, Алтын-
сарин ауданы, Обаған а., Ленин көш., 4, 3 қабат, 
Алтынсарин ауданы әкімдігінің ғимараты. Конкурс
тық өтінімдерді қабылдаудың соңғы күні 2015 ж., 7 
наурыз, сағ. 11де аяқталады.

Конкурстық іріктеуге конкурстық іріктеу шарты-
на жауап беретін, конкурстық өтінім уақытылы бер-
ген және осы ереженің 12 тармағына сәйкес талап
қа сай рәсімделген құжаттарды берген мерзімдік 
баспа басылымдары жіберіледі.

Конкурстық іріктеуге тілек білдірген тұлға 
конкурстық өтінім қабылдау мерзімі аяқталғанша 
конкурсты ұйымдастырушыға конвертке салынған 
төмендегідей құжаттарды  мемлекеттік және (не-
месе) орыс тілдерінде беруге тиіс: 1) өкілетті орган 
белгілеген үлгідегі конкурстық өтінім, оған ұсы-
нылған құжаттар тізімі қоса беріледі; 2) конкурстық 
іріктеуге қатысушының ұсыныстары.

Конверттерді және басқа құжаттарды ашу 
іріктеу конкурсына қатынасушының немесе оның 
өкілінің қатысуымен 2015 ж. 9 наурыз сағ. 11:00те 
жоғарыда көрсетілген мекенжайда жүзеге асыры-
лады.

Конкурстық комиссия конкурстық іріктеу қоры-
тындысын конверт ашылған сәттен он күнтізбелік 
күннен асырмай шығарады.

Конкурсты ұйымдастырушының банктік де-
ректемелері: «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ішкі 
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ,  
ЖСҚ  KZ86070103KSN3902000, БСҚ KKMFKZ2A, 
БСН 060140005996, «Қазақстан Республикасы 
Қаржы Министрлігі қазынашылық комитеті» ММ.

Қосымша ақпарат және  анықтама  мына теле-
фондар бойынша алуға болады:  8 (71445) 34241, 
8 (71445) 34182.

Государственное учреждение «Отдел внутрен-
ней политики, культуры и развития языков акимата 
Алтынсаринского района» (далее организатор кон-
курса) проводит конкурс путем тендера на получение 
права официального опубликования нормативных 
правовых актов.

Конкурсный отбор проводится на основании 
постановления Правительства Республики Казахстан 
от 11 октября 2002 года №1118 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса на получение права 
официального опубликования нормативных право-
вых актов» (далее Правила) в целях предоставления 
права на официальное опубликование нормативных 
правовых решений районного маслихата, норматив-
ных правовых постановлений акимата района и нор-
мативных правовых решений акима.

Конкурс будет проводиться по адресу: Республи-
ка Казахстан, Костанайская обл., Алтынсаринский рн, 
 с. Убаганское, ул. Ленина, 4, 3 этаж, здание акимата Ал-
тынсаринского района. Окончательный прием конкурс-
ных заявок производится до 7 марта 11:00 часов 2015 г.

К участию в конкурсном отборе допускаются пе-
риодические печатные издания, отвечающие объяв
ленным условиям конкурсного отбора, своевременно 
подавшие конкурсную заявку, и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящих Правил.

Лицо, изъявившее желание участвовать в кон-
курсном отборе, обязано до истечения окончательного 
срока приема конкурсных заявок предоставить орга-
низатору конкурса в запечатанном конверте следую-
щие документы на государственном и (или) русском 
языках: 1) конкурсную заявку, установленной упол-
номоченным органом формы, к которой прилагается 
опись представляемых документов; 2) предложения 
участника конкурсного отбора.

Вскрытие конвертов и других документов кон-
курсной комиссией будет произведено в присутствии 
участников конкурсного отбора или их представи-
телей по вышеуказанному адресу 9 марта 2015 г, в 
11:00 часов. 

Итоги конкурсного отбора конкурсной комиссией 
будут подведены в срок не более десяти календарных 
дней со дня вскрытия конвертов.

Банковские реквизиты организатора конкурса: 
ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и разви-
тия языков акимата Алтынсаринского района», ИИК  
KZ86070103KSN3902000, БИК KKMFKZ2A, БИН 
060140005996, ГУ «Комитет Казначейства Министер-
ства Финансов Республики Казахстан»    

Дополнительную информацию и справки можно 
получить по телефонам: 8 (71445) 34241, 8 (71445) 
34182.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х. ''Дос-
тар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45 Дауа.
13.15 Мєлім де беймєлім Ќазаќстан.
13.45 Аќсауыт. 14.15 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
Меніњ Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.05 Шын
ж‰ректен. 18.50 Зањ жєне біз. 19.30
''Достар''. 20.00 Д.ф. ''Елдіњ ерлігі''.
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай. 21.50 Т.х. ''Ќара шањыраќ''.
22.40 ''Келін''. 23.30 Сіз не дейсіз?
0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 11.00 Сєтті сау-
да. 11.30 М.ф. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 ''Страх в твоем доме''. 14.00
''Женский доктор''. 15.00 Новости.
15.15 Д.ф. ''ЌР ¦лттыќ музейі''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Биз-
нес сыры. 18.00 Новости. 18.15 Ду-
думан. 19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жања-

6 аќпан 2015 жыл

 аќпанныњ
9-нан 15-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

лыќтар. 20.30 Арнайы хабар. 21.00
Новости. 21.30 Т.х. ''Дворец Абдин''.
22.20 Т.с. ''След''. 23.10 Жекпе-жек.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Арќа-
аќпарат. 9.30 Волшебный фонарь.
9.55, 11.25, 12.55, 13.45, 15.55,
16.55, 19.25, 21.35 Телемаркет.
10.00 Арќа-аќпарат. 10.30 Т.с. ''На
пути к сердцу''. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. ''Финес пен Ферб''.
12.30 Вызов. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 Х.ф. ''Команда
мечты''. 16.00 ''Территория красоты''.
17.00 Д.ф. ''Ожидание права''. 17.35
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ќазы-
на. 18.25 Новости. 18.50 Т.х. ''Кμк
тарландары''. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Интонация.
21.00 Новости. 21.35 ''На пути к
сердцу''. 22.40 Т.с. ''Парыз''. 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер
представляет. 8.20 Суперпапа. 9.00
Т.х. ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жањалыќ-

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Однажды в России.
12.00 Как это сделано. 12.25 ''Вто-
рая свадьба''. 13.20 М.с. 15.30
С‰йікті жануарлар. 15.55 К‰лкі ойнаќ.
16.20 Т.х. ''М±рагерлер''. 17.40 Те-
матик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00 ''Уни-
вер''. 21.50 ''Интерны''. 22.30 ''Пат-
руль''. 23.00 ''Реальные пацаны''.
23.30 Х.ф. ''Мальчишник в Новом
Орлеане''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 3: Танцы на углях''.
17.00 Орел и решка. 18.00 ''Ќара
г‰л''. 19.00 Айна online. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Фаб-
рика звезд. 23.00 Бокс. 0.00 Т.с. ''Хо-
дячие мертвецы''. 0.45 Орел и реш-
ка.

10 аќпан,10 аќпан,10 аќпан,10 аќпан,10 аќпан,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Спорт. 13.10 Алањ. 14.00 Сыр с±хбат.
14.30 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 Келбет. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.15 Ас
болсын! 19.05 Ќылмыс пен жаза.
19.30 ''Достар''. 20.00 ''Елдіњ ерлігі''.
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 ''Ќара шањыраќ''. 22.40
''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 ''Дворец Абдин''. 12.35 Спорт
без границ. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Женс-
кий доктор''. 15.00 Новости. 15.15
Д.ф. ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Эко-
номкласс. 18.00 Новости. 18.15 Т.х.
''Махаббатым ж‰регімде''. 19.00
Н‰кте. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 ''Дворец Абдин''. 22.20
''След''. 23.00 Арнайы хабар. 23.30
Жањалыќтар.

11 аќпан,11 аќпан,11 аќпан,11 аќпан,11 аќпан,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Поэзия єлемі. 13.10 Зањ жєне біз.
13.55 Шарайна. 14.25 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
''Мєлім де беймєлім Ќазаќстан''.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Ќылмыс пен жаза. 18.40
Мыњ т‰рлі мамандыќ. 19.10 Журна-
листік зерттеу. 19.30 ''Достар''. 20.00
''¦лт маќтанышы''. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 ''Дворец Абдин''. 12.35 Спорт
єлемі. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 Т.с.
''Второе дыхание''. 15.00 Новости.
15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жа-

12 аќпан12 аќпан12 аќпан12 аќпан12 аќпан,,,,,
бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.35 Жан жылуы. 14.00
Журналистік зерттеу. 14.25 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 ''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.15 Ру-
ханият сардары. 19.10 Индустрия-
ландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.30
''Достар''. 20.00 Жарќын бейне. 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 ''Ќара шањыраќ''. 22.40
''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-

тар. 10.30 Т.с. ''Фериха''. 11.30 Т.х.
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар.
13.10 ''20:30''. 14.00 Новости. 14.10
Т.с. ''Сделано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ
жігіт''. 16.40 ''20:30''. 17.30 ''Фери-
ха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сде-
лано в СССР''. 22.00 ''Фериха''. 23.00
Кеш емес. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 10.05 Песни
любви. 10.35 Ж‰здесу. 11.00 Б‰гінгі
ѓылым. 11.30 Д.ф. ''Ѓылыми ізде-
ністер''. 12.05 ''М.Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Научная нефантастика. 15.00 Т.х.
''Аѓайынды Карамазовтар''. 16.00
''XXI ѓасыр кμшбасшысы''. 17.30
Т±њѓыштар. 18.05 ''М.Фриманмен
бірге уаќыт пен кењістік тылсымына
бойлау''. 19.20 Ученый совет. 20.10
Н±рлы Отау. 20.30 Наше кино. 21.00
Кітапхана. 21.30 Легенды и мифы
Оперного. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 ''Мен ±мытылмаймын'' (драма).
0.00 Т.х. ''Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы''.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''На пути к сердцу''. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Высота воли. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
К.ф. ''Таќиялы періште''. 16.00 ''Тер-
ритория красоты''. 17.00 Д.ф.
''Жизнь прекрасна даже тогда, ког-
да по лицу текут слезы''. 17.35 М.ф.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Даму
діњгектері. 18.25 Новости. 18.50 ''Кμк
тарландары''. 19.30 Бірінші студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ажар.
21.00 Новости. 21.35 ''На пути к
сердцу''. 22.40 ''Парыз''. 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. ''Кто в доме хозяин?''. 9.00
''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Кеш емес.
14.00 Новости. 14.10 ''Сделано в
СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ жігіт''. 16.35
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Фери-
ха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сде-
лано в СССР''. 22.00 ''Фериха''. 23.00
Сырласу. 23.50 Жањалыќтар.

баев. 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 ''Дворец Абдин''. 12.40 Эко-
номкласс. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Вто-
рое дыхание''. 15.00 Новости. 15.15
''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.50 Сєтті
сауда. 16.20 М.с. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес
сыры. 18.00 Новости. 18.15 ''Махаб-
батым ж‰регімде''. 19.00 Жекпе-жек.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Энергия
будущего. 21.00 Новости. 21.30 ''Дво-
рец Абдин''. 22.20 ''След''. 23.10

Біздіњ ‰й. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.35, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
23.15 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''На пути к сердцу''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Он саусаќ. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.30 Новости. 14.00 К.ф.
''Сен мені ±мыт''. 16.00 ''Территория
красоты''. 17.00 ''Памятник как на-
путствие''. 17.35 М.ф. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.15 Третий тайм. 18.30
Новости. 18.50 ''Кμк тарландары''.
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-

лыќтар. 20.30 Бойт±мар. 21.00 Но-
вости. 21.35 ''На пути к сердцу''.
22.40 ''Парыз''. 0.20 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Біз біргеміз. 13.35 Той жыры. 14.00
Новости. 14.10 ''Сделано в СССР''.
15.15 ''Ѓашыќ жігіт''. 16.35 Kaznet.
17.00 Такси. 17.30 ''Фериха''. 18.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сделано в
СССР''. 22.00 ''Фериха''. 23.00 Sky-
studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Саѓыныш сазы. 10.35
Атакєсіп. 11.00 ''Эврика''. 11.30
''Ѓылыми ізденістер''. 12.05 ''М. Фри-
манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау''. 13.05 Онлайн Ас-
тана. 15.00 ''Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы''. 16.00 ''Лидер XXI века''.
17.30 ''‡кілі домбыра''. 18.05 ''М.
Фриманмен бірге уаќыт пен кењістік
тылсымына бойлау''. 19.50 Ќылќа-
лам. 20.40 Семь муз. 21.00 Казах-
стан в письмах. 21.20 ''Танцующий

мир''. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 0.00 ''Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''. 10.30 ''Ин-
терны''. 11.00 ''Реальные пацаны''.
11.30 ''Патруль''. 12.00 Как это сде-
лано. 12.25 ''Вторая свадьба''. 13.20
М.с. 15.30 С‰йікті жануарлар. 15.55
К‰лкі ойнаќ. 16.20 ''М±рагерлер''.
17.40 Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00 ''Уни-
вер''. 21.50 ''Интерны''. 22.30 ''Пат-
руль''. 23.00 ''Реальные пацаны''.
23.30 Х.ф. ''Район №9''.

9 аќпан9 аќпан9 аќпан9 аќпан9 аќпан,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

њалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
Бизнес сыры. 18.00 Новости. 18.15
''Махаббатым ж‰регімде''. 19.00
''Біздіњ ‰й''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Д.ф. ''VII Астана Экономикалыќ
форумы мен II даѓдарысќа ќарсы
д‰ниеж‰зілік конференция''. 21.00
Новости. 21.30 ''Дворец Абдин''.
22.20 ''След''. 23.10 Н‰кте. 0.00
Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.30 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''На пути к сердцу''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Высота воли. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
К.ф. ''Кешіккен махаббат''. 16.00
''Территория красоты''. 17.00 Д.ф.
''Непобедимый рыцарь духа''. 17.30
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Реги-
он/10. 18.25 Новости. 18.50 ''Кμк тар-
ландары''. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Высота
воли. 21.00 Новости. 21.35 ''На пути
к сердцу''. 22.40 ''Парыз''. 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.05 ''20:30''. 7.35 Жањалыќтар.
8.05 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Сырласу. 14.00 Новости. 14.10 ''Сде-
лано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ жігіт''.
16.35 Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Фе-
риха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00
''Сделано в СССР''. 22.00 ''Фериха''.
23.00 Репортер представляет. 23.20
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.40 TED.
Идеи, достойные распространения.
10.05 ''Ѓасырлар пернесі''. 10.35
Кітапхана. 11.05 Реальная наука.
11.30 ''Ѓылыми ізденістер''. 12.05 ''М.
Фриманмен бірге уаќыт пен кењістік
тылсымына бойлау''. 13.05 Онлайн
Астана. 14.05 Казахфильм: вчера,
сегодня, завтра. 15.00 ''Біздіњ зама-
нымыздыњ ќаћарманы''. 16.30 Таѓ-
дырлы хаттар. 17.00 Идеи, достой-
ные распространения. 17.30 ''Эйн-

штейн ізімен''. 18.05 ''М. Фриманмен
бірге уаќыт пен кењістік тылсымына
бойлау''. 19.00 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.50 Тарих айнасы:
ањыз бен аќиќат. 21.30 Музей зву-
ков. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 0.00 ''Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''. 10.30 ''Ин-
терны''. 11.00 ''Реальные пацаны''.
11.30 ''Патруль''. 12.00 Как это сде-
лано. 12.25 ''Вторая свадьба''. 13.20
М.с. 15.30 С‰йікті жануарлар. 15.55
К‰лкі ойнаќ. 16.20 ''М±рагерлер''.
17.40 Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00 ''Уни-
вер''. 21.50 ''Интерны''. 22.30 ''Пат-
руль''. 23.00 ''Реальные пацаны''.
23.30 Х.ф. ''Готика''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 3: Танцы на углях''.

17.00 ВООМ! 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Мои прекрасные.
23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие мертве-
цы''.0.45 Свидание со звездой.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна за
всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсе-
риалы. 15.00 ''Одна за всех''. 16.00
''Городские легенды''. 17.00 ''После-
дний из Магикян''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбюро.
21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. ''Джефф, который живет
дома''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 ''Дыши со мной.
Счастье взаймы''. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Сержанєлініњ єн кеші.
19.00 Жањалыќтар. 20.00 РТН. 20.30
Солнечная кухня. 21.00 ''Госпожа
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7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девятая
территория мира''. 10.05 Саѓыныш
сазы. 10.35 Ќылќалам. 11.00 Леген-
ды и мифы Оперного. 11.30 ''Ѓылыми
ізденістер''. 12.05 ''М. Фриманмен
бірге уаќыт пен кењістік тылсымына
бойлау''. 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Н±рлы Отау. 15.00 ''''Біздіњ заманы-
мыздыњ ќаћарманы''. 16.00 Научная
нефантастика. 16.30 ''Мода Великой
степи''. 17.30 ''‡кілі домбыра''. 18.05
''М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау''. 19.30
Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Археология. Ба-
балар м±расы. 22.00 Онлайн Аста-
на. 22.50 Балет ''Сильфида''. 0.00
''Біздіњ заманымыздыњ ќаћарманы''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 ''Патруль''. 12.00 Как
это сделано. 12.25 ''Вторая свадь-
ба''. 13.20 М.с. 15.30 С‰йікті жану-
арлар. 15.55 К‰лкі ойнаќ. 16.20
''М±рагерлер''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ин-
терны''. 22.30 ''Патруль''. 23.00 ''Ре-
альные пацаны''. 23.30 Х.ф.
''S.W.A.T.: огненная буря''.

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

мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 3: Танцы на углях''.
17.00 Икона стиля. 18.00 ''Ќара г‰л''.
19.00 Айна online. 19.30 KZландия.
20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф. ''Около
футбола''. 23.00 Бокс. 0.00 ''Ходя-
чие мертвецы''. 0.45 Х.ф. ''Около
футбола''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетч-
ком ''Одна за всех''. 11.00 ''Пляж''.
12.00 Мультсериалы. 15.00 ''Одна
за всех''. 16.00 ''Городские леген-
ды''. 17.00 ''Последний из Магикян''.
18.00 ''Анжелика''. 19.00 ''Пляж''.
20.00 Информбюро. 21.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Медвежатник''. 3.00 Ќазаќша кон-
церт.

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

с±хбат. 17.30 Дєрібаевтар ан-
самблініњ концерті. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Винтаж. 21.05 ''Госпожа
горничная''. 22.00 РТН. 22.30 Груп-
па здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.05 ''Ду ќол шоколад''.
13.00 Жањалыќтар. 13.05 Лучший
город.KZ. 13.20 Ашыѓын айтќанда.
14.05 П@утina+. 15.00 112. 15.15
Судебные истории. 16.10 ''Карпов.
Сезон второй''. 16.55 Давай поженим-
ся. 18.00 Жањалыќтар. 18.25 ''С‰йген
жар''. 19.25 Жањалыќтар. 19.45 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.15 Жањалыќтар.
20.35 П@утina. 21.00 Новости. 21.45
''Сестра моя, Любовь''. 22.45 Пусть
говорят. 23.50 Лучший город.KZ. 0.00
Т.с. ''Однолюбы''.

6.50 ''Япыр-ай''. 7.40 ''Жанќияр
патшайым''. 8.25 ''Алањ болма, жа-
ным!''. 9.35 Оњай олжа. 10.10 ''Моя
большая семья''. 12.00 Новости.
12.40 Главная редакция. 13.10
''Практика''. 14.10 Не ври мне. 15.05
''Лесник''. 17.00 ''Махаббат м±њы''.
17.50 ''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''.
18.50 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Диагноз. 22.15 ''Моя
большая семья''. 23.55 ''Лесник''.

горничная''. 22.00 РТН. 22.30 В ладу
с природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.05 ''Ду ќол шоколад''.
13.00 Жањалыќтар. 13.05 Лучший
город.KZ. 13.20 Ашыѓын айтќанда.
14.05 П@утina+. 15.00 112. 15.15
Судебные истории. 16.10 ''Карпов.
Сезон второй''. 16.55 Давай поженим-
ся. 18.00 Жањалыќтар. 18.25 ''С‰йген
жар''. 19.25 Жањалыќтар. 19.45 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.15 Жањалыќтар.
20.35 П@утina. 21.00 Новости. 21.45
''Сестра моя, Любовь''. 22.45 Пусть
говорят. 23.50 Лучший город.KZ. 0.00
Т.с. ''Однолюбы''.

6.50 ''Япыр-ай''. 7.40 ''Жанќияр
патшайым''. 8.25 ''Алањ болма, жа-
ным!''. 9.35 Оњай олжа. 10.10 ''Моя
большая семья''.12.00 Новости. 12.40
Диагноз. 13.10 ''Практика''. 14.10 Не
ври мне. 15.05 ''Лесник''. 17.00 ''Ма-
хаббат м±њы''. 17.50 ''М±здан суыќ,
оттан ыстыќ''. 18.50 КТК ќоржынынан.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.15 Т.с.
''Третья мировая''. 0.20 ''Лесник''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 Т.с. ''Сен
келерсіњ 2''. 9.30 Х.ф. ''Терминал''.
12.00 Мультсериалы. 15.30 Х.ф.
''Гнев титанов''. 17.30 Т.с. ''После-
дний из Магикян''. 18.30 Т.с. ''Анже-
лика''. 19.00 Т.с. ''Пляж''. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 ''Сен келерсіњ 2''.
23.30 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Американский
ниндзя''. 3.00 Ќазаќша концерт.

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

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.05 ''Ду ќол шоколад''.
13.00 Жањалыќтар. 13.05 Лучший
город.KZ. 13.20 Ашыѓын айтќанда.
14.05 П@утina+. 15.00 112. 15.15
Судебные истории. 16.10 Т.с. ''Кар-
пов. Сезон второй''. 16.55 Давай по-
женимся. 18.00 Жањалыќтар. 18.25
Т.х. ''С‰йген жар''. 19.25 Жањалыќ-
тар. 19.45 Т.х. ''Джодха жєне Акбар''.
20.15 Жањалыќтар. 20.35 П@утina.
21.00 Новости. 21.45 Т.с. ''Сестра
моя, Любовь''. 22.45 Пусть говорят.
23.50 Лучший город.KZ. 0.00 Т.с. ''Од-
нолюбы''.

7.15 ''Япыр-ай''. 8.00 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.00 Базар жоќ алањы.
10.10 Х.ф. ''Белый холст''. 12.00 Х.ф.
''Услышь мое сердце''. 13.45 Другая
правда. 14.40 Портрет недели. 15.40
Слуги народа. 16.20 Ж±лдызды
аќиќат. 17.00 Т.х. ''Махаббат м±њы''.
17.50 Т.х. ''М±здан суыќ, оттан
ыстыќ''. 18.50 КТК ќоржынынан. 19.45
Оњай олжа. 21.00 Новости. 21.40
Главная редакция. 22.15 Т.с. ''Моя
большая семья''. 23.55 Т.с. ''Лесник''.

НТК

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

АСТАНА
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Ќазаќстан дауы-
сы. 13.30 Поэзия єлемі. 14.00 Жай-
дарман. 14.15 ''Сырѓалым''. 16.25
К.ф. ''Ќањѓыбас''. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 К.ф. ''Ќањѓыбас''. 19.45 Кон-
церт. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
¦лттыќ шоу. 22.30 А.Иманбаеваныњ
єн кеші. 0.30 Жањалыќтар. 1.05 К.ф.
''Кейт пен Лео''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 9.45 Продвопрос.
10.00 Спорт без границ. 10.25 М.ф.
12.10 Х.ф. ''Как Майк 2''. 14.00 Орта-
лыќ хабар. 14.50 Ж±лдызды дода.
16.20 Тур де Хабар. 16.50 Концерт.
18.00 К.ф. ''Армандастар''. 19.40
''Мен кμрген соѓыс''. 19.50 Бенефис-
шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Бра-

14

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Ќазаќстан дауысы.
11.50 ''Достар''. 12.30 Жањалыќтар.
12.45 Жарќын бейне. 13.15 Кμкпар.
14.00 Индустрияландыру: ±лттыќ
μндіріс. 14.25 М.х. 15.05 Єйел баќы-
ты. 16.10 ''Келін''. 17.00 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Меніњ Ќазаќстаным. 18.40
Д.ф. ''VII Астана Экономикалыќ фо-
румы''. 19.00 Иман айнасы. 19.20
''Достар''. 19.50 ''Ќазаќќа ќымбат
есім''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05 Ай-
туѓа оњай... 21.50 Шын ж‰ректен.
22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар. 0.50
К.ф. ''Алдар Кμсе''.

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

тья Гримм''. 0.20 К.ф. ''Кемелдік бей-
несі''.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ертегілер.
9.00 Новости. 9.35 Х.ф. ''Приключе-
ния Гекльберри Фина''. 11.35, 11.55,
13.55, 16.30 17.55 18.25, 19.55 Те-
лемаркет. 11.40 Регион/10. 12.00
Телетриптих ''00.00''. 13.00 Третий
тайм. 13.25 Д.с. ''Паула''. 14.00 Ай-
гμлек. 16.00 М.ф. ''Алпамыс батыр''.
17.00 Т.с. ''Дым отечества''. 18.00
Д.ф. ''Д‰ниеж‰зілік соѓыс''. 18.30 Т.с.
''Мушкетеры''. 19.30 Д.ф. ''Ќазаќстан
– бірліктіњ бесігі''. 20.00 Алдаспан.
20.30 Дамафон. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.30 Х.ф. ''Личные обстоятельства''.

8.00 Єн шашу. 9.05 М.ф. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 11.10 Kaznet.
11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Т.с. ''Шу-
лер''. 15.05 Єзілстан. 15.15 К.ф.

''Жел ќызы''. 17.00 Айтыс. 18.05 Той
жыры. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.05 Ел
аузында. 20.30 ''20:30''. 21.20 Sky-
studio. 22.10 Концерт. 23.25 Т.х.
''¦мытылмас''.

7.00 ''Полуостров перспектив''.
8.05 ''Сірењке сатќан ќыз'' ертегі. 9.30
Єдебиет єлемі. 10.55 Золотая сере-
дина. 12.00 Ж‰здесу. 13.05 ''Осман-
дар. Еуропаныњ м±сылман импера-
торлары''. 14.05 Европейский концерт
в Праге. 16.00 XXI ѓасыр кμшбасшы-
сы. 17.30 Арнайы жоба. 19.00 Кон-
церт. 20.30 Eхclusive. 21.00 К.ф. ''Пи-
росмани''. 22.25 Х.ф. ''Голубиный
звонарь''. 23.45 Полночный джаз.

8.35 М.х. 9.00 М.ф. ''Принцесса
Лебедь: тайна заколдованного коро-
левства''. 10.20 М.ф. 12.30 С‰йікті
жануарлар. 13.00 Комикadze. 13.30

Алтын таспа. 14.30 М.х. 16.00 Х.ф.
''Толстяк на ринге''. 18.00 С‰йікті
жануарлар. 18.30 Тематик-шоу.
19.30 Караоке-киллер. 20.30 Х.ф.
''Тепло наших тел''. 22.30 Х.ф. ''Нео-
споримый 3''.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.30 Орел и решка. 10.30 Х.ф. ''Он и
она''. 12.00 Айна online. 12.45 К.ф.
''Періштем''. 15.00 Смеяться разре-
шается. 15.30 Концерт. 18.00 К.ф.
''Шпион балалары''. 19.40 Айна
online. 20.20 Х.ф. ''Нереальная лю-
бовь''. 22.00 Другими словами. 22.40
Бокс. 0.00 ''Ходячие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. ''День свя-
того Валентина''. 11.30 ''Дом рецеп-
тов''. 12.00 ''Налегке''. 12.30
''Ж±лдызды шањыраќ''. 13.00 Ал-
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7.00 Концерт. 9.00 Кμњілашар.
10.30 М.ф. 11.20 Аќсауыт. 11.55
Шарайна. 12.25 Сыр-с±хбат. 12.55
¦лттыќ шоу. 14.15 ''Сырѓалым''. 16.25
Баламен бетпе-бет. 16.40 М.ф. 16.50
Г. Саринаныњ шыѓармашылыќ кеші.
18.15 Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.00
Ќазаќстан дауысы. 23.05 Алањ.
23.55 Кμкпар. 0.35 К.ф. ''Он ‰шінші
жауынгер''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт
єлемі. 11.00 М.ф. 12.30 Т.с. ''Синд-
бад''. 13.15 Бенефис-шоу. 14.25 К.ф.
''Махаббат жолында''. 16.55 Кеше
ѓана. 17.55 Бокс. ''Астана Арланс'' -
''Ураганы Пуэрто Рико''. 20.00 Ду-
думан. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф.

''Иллюзия обмана''. 0.00 К.ф. ''Шал''.

8.00 М.ф. ''Ер Тарѓын''. 9.15,
11.55, 13.55, 16.25, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 9.20 К.ф. ''Сиќыр-
лы демеуші''. 11.40 Даму діњгектері.
12.00 ''Финес пен Ферб''. 12.30 Сап
т‰зе! 13.00 Д.с. ''Тайны древних
империй''. 14.00 Айгμлек. 16.30 Д.ф.
''Мєлім де беймєлім''. 17.00 ''Дым
отечества''. 18.00 ''Паула''. 18.30
''Мушкетеры''. 19.30 Волшебный
фонарь. 20.00 Бойт±мар. 20.30 Вы-
зов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.40 ''Лич-
ные обстоятельства''.

8.00 Єн шашу. 8.35 К.ф. ''Жел
ќызы''. 10.15 Концерт. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 ''Шулер''. 15.00 Х.ф.
''Покушение''. 17.10 Єзілстан. 17.20

Сырласу. 18.10 Бай бол. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.05 Бірегей. 20.30 ''20:30''.
21.20 ''Каспийский транзит''. 21.50
Х.ф. ''О''. 23.35 ''¦мытылмас''.

7.00 ''Солт‰стік Америка''. 8.05
''Балыќшы мен єйелі туралы ертегі''.
10.05 Атакєсіп. 11.30 Саѓыныш сазы.
12.00 Полночный джаз. 13.05 ''Ви-
зантия: ‡ш ќала туралы баян''. 14.05
Ученый совет. 15.30 ''Лови момент''.
16.00 Лидер XXI века. 17.05 Концерт.
18.35 История одного шедевра. 19.05
Х.ф. ''Конец атамана''. 21.20 ''Абай''
драмасы. 23.20 ''Наѓыз аќ патшайым
жєне оныњ баќталастары''.

9.00 М.с. ''Гупии и пузырьки''.
11.25 М.с. ''Маша и Медведь''. 13.00
Х.ф. ''Толстяк на ринге''. 15.00 М.х.
15.30 С‰йікті жануарлар. 15.55 Кμњілді

таспа. 16.20 Жасырын камера. 16.45
Ењ к‰лкілі єртістер. 18.00 Х.ф. ''Теп-
ло наших тел''. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.20 Караоке-киллер. 22.20
Жасырын камера. 23.10 Тематик-
шоу. 0.00 Х.ф. ''Поворот не туда 3:
брошены мертвецам''.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.20 Х.ф. ''Дети шпионов''. 11.00
СвиДЕТИли. 11.30 KZландия. 12.00
К.ф. ''Ѓашыќ сезім''. 15.00 Смеяться
разрешается. 15.20 Х.ф. ''Нереаль-
ная любовь''. 17.00 ВООМ! 18.00
Айна online. 18.20 Т.с. ''20 минут''.
20.00 Нысана. 20.30 Кім білген. 21.00
Х.ф. ''Один в один 2''. 0.00 ''Ходя-
чие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 10.00 Х.ф. ''Обещать

- не значит жениться''. 11.30 ''Дом
рецептов''. 12.00 ''Сєт сапар''. 12.30
''Ж±лдызды шањыраќ''. 13.00 ''Битва
экстрасенсов. Война континентов''.
15.00 ''Повелитель страниц''. 17.00
М.ф. ''Братва из джунглей''. 19.00
Х.ф. ''Золотой компас''. 21.00 Фильм-
концерт. 00.00 Х.ф. ''Ванильное
небо''. 2.30 ''К‰лейік''. 4.00 Ќазаќша
концерт.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 MADLapys. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 Концерт. 17.00
''Дыши со мной. Счастье взаймы''.
21.00 Неизвестная версия. 22.00 По
диким местам. 23.00 Моя правда.
0.00 Магия кухни.
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бауырым? 18.00 Новости. 18.15 ''Ма-
хаббатым ж‰регімде''. 19.00 Орта-
лыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Одна судьба. 21.00 Новости. 21.30
Х.ф. ''Сделай шаг: лови момент''.
23.30 К.ф. ''Баќшадаѓы жарќырауыќ-
тар''. 1.20 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
13.45, 15.55, 16.55, 17.20, 20.55,
22.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''На пути к сердцу''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Данышпан ќарѓа.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 Х.ф. ''Мой дом на зеленых
холмах''. 15.30 Д.ф. ''Радикализм -
не наш путь''. 16.00 ''Территория
красоты''. 17.00 ''Соединяя землю
с небесами''. 17.35 М.ф. 17.50
Жањалыќтар. 18.15 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.50 ''Кμк тарландары''.
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ќазына. 21.00 Ново-
сти. 21.35 ''На пути к сердцу''. 22.30
Д.ф. ''Ќиядан шалѓандар''. 23.00 Те-
летриптих ''00.00''. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10
''Сделано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ
жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси.
17.30 ''Фериха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''.
21.00 ''Сделано в СССР''. 22.00 ''Фе-
риха''. 23.00 Ел аузында. 23.25 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Страна,
рожденная любовью''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Ѓасырлар пернесі. 10.35 ''Эйн-
штейн ізімен''. 11.30 ''Ѓылыми ізде-
ністер''. 12.00 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 13.05 Онлайн Астана. 15.00
''Біздіњ заманымыздыњ ќаћарманы''.
16.00 Под куполом. 17.30 Мен фото-
графпын. 18.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-

лау''. 19.50 Тарих айнасы: ањыз бен
аќиќат. 21.40 Литературный клуб.
22.00 Онлайн Астана. 22.50 ''¤з
отыњды μшірме'' (драма). 0.00 ''Біздіњ
заманымыздыњ ќаћарманы''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 ''Патруль''. 12.00 Как
это сделано. 12.25 ''Вторая свадь-
ба''. 13.20 М.с. 15.30 С‰йікті жану-
арлар. 15.55 К‰лкі ойнаќ. 16.20
''М±рагерлер''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 Х.ф. ''12 месяцев''.
23.00 Х.ф. ''Красная жара''. 1.00
Комеди Клаб.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 Свидание со звездой.
16.00 Икона стиля. 17.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00

7 NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие
мертвецы''. 0.45 Х.ф. ''Вампирша''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00
Мультсериалы. 15.00 ''Одна за
всех''. 16.00 ''Городские легенды''.
17.00 ''Последний из Магикян''. 18.00
''Анжелика''. 19.00 ''Пляж''. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 ''Сен келерсіњ 2''.
23.30 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''День свято-
го Валентина''. 3.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 В ладу с
природой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Киноклуб. 15.00 ''Дыши со мной.
Счастье взаймы''. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 ''Кμзайым''. 19.00 Жа-
њалыќтар. 19.30 Загадки прошлого.
20.00 РТН. 20.30 Группа здоровья.

НТК

дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
15.30 М.ф. ''Труп невесты''. 16.30 Х.ф.
''Любовь с уведомлением''. 18.30 Х.ф.
''Обещать - не значит жениться''.
21.00 Шоу ''Битва экстрасенсов. Вой-
на континентов''. 23.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00 Х.ф.
''Мой кровавый Валентин''. 2.00
''К‰лейік''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00
МАDLapys. 12.30 Д.ф. ''Неизвестная
версия''. 14.00 Є. Сламханныњ єн
кеші. 16.00 ПроАгро. 16.30 Ќоѓам
жєне єйел. 17.00 Профессиональный
разговор. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30
''Ќазаќстан байтаќ μлке''. 19.30 Baby
ГИД. 20.00 РТН Подробности. 20.50
Винтаж. 21.30 Солнечная кухня.
22.00 ''Маленькие путешествия по
большому краю''. 22.30 Єн-Хадиша
єн кеші. 0.00 Панорама недели.
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21.00 ''Госпожа горничная''. 22.00
РТН. 22.30 Солнечная кухня. 23.00
¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.05 ''Ду ќол шоколад''.
13.00 Жањалыќтар. 13.05 Ж±ма
уаѓызы. 13.20 Ашыѓын айтќанда. 14.05
П@утina+. 15.00 112. 15.15 ''Карпов.
Сезон второй''. 16.50 Жди меня. 18.00
Жањалыќтар. 18.25 ''С‰йген жар''.
19.25 Жањалыќтар. 19.45 ''Джодха
жєне Акбар''. 20.15 Жањалыќтар.
20.35 П@утina. 21.00 Новости. 21.45
Поле чудес. 22.55 Три аккорда. 1.05
Человек и закон.

06.40 ''Япыр-ай''. 7.25 ''Жанќияр
патшайым''. 8.10 ''Алањ болма, жа-
ным!''. 9.10 КТК ќоржынынан. 10.00
''Третья мировая''.12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.30 ''Практи-
ка''. 14.30 Не ври мне. 15.25 ''Лес-
ник''. 16.20 ''Махаббат м±њы''. 17.10
''Карадайы''. 19.45 Ж±лдызды аќиќат.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.30 Х.ф.
''Викинг''. 0.20 ''Смотреть всем!''.

6.00 К.ф. ''Палата''. 7.30 Ќылмыс-
тыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта. 8.30
П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00 Но-
вости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. ''Крепкий
брак''. 11.35 Фабрика грез. 12.05 Т.х.
''Айвенго''. 13.35 Караоке такси. 14.05
П@утina+. 15.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16.05 Х.ф. ''Позови, и я
приду''. 20.00 Лучший город.KZ. 21.00
Новости. 21.30 Жањалыќтар. 21.50
Тiлшi т‰йiнi. 22.15 Жањалыќтар. 22.35
Кешкi кездесу. 23.55 Т.с. ''Следствен-
ный комитет''. ''Королевство откатов''.

7.25 Х.ф. ''Еще раз про любовь''.
9.00 Ж‰рекжарды. 09.40 ''ЖанАйќай''.
10.10 Юрмала-2013. 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.35 Звездная
жизнь. 14.35 Выходной со звездой.
15.05 Ж±лдызды аќиќат. 15.40 ''Алањ
болма, жаным!''. 18.00 Ревизорро.
19.00 Унеси, что сможешь. 19.35 ''Ка-
радайы''. 21.00 Другая правда. 22.00
Очная ставка. 23.00 ''Беременна в
16''. 23.50 Той BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 Т.х.
''Игры разума''. 8.35 Жањалыќтар.
8.45 Воскресные беседы. 9.00 Ново-
сти. 9.10 Здоровье. 10.10 ''Казлото''.
10.45 Теория заговора. 11.55 Т.х.
''Аристократы''. 13.20 Караоке такси.
13.50 Кешкi кездесу. 15.00 Добрый
вечер, Казахстан! 16.10 Лучший
город.KZ. 17.10 Т.с. ''Гордиев узел''.
21.00 Аналитика. 22.00 П@утina+.
23.00 Точь-в-точь.

7.05 Х.ф. ''Девушка без адреса''.
8.30 М.с. 9.25 Звездная жизнь. 10.20
Х.ф. ''Пусть говорят''. 14.15 ''Алањ
болма, жаным!''. 16.40 Той BestStar.
18.00 ''Беременна в 16''. 19.00 Уне-
си, что сможешь. 19.35 ''Карадайы''.
21.00 Портрет недели. 22.00 Слуги
народа. 22.45 Базар жоќ алањы. 23.40
Х.ф. ''Настоящая любовь''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 3: Танцы на углях''.
17.00 СвиДЕТИли. 17.30 Свекровь и
невестка. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Человек-невидимка.

23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие мертве-
цы''. 0.45 Человек-невидимка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна за
всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсе-
риалы. 15.00 ''Одна за всех''. 16.00
''Городские легенды''. 17.00 ''После-
дний из Магикян''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбюро.

21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. ''Мексиканец''. 3.00 Ќазаќ-
ша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Профессиональный разговор. 15.00

''Дыши со мной. Счастье взаймы''.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.Маќата-
евтыњ шыѓармашылыѓына арналѓан
єн кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
''Ќазаќстан байтаќ μлке''. 20.00 РТН.
20.30 ПроАгро. 21.00 ''Госпожа гор-
ничная''. 22.00 РТН. 22.30 Малень-
кие путешествия по большому краю.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный

приговор. 12.05 ''Ду ќол шоколад''.
13.00 Жањалыќтар. 13.05 Лучший
город.KZ. 13.20 Ашыѓын айтќанда.
14.05 П@утina+. 15.00 112. 15.15
Судебные истории. 16.10 ''Карпов.
Сезон второй''. 16.55 Давай поженим-
ся. 18.00 Жањалыќтар. 18.25 ''С‰йген
жар''. 19.25 Жањалыќтар. 19.45 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.15 Жањалыќтар.
20.35 П@утina. 21.00 Новости. 21.45
''Сестра моя, Любовь''. 22.45 Пусть
говорят. 23.50 Лучший город.KZ. 0.00
Т.с. ''Однолюбы''.

6.40 ''Япыр-ай''. 7.25 ''Жанќияр
патшайым''. 8.10 ''Алањ болма, жа-
ным!''. 9.10 КТК ќоржынынан. 10.00
''Третья мировая''. 12.00 Новости.
12.40 Черный квадрат. 13.10 ''Прак-
тика''. 14.10 Не ври мне. 15.05 ''Лес-
ник''. 17.00 ''Махаббат м±њы''. 17.50
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.50 КТК
ќоржынынан. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.35
''Третья мировая''. 0.35 ''Лесник''.

31 АРНА
АЛАУ

КТК

ЕВРАЗИЯ

7 АРНА
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 "Ќостанай  облысы єкімініњ

аппараты"   мемлекеттік   меке-
месі,  110000,  Ќостанай        ќала-
сы, Єл-Фараби   дањѓылы,  66,
аныќтама  ‰шін телефондар:
8 (7142) 575-071,  575-062  (факс),
электрондыќ мекенжайы:
d.naydenov@kostanay.gov.kz,  "Б"
корпусыныњ бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымдарына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

 Ќостанай облысы єкімініњ ап-
параты мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ
бμліміндегі облыс єкімініњ бас ин-
спекторы  (Д-3 санаты) лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 94813
тењгеден 128126 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс єкімдігі мен єкімініњ нор-

мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, басќа да
ќ±ќыќтыќ ќ±жаттарды єзірлеуге
ќатысу; облыс єкімдігі мен єкімініњ
нормативтік-ќ±ќыќтыќ жєне
ќ±ќыќтыќ актілеріне, басќа да
ќ±ќыќтыќ ќ±жаттарѓа зањ сараптама-
сын μткізу; азаматтыќ хал актілерін
тіркеуді реттейтін зањнаманы саќтау
бойынша облыстыњ АХАТ органда-
рыныњ ќызметіне баќылауды ж‰зе-
ге асыру; АХАТ органдарына прак-
тикалыќ жєне єдістемелік кμмек
кμрсету, ќолданыстаѓы зањнаманыњ
д±рыс ќолданылуын ќамтамасыз
ету; зањнамамен бекітілген жаѓдай-
ларда  АХАТ органдарыныњ матери-
алдарын ќарау; АХАТ органдарыныњ
есептерін ќабылдауды, тексеруді,
талдау дайындауды, ж±мысты ќоры-
тындылауды ќамтамасыз ету; аза-
маттыќ хал актілерін тіркеу мєселе-
лері бойынша мемлекеттік органда-
ры мен басќа ±йымдардыњ ведом-
ствоаралыќ ‰йлестіруін жєне μзара
єрекеттесуін ж‰зеге асыру; АХАТ
АЖ-де мєліметтердіњ мониторингін
ж‰зеге асыру;  ќолданыстаѓы неке-
отбасылыќ зањнаманы насихаттау;
азаматтар мен зањды т±лѓалардыњ
μкілдерін ќабылдауды ж‰зеге асыру;
аппарат басшысы, облыс єкімі ап-
параты басшысыныњ орынбасары
жєне облыс єкімі аппараты мемле-
кеттік-ќ±ќыќтыќ бμлімі мењге-
рушісініњ тапсырмаларын орындау;
ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес
жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау; сотта сенімхат
бойынша μкілдікті ж‰зеге асыру; зањ-
намамен бекітілген шектеулерді
μзіне ќабылдау жєне бекітілген ќыз-
меттік этика нормаларын саќтау;
мемлекеттік  жєне  ењбек  тєртібін
саќтау; ќолданыстаѓы зањнамамен
кμзделген  басќа міндеттерді орын-
дау.

Конкурс ќатысушыларына
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім. Ќ±ќыќ (зањтану).

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

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес, немесе мемле-
кеттік органдарда басшылыќ неме-
се μзге де лауазымдардаѓы ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

3) жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары  оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ
‡кіметі туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ конституциялыќ зањда-
рын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын; осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы

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

Осы  санаттаѓы  лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Ќостанай облысы єкімініњ ап-
параты мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ
бμлімініњ бас маманы  (Д-4 сана-
ты, 1 бірлік) лауазымдыќ  жала-
ќысы  ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты  71751 тењгеден
96735 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс  єкімдігі  мен  єкімініњ  нор-

мативтік  ќ±ќыќтыќ  актілерін,   басќа
да  ќ±ќыќтыќ  ќ±жаттарды    єзірлеу-
ге  ќатысу;  облыс єкімдігі мен
єкімініњ  нормативтік-ќ±ќыќтыќ   жєне
ќ±ќыќтыќ актілеріне, басќа да
ќ±ќыќтыќ  ќ±жаттарѓа зањ сарапта-
масын μткізу; азаматтыќ хал акті-
лерін тіркеуді реттейтін зањнаманы
саќтау бойынша облыстыњ АХАТ
органдарыныњ ќызметіне баќылау-
ды ж‰зеге асыру; АХАТ органдары-
на практикалыќ жєне єдістемелік
кμмек кμрсету, ќолданыстаѓы зањна-
маныњ д±рыс ќолданылуын ќамта-
масыз ету; зањнамамен бекітілген
жаѓдайларда  АХАТ органдарыныњ
материалдарын ќарау; АХАТ орган-
дарыныњ есептерін ќабылдауды,
тексеруді, талдау дайындауды,
ж±мысты ќорытындылауды ќамта-
масыз ету; азаматтыќ хал актілерін
тіркеу мєселелері бойынша мемле-
кеттік органдары мен басќа ±йым-
дардыњ ведомствоаралыќ ‰йлесті-
руін жєне μзара єрекеттесуін ж‰зеге
асыру; АХАТ АЖ-де мєліметтердіњ
мониторингін ж‰зеге асыру;  ќолда-
ныстаѓы неке-отбасылыќ зањнама-
ны насихаттау; азаматтар мен зањ
т±лѓалардыњ μкілдерін ќабылдауды
ж‰зеге асыру; аппарат басшысы,
облыс єкімі аппараты басшысыныњ
орынбасары жєне облыс єкімі аппа-
раты мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ бμлімі
мењгерушісініњ тапсырмаларын
орындау; ќолданыстаѓы зањнамаѓа
сєйкес жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќарау; сотта сенім-
хат бойынша μкілдікті ж‰зеге асыру;
зањнамамен бекітілген шектеулерді
μзіне ќабылдау жєне бекітілген ќыз-
меттік этика нормаларын саќтау;
мемлекеттік жєне ењбек тєртіпті саќ-
тау; ќолданыстаѓы зањнамамен
кμзделген  басќа міндеттерді орын-
дау.

Конкурс ќатысушыларына
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім. Ќ±ќыќ (зањтану).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-

тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір

жылдан кем емес;
2)  осы санаттаѓы наќты лауа-

зымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

3)  жоѓары оќу орындарынан
кейінгі  білім  баѓдарламалары
бойынша  Ќазаќстан  Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру  ±йымдарында  мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан  Республикасыныњ
конституциялыќ зањын, "Мемле-
кеттік ќызмет  туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа  ќарсы  к‰рес  тура-
лы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан  Республикасыныњ зањ-
дарын;  осы  санаттаѓы  наќты лауа-
зымныњ  мамандануына  сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан– 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай об-
лысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша: Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби
дањѓылы, 66, ±сынылуы ќажет.

Азаматтар  жоѓарыда   санама-
ланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада ор-
наластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ  т‰пн±сќаларын  єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны "Ќостанай облысы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде, олардыњ єњгімелесуге
жіберілуі туралы хабарлау сєтінен
бастап 5 к‰н ішінде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Ќостанай облысы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Ќостанай облысы єкімі ап-
паратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

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

Еске алу
‡стіміздегі жылдыњ 6 аќпанында єкеміз Ж‰сіпбеков

Кєкім Назарбек±лыныњ б±л д‰ниеден μткеніне бір жыл
толады. Уаќыт μткен сайын єкеміздіњ жарќын бейнесін,
балалары мен немерелеріне деген ыстыќ сезімін, ќамќ-
орлыѓын саѓынышпен еске аламыз. ¤мірініњ соњына дейін
ќара шањыраѓыныњ тірегі болып, балалары мен немере-
леріне аќ батасын беріп, бір Аллаѓа ш‰кіршілік етумен д‰ни-
еден μткен єкеміздіњ жаны жєннатта, топыраѓы торќа, има-
ны жолдас болып, Алланыњ раќыметіне, Пайѓамбарымыз-
дыњ шапаѓатына бμленсе дейміз.

Жаратылѓан ќонаќ болып μмірге,
Істеген ісіњ, аќылыњ ‰лгі μнеге.
Ќимаймыз, амал бар ма жазмышќа!
Арќа с‰йер алынбай асќар тауымыз сен болсањ,
Єлі талай μзіњді саѓынармыз жан єке.

¤тіп жатыр μмірдіњ жаз,кμктемі,
Біздер ‰шін к‰німіз ењ кμктегі
Таѓдырѓа ќайткенде де баѓынамыз,
Еске алып айтылады лаѓыл ањыз.
Д‰ние жалѓан біреу ерте, біреу кеш
¤мір зањы солай болса біз ќайтеміз.

Ж±байы, балалары, немерелері,туыс-туѓандары.

Еске алу
Аяулы да ардаќты, асыл жар, М±ќатќызы Сара

анамыздыњ μмірден μткеніне 8-ші аќпанда бір жыл
толады.

Анашым ±мыта алмай бейнењді єлі,
Балањныњ саѓыныштан к‰йген жаны.
Елесіњ есімізді жаулап алып,
Иісі кеткен емес ‰йден єлі.

Саќтаулы иісіњ сіњген жаулыѓыњ да,
Кμњілім μзіњді ойлай ауды м±њѓа.
Мойнымызда парыз ќалды-ау μтелмеген,
Бір ќызмет ете алмадым саулыѓыњда.

К‰йікке айналѓасын балдай к‰йім,
К‰туден сені анашым толмайды ‰йіњ.
Кμњілге ќия алмайтын жан анањды.
¤лімге ќия салу ќандай ќиын!!!
Еске алушылар: Оспановтар єулеті – ж±байы – Баќытбек, балала-

ры – Ќуанышк‰л,  Ѓабдімєлік,   Жас±лан,  Жанна, Данияр, Самал,
Марѓ±лан, Єсел, Асылан, Алматай, Іњкєр, к‰йеу балалары, келіндері,
немерелері.

Еске алу
Ардаќты єке, мейірімді ата Есов Тастемір Бек±лы тірі

болса, осы жылдыњ 20-шы ќањтарында 66 жасќа толар
еді. С±м ажал єп-сєтте арамыздан алып кетті. Б‰гін біз
єкемізді ‰лкен саѓынышпен еске алып отырмыз.

Єке, жатќан жеріњ жайлы, жаныњ жєннатта болсын.
Сіздіњ жарќын бейнењіз біздіњ ж‰регімізде мєњгі саќтала-
ды.

Аѓайын-туыс,  ќ±да-ќ±даѓилар,  дос-жаранѓа  єкеміз
Тастемір Бек±лыныњ Сарыкμлдіњ "Сєлем" дємханасын-
да 14-аќпан к‰ні саѓат 12-де ќырќына арналѓан асы бері-
летінін хабарлаймыз.

Еске алушылар балалары: Олжас-Г‰лнар, Руслан-
Г‰лмира, Дулат-Єлия, Г‰лзат-Марат.

Баќ±л бол, апа!
К‰ні  кеше  ортамызда  ж‰рген апамыз Ж±мак‰л

Хамитбекќызы 57 жасында ауыр науќастан баќилыќ
болды. Бірімізге ана болып аќыл айтса, енді бірімізге
апа болып бауырына тартатын. Іні-сіњілілерініњ сырла-
сы-м±њдасы еді. Кμзі тірісінде аќжарќын ќалпынан бір
тайѓан емес. Ќашан кμрсењіз де кμњілді ж‰ретін. Жарќ-
ырап μтті жалѓаннан. Он бес жыл бойы ауырѓанын
біздерге білдірмей кетті. Рухыныњ мыќтылыѓын
кμрмейсіз бе! Аќылшы, ќамќор апамыз енді арамызда
жоќ. Келместіњ кемесіне мініп кете барды. Апатайымыз-
ды саѓынѓанда ќос етек жасќа толады. Біраќ, ќолдан
келер ќайран ќайссы?! ¤мір бар да μлім бар. Аяулы анамыз, ардаќты апамыз-
дыњ жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа болсын дейміз.

Марќ±мныњ ќырќы 14 аќпанда саѓат 12.00 де Арќалыќ ќаласындаѓы "Алты-
най" кафесінде μтеді.

Еске алушылар: марќ±мныњ жолдасы Талѓатбек, балалары: Кенжем±-
рат-Єсемг‰л,  Ѓани-Н±ржанат,  Асылхан-Г‰лжанат, Баѓдат-Шапаѓат жєне
бауырлары.

ЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУ

Бугаков Юрий Ивановичтіњ сенімді т±лѓасы Ахмадов Санан Салим оглы
кепілде т±рѓан м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќоста-
най ауданы, Московский ауылдыќ округі аумаѓында орналасќан шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастірлік нμмірі 12-183-067-092, алањы 52,0 га
уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетінін
хабарлайды.

Сауда 2015 ж. 17 аќпан к‰ні, саѓ. 10.00-де Ќостанай ауданы, Московское
ауылы, Октябрь кμш., 16 ‰йде μтеді.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 ж. 16 аќпаны саѓ. 17.00-ге дейін сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай
ауданы, Московское селосы, Октябрь кμш., 16 ‰й.

ЖАРНАМА
бергіњіз келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс)


Газеттіњ  келесі  саны  2015 жылы 7 аќпан,

сенбі к‰ні  шыѓады.



Ақнұр
МҰСАБАЕВА

Маңдайшасында  «Алға» дүкен-
магазин деп жазылған үйге  
бас сұқтық. Бізді дүкен иесі 

Анатолий  Смирнов деген кісі жылы  
шыраймен қарсы алды. Дүкенде ағаштан 
істелінген бұйымдар сатылады екен. 
Тұрмысқа қажетті ас үй шкафтары мен 
үстелдер, керуеттер мен басқа да жиһаздар 
көздің жауын алады. Үй деп отырғанымыз 
– кеңсе болып шықты. Біздің не мақсатпен 
келгенімізді білген ол, кеңсе ішін аралатып, 
өзінің коллекционер екенін айтты.

– Мен ешқашан коммунист болған  
емеспін. Кеңестік дәуірдің өзінде де.  Мен 
тек коллекционермін. Ешкімге керек емес 
дүниелерді жинаймын. Бұдан 5 жыл бұрын 
қоқыста жатқан Лениннің ескерткішін 
көрдім. Сосын оны көтеріп үйге әкеліп, 
аулама қойдым. Кейіннен бір мектептің 
ауласынан шығарып тасталған Лениннің 
тағы бір ескерткішін алып келдім. Енді 
бірде аудан сыртындағы қоқыс төгетін 
жерде Ленин ескерткіші жатыр дегенді 
естіп барсам, ол ескерткіш тастан жасалған 
зілдей ауыр екен. Кран және ескерткішті 
тиеп әкелетін жүк машинасын жалдадым.  
Жұрт менің мұныма «осылардың не керегі 
бар» деп күлді. Бірақ менің оларда шаруам 
болған жоқ. Ескерткіштерді жинау – 
ертеден хоббиім болатын, – деді ол .

Дүкен іші кішігірім мұражай екен. 
Дүкен деуге ауызым бармайды. Лениннің 
портреттері, түрлі  кішігірім  сый кәделер, 
медальдар, ордендер сап түзеген. Мысалы:  
Ленин,  Жауынгерлік Қызыл Ту, Қызыл 
Жұлдыз, «Құрмет Белгісі» , Еңбек Қызыл 
Ту және басқа да  ордендер  мен мұндалап 
тұр. Социалистік Еңбек Ері атағының 
Алтын жұлдызы мен  көптеген  значоктар 
да осында.

– Сіз көріп тұрған «Құрмет Белгісі»  
орденінің көшірмесін маған Ресейде 
тұратын досым арнайы жасатып, 
сыйға тартты. Себебі менің жинаған 
ордендерімнің арасында  КСРО кезіндегі 
осы орден ғана жоқ еді.  Ал,  қалғандары 
шын ордендер мен  медальдар. Біразы өз 
әкемдікі, – деді  Анатолий Александрович. 

Сұрастыра келсек, әкесі Александр 
Смирнов слесарь болған кісі екен. Алған 
атақ, дәрежелері де  жоғары. Әкесінің 
портретінің тұсында тың игеру кезінде 
шығарылған энциклопедияның беті айқара 
ашылып тұр. Ашылған бетте Дінмұхамед 
Қонаевты қаумалаған тың игерушілердің  
қырман басында тұрған суреті бейнеленген. 
Әлгі суреттегілердің  арасынан жерлесіміз  
Социалистік Еңбек Ері Вера Сидорова  
мен  Жұмабек Тәшеновты бірден таныдым. 
Әсіресе, Жұмабек атамыздың бейнесі 
көзіме оттай басылды. Туғанына биыл 
100 жыл толатын  оның ерлігі туралы 
бүгінде көп айтылады.  Сол кездегі бет 
қаратпайтын алып елдің адуынды басшысы  
Н. С.  Хрущев Қазақстан Компартиясы ОК-
нің бюро мүшелерін Мәскеуге шақырып, 
Қазақстанның солтүстігіндегі бес облысты 
Ресейге қосу туралы мәселені талқыға 
салады. Д.Қонаевтан бастап бәрі үнсіз 
келіседі. Сол бас қосуда Ж.Тәшенов 

болмайды. Н. Хрущев оны жақсы көреді 
екен. «Жұмабек мені қолдайды» деп ойлаған 
ол арада бірер күн өткенде оған өзінің 
ұсынысын айтады. Сонда Ж.Тәшенов: 
“Я родом из Акмолинска. Двенадцать лет 
работал в Северо-Казахстанской области. 
Мои родители и их родители, да и все 
наши предки покоятся на этой земле. И 
вы теперь хотите эту землю передать 
России? Вдумайтесь, товарищи, какой 
казах с этим согласится?.. Я, например, 
категорически против постановки данного 
вопроса!..” – деп жауап береді.  Мұны 
күтпеген Н.Хрущев айғайға басып,  
«Мен сені құртамын, мәселені сенсіз де 
шешеміз», - дейді. Ал Жұмабек атамыз 

болса: «Егер жер мәселесі қалай болса 
солай, кез келген кезде шешілетін болса, 
онда КСРО Конституциясының «Жер – әр 
республиканың ешкім қол сұғуға тиісті 
емес, жеке меншік иелігі» деген бабын 
өзгерту керек. Егер бұл ереже өзгеріске 
ұшыраған жағдайда, біз халықаралық 
құқық қорғау ұйымына шағымданамыз!», – 
дейді сабырлы қалпында. 

Н. Хрущев сасқанынан не айтарын 
білмей тұрып қалады.  Жұмабек Ахметұлы 
осылайша туған Қазақстанының солтүстік 
облыстарын Ресей құрамына өтіп кетуден 
сақтап қалады. 

Ардақты атамыздың суретіне 
ризалықпен  қарап тұрғанымда  Анатолий 
Смирнов:  «Көрдіңіз бе, Сіздің де 
бабаларыңызға  жаныңыздың ашитынын 
сезіп тұрмын. Сіздер оны ұмытпайсыздар. 
Егер сіз Ресейде тұрдыңыз делік. Абайдың 
басы  қоқыста жатса,  жаныңыз ауырмай  
ма? Әрине, сонда сіз де атаңыздың 
ескерткішін міндетті түрде көтеріп, 
үйіңізге әкелер едіңіз»,-  деді.

– Әрине, солай істеймін ғой , бірақ Абай 
ұлы ақын емес пе?! – дедім. 
  Ол ойланып қалды. Сосын «Бұл айтуың 
орынды. Ұлы ақындар барлық ұлттарға 
ортақ болады. Мысалы, Қостанайда 

Пушкин мен Толстойдың, 
Лермонтов пен Гогольдің атындағы 
көшелер бар. Сол сияқты  Ресейде де 
Абай мен Жамбылдың ескерткіштері бар» 
деді де,  өзінің жұмыс бөлмесіне бастады.  
Мұндағы жарға ілінген значоктарды тіпті 
де санап болмайсыз.

–  Бұлардың бәрін қайдан алдыңыз, 
қалай жинадыңыз?- дестік біз. 

– Лениннің ескерткіштерін қалай 
жинағанымды жаңа айттым ғой. Осыны 
естіген достарым Ленинге  қатысты 
қараусыз қалған дүниелері болса маған 
жіберетін болды. Ауыл адамдары жақсы  
іс бастағанымды түсініп, значоктары мен 
суреттерін әкеле бастады. Әрбір значокқа 
100 теңгеден бердім. Тіпті керемет 
суреттерді  де осы халықтың арқасында 
жинадым. Мысалы Лениннің бюст-
ескерткішін  – 10 000 теңгеге сатқандар бар. 
Тұрғындар келіп, Лениннің ескерткішін 
я болмаса картинасын  10 000  долларға 
бағалап жатса да,  мен алуға бармын, – 
дейді ол.

Иә, тарих таңбалары  ықылым заманнан 
бері сақталып келеді. Оны халқымыз 
жақсы біледі. Сондай таңбалар Анатолий 
Смирновтің үйінде де бар екен. Оның 
шаңырағынан кеңестік дәуірдегі түрлі 
кітаптарды да, ескерткіштерді де көресіз.  
Бұл үшін ол кісіні  әсте кінәлауға болмайды. 
Қайта рахмет айтқан жөн болар. Оның бұл 
ісі  бүгінгі біздерге де үлгі іспетті. Уақыт 
өзі тудырған ескерткіштерді жоюдан, 
кітаптарды өртеуден не пайда бар? Олардың 
ешқандай кінәсі жоқ қой. Бұл ретте кеңестік 
дәуірдегі ескерткіштерді бір көрнекті 
жерге орналастырған Астана қаласының 
бастамасы жақсы үлгі емес пе? Мүмкін, 
Анатолий Александрович   өз ауданында 
немесе облыс орталығында осындай 
орын болса, жинаған ескерткіштері мен 
басқа жәдігерлерін үйіне жинамай, сонда 
тапсырмас па еді?

Биылғы жыл – еліміз бойынша 
Қазақстан халқы  Ассамблеясының 
жылы деп салтанатты түрде жарияланды. 
Еліміздегі  жүздеген ұлт өкілдері бір 
шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп 
жатыр. Бұған казіргі ТМД мемлекеттері 
де, көптеген шетелдер де қызығушылық 
танытуда. Шынында да, Қазақстанда да 
ұлттардың достығы табиғи түрде  орныққан. 
Ол бірнеше ғасырдан бері тамыр жайған. 
Елбасымыз осы достықты мәңгілік етуді 
алға қойды. Бұл мұратты қазақтармен қатар 
басқа ұлттар да темірқазық етуде. Анатолий 
Александрович  сондай жандардың бірі. Ол 
Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевпен кездесіп 
әңгімелескен. Президентіміздің жүргізіп 
отырған саясатын толық қолдайды.

– Нұрсұлтан Әбішұлы – ұлы 
интернационалист, ол Қазақстандағы 
барлық ұлттарды бірдей жақсы көреді, 
бәрін де құрметтейді. Олардың тілдерін 
де, салт-дәстүрлерін де, әдет-ғұрыптарын 
да, ән-жырын да, ұлттық мәдениеттерін 
де бағалай біледі. Мұның мысалы – ол 
кісінің бастамасымен осыдан 20 жыл 
бұрын Қазақстан халқы Ассамблеясының 
құрылуы. Ассамблея бізге көп нәрсе 
берді. Біз Ассамблеяның арқасында 
жоғарыда айтқан құндылықтарымызды 
сақтайтынымызға сендік. Сондықтан 
да, біздер Қазақстанда тұрғанымызды 
мақтаныш етеміз. Ол – біздің туған 
жеріміз, туған еліміз! – дейді  Анатолий 
Александрович.

СУРЕТТЕРДЕ: коллекционер 
Анатолий Смирнов  Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевпен дидарласқан 
бір сәт және  ол жинаған коллекциялар.

Суреттерді түсірген  Айбек ЖҮЗБАЙ.

Тәуелсіздік  заманы тудырған  тұлғаларымызбен қатар  
кеңестік дәуір көсемдерінің есімдерін де, ескерткіштерін 
де ұлықтаған  өңірлердің   бірі – Федоров ауданы. 
Бұл  ауданда да кеңестік кезең ескерткіштері  алынып, 
олардың орнына  жаңа заманға сай әсем ескерткіштер бой  
түзеген.  Атап айтсақ, «Арлан» спорт кешені, «Тәуелсіздік 
алаңы», «Барыс» бейнесі сияқты толып жатқан ұлттық 
нақыштағы ескерткіштер көз қуантты. Бірақ,  аудан 
орталығын  аралағанымызда «Советский» көшесі деп 
жазылған, ауласында Ленин ескерткіші тұрған көк 
шарбақты үйге көзіміз түсті. 
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