
Мемлекеттік моноќала баѓдарламасы –
іс ж‰зінде. Єлемдік даѓдарыстыњ єлеуеті артып
т±рѓанымен Елбасыдай ерен т±лѓасы бар
Ќазаќ елі μсіп, μркендеуде. Ел дамуымен бірге
моноќалалар ќатарындаѓы Арќалыќ ќаласы да
ќатардан кем ќалмай ќадамын ныќ басуда.

 Статистикалыќ мєліметке с‰йенсек 2015 жылдыњ 1
сєуіріне шаќќанда ќала т±рѓындарыныњ саны 41 мыњ
973-ке жетіп, μткен жылмен салыстырѓанда 288 адамѓа
(2014 жылы 41 мыњ 685 адам) пайыздыќ кμрсеткішпен
есептегенде 0,7 %-ѓа артты.

 ¤неркєсіп тауарларыныњ нарыќтаѓы баѓамыныњ кμлемі
2015 жылдыњ ќањтар-сєуір айларыныњ аралыѓында 2
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Ел экономикасы
алѓа басады

 Елімізде экономикалыќ μсім ќарќынын саќтай отырып, азамат-
тардыњ єл-ауќатын жаќсарту ћєм жања ж±мыс орындарын ашу
арќылы ж±мыспен ќамтуды ќамтамасыз етудіњ бірнеше тыњ баѓ-
дарламалары жасалуда.

Б±л жайында ЌР Президенті жанындаѓы Орталыќ коммуника-
циялар ќызметінде ‡кімет басшысыныњ орынбасары Бердібек Са-
парбаев мєлім етті. Елбасы Н.Назарбаевтыњ тапсырмаларын ж‰зе-
ге асыру маќсатында мемлекеттіњ єлеуметтік дамуына арналѓан
б±л брифингте ЌР Білім жєне ѓылым министрі Аслан
Сєрінжіпов пен ЌР Денсаулыќ саќтау жєне єлеуметтік даму
министрі Тамара Д‰йсенова да ќатысты.

ШАЃЫН ЌАЛАЛАР ТЫНЫСЫШАЃЫН ЌАЛАЛАР ТЫНЫСЫШАЃЫН ЌАЛАЛАР ТЫНЫСЫШАЃЫН ЌАЛАЛАР ТЫНЫСЫШАЃЫН ЌАЛАЛАР ТЫНЫСЫ

млрд. 227,8 млн. тењге, немесе μткен жылмен салыстыр-
ѓанда 9,3%-ѓа (2014 жылы 2 млрд.37,8 млн. тењге) μсті.

 2015 жылдыњ 4 айы ішінде негізгі жєне инвестиция-
лыќ ќаржы мμлшері 515,0 млн.  (кєсіпорынныњ μз ќар-
жысы) тењгені  т‰зді. Б±л μткен жылѓа ќараѓанда (2014
жылдыњ ќањтар-сєуір айларында 204 млн. тењге)
2,5 есе яѓни, 311 млн. тењгеге ±лѓайды. 8-бет

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

2-бет
2-бет

БОЛАШАЌЌА 100 ЌАДАМ

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Облыс єкімдігінде μткен кезекті аппарат мєжілісі
μњірдегі инвестициялыќ жобалардыњ орындалу
барысына арналды. Облыстыќ ауылшаруашылыќ
басќармасыныњ басшысы Байбосын Мурзинніњ
баяндаѓанындай, 2009-2014 жылдары, яѓни ал-
ѓашќы бес жылдыќта μњірде 122 жоба ж‰зеге
асќан. Б±ѓан барлыѓы 60 млрд.тењгеден астам
ќаржы ж±мсалыпты.

Облыста мал шаруашылыѓын дамытып, ет пен
с‰т μндірісін жандандыруда аталѓан инвестиция-

Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

Жобаларды ж‰зеге асыруѓа
не кедергі?

лыќ жобалардыњ салмаѓы басым. Бастысы халыќ-
ты сапалы азыќ-т‰лікпен ќамтамасыз етіп, облыс-
тыњ экспорттыќ єлеуетін арттыру. Б±л маќсатта
осы кезге дейін ќыруар шаруа тындырылды. Ше-
телдерден асылт±ќымды ќара мал єкелу арќылы
μњірдегі мал басы артты. Мєселен, 2010 жылы б±л
кμрсеткіш небєрі 7%-ды ќ±раса, к‰ні б‰гін оныњ
кμлемі 18%-ѓа жеткен.  Єсіресе, "Сыбаѓа", "Алтын
асыќ", "Ќ±лан" мемлекеттік баѓдарламаларыныњ
орындалу барысында алѓа ілгерілеушілік бар.

Біраќ, "бес саусаќ бірдей емес" демекші,
кей аудандарда мал шаруашылыѓын дамы-
туѓа деген немќ±райлылыќ байќалады.
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Облыстыќ соттаѓы
брифинг

Жобаларды ж‰зеге асыруѓа
не кедергі?

1-бет
Біздіњ облыс астыќпен

ќатар тμрт т‰лікті μсіруге
аса ќолайлы. Шаруалар осы

м‰мкіндікті лайыќты пайдалана
алмай отыр. Бір жаѓынан екінші
дењгейлі банктер де кєсіпкерлер-
ге несие беруге ќ±лыќсыз. Сон-
дыќтан, мєселе єлі де болса
ашыќ к‰йінде ќалып отыр.

– Мемлекеттік баѓдарламалар-
ды орындауѓа асыќпай ж‰рген
аудан, ќала єкімдері б±ѓан жеке-
жеке жауап береді, – деді облыс
єкімі Н±ралы Садуаќасов аппа-
рат мєжілісінде,– Єр жоба μзінше
ќ±нды. Б±л дегеніњіз тμскейді
т‰лікке толтыру, сμйтіп, μнім
μњдеу саласын жањѓыртуѓа жања-
ша бет б±ру деген сμз. Єрі ќан-
шама жања ж±мыс орындары
ашылар еді. Кењес Одаѓы кезін-
де "Мал шаруашылыѓын екпінді
т‰рде дамытайыќ" деген тєрізді
±ран болатын, міне, осыны б‰гін

міндеттеу керек, бізге. Оны
кейінге ќалдыруѓа болмайды.

Рас, шаруашылыќты алѓа
бастыруда кейбір келењсіз
кμріністер алдан шыѓады. Мєсе-
лен, Ресей рублініњ ќ±нсызда-
нуынан мал μнімдерін μткізу
ќиындап кетті. Керісінше, сырт-
тан толассыз тасымалданѓан
сапасы к‰мєнді, баѓасы арзан
тауарлар сауда сμрелерінде
самсап т±р. Осыныњ салда-
рынан отандыќ μнім μњдеуші
кєсіпорындардыњ тауарлары
ќоймаларда сыќасып жатыр.
Б±л т±тастай алѓанда ел эконо-
микасына аса зиян шектірері
даусыз. Соѓан ќарамастан, ќол
ќусырып ќарап отыруѓа бол-
майды деді Н.Садуаќасов.  Биыл-
дыњ μзінде біздіњ облысќа
Ќытай, Италия, Т‰ркия, Аустрия-
ныњ бір топ кєсіпкерлері келіп,
кетті. Олардыњ ойы – Ќазаќтыњ

жерінде μз бизнестерін ашу.
Б±л біздіњ μњір ‰шін таптыртпас
м‰мкіндік. "Мына іргедегі
Орынборда аустриялыќ фирма
ірі ќасапхана салыпты. Онда
к‰ніне мыњнан астам мал сойы-
лады екен. Ет комбинатын толыќ
кєдеге жарату ‰шін мал базасы
мыќты болуы шарт. Сондыќтан,
шетелдіктер Ресеймен шекара-
лас аймаќтаѓы біздіњ μњірге
келіп, жаѓдайѓа ќаныќты", –
деді ол. Б±л да астыќты μлкеде
мал  шаруашылыѓына ден
ќоюѓа жасалѓан оњ ќадамныњ
бірі.

Облыстыќ ауылшаруашылыќ
басќармасы басшысыныњ айту-
ынша, ‰стіміздегі жылы Тобыл
тμсінде таѓы ќырыќ инвестжоба
іске ќосылмаќшы. Аймаќ басшы-
сы осы ауќымды  жобаларды же-
делдетіп ж‰зеге асыруѓа тапсыр-
ма берді.

Ел экономикасы алѓа басады
¤з сμзінде Б.Сапарбаев ‰кімет алдын-

даѓы бірнеше атќарылатын міндеттерге
тоќталды. Ж±мыссыздыќтыњ алдын алуѓа

байланысты кешенді жоспарлардыњ ж‰зеге асып
жатќандыѓын, к‰ні б‰гінге дейін 191 мыњнан ас-
там адам ж±мыспен ќамтылѓанын, ж±мыс орын-
дарын жєне жалаќыны т±раќты саќтау ‰шін 66
мыњнан астам меморандум жасалѓанын тілге тиек
етті.

"Саламатты Ќазаќстан" баѓдарламасыныњ
аясында халыќ денсаулыѓыныњ негізгі кμрсеткіш-
тері оњ нєтижеге жеткенін, 2010 жылмен салыс-
тырѓанда μмір с‰ру ±заќтыѓы 68, 41 жастан 71,6
жасќа дейін ±зарѓанын, ана мен бала μлімі, онко-
логиялыќ жєне ж‰рек-ќан тамыры, туберкулез
дертіне шалдыѓушылардыњ азайѓанын баяндады.

– Сонымен ќатар, Мемлекет басшысыныњ тап-
сырмасы бойынша 2016-2020 жылдарѓа арнал-
ѓан денсаулыќ саќтаудыњ жања мемлекеттік баѓ-
дарламасы єзірленуде,– деді Премьер ми-

1-бет
нистрдіњ орынбасары. – Оныњ негізгі баѓыттары
алѓашќы медициналыќ-санитарлыќ кμмекті жєне
денсаулыќ саќтаудыњ кадрлыќ єлеуетін, сондай-
аќ денсаулыќ саќтауѓа ынтымаќты жауап-
кершілікті ќамтамасыз ететін єлеуметтік медици-
налыќ саќтандыруды кезењ-кезењмен енгізу бо-
лып табылады.

Б.Сапарбаевтыњ айтуынша, болашаќта Ќазаќ-
стан халќы денсаулыѓыныњ жаќсаруы осы міндет-
терді жоспарлы т‰рде орындау арќылы арта
т‰сетіндігі аныќ. Сондай-аќ, "Балапан" жєне
"Серпін 2050" баѓдарламалары тμњірегінде де
єњгіме μрбіді. Мектепке дейінгі білім беруді ќамту-
дыњ аясында биылѓы жылдыњ соњына дейін 162
мектепке дейінгі мекеме ашылмаќ. Яѓни, б±л ба-
лалардыњ 81% осы мекемеге барады деген сμз.

Баспасμз мєслихатында Тамара Д‰йсенова мен
Аслан Сєрінжіпов те министрлік тараптан атќары-
лып жатќан тыњ жобаларды єњгімелеп, журналис-
тер с±раќтарына жауап берді.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Талапќа сай емес

Ќазаќстан Республикасы  Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы
бойынша департаментінде  кезекті тєртіптік кењестіњ отырысы бо-
лып μтті. Отырыста  облыстыќ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне
єлеуметтік баѓдарламалар басќармасыныњ жетекшісі  Е.Жаулыбаев
медициналыќ-єлеуметтік мекеме ќызметтерініњ ж±мысы туралы есеп
берді.  Басќарма жетекшісініњ айтуынша,  медициналыќ-єлеуметтік
саласында  кμрсетіліп, ±сынылып отырѓан мемлекеттік ќызметтіњ
сапасын жаќсартуда біршама шаралар ж‰зеге асырылды.

Сол сияќты, отырыста  Ќостанай аудандыќ ауылшаруашылыѓы
жєне ветеринария бμлімініњ жетекшісі М.Сартовќа ќатысты тєртіптік
іс ќаралды. Ол  жеке жєне зањды т±лѓаларды ќаражаттандыру мєсе-
лесін ќарастыруда  μтініштерді ќабылдау, есепке ќою тєртібін б±зды.
Осылайша, оныњ іс-єрекеті  Ќазаќстан Республикасыныњ  "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы" Зањыныњ 12 бабы 1 тармаѓы
10 тармаќшасында ќарастырылѓандай, сыбайластыќ ќ±ќыќб±зушы-
лыќ болып табылады. Тєртіптік кењес  бμлім жетекшісініњ т‰сінікте-
месін тыњдай  келе мынадай шешім ќабылдады: "Ќызметтік талапќа
толыќтай сай емес деген ескертумен  оны тєртіптік  жауапкершілікке
тарту жμнінде ±сыныс жасалсын".

Г‰лназым
     САЃИТОВА

 Журналистермен кездесу ба-
рысында облыстыќ сот тμраѓа-
сы Ѓ.Мырзаке ењ алдымен "¦лт
жоспары – 100 наќты ќадам" ре-
формасын ж‰зеге асыру не-
гізінде Жоѓарѓы Сотпен ж‰ргізіліп
жатќан сот-ќ±ќыќтыќ реформа-
сы жайында айтты. Соныњ
ішінде, сот ж‰йесі инстанцияла-
рын оњтайландыру, судья лауа-
зымына кандидаттарды іріктеу
тетіктерін кμбейту жєне біліктілік
талаптарын ќатайту, сот тμрелігі
институтыныњ мемлекеттік бас-
ќару академиясыныњ ќ±рылы-
мынан бμлінуі, судьялардыњ
есеп беру тєртібін к‰шейту,
судьялардыњ жања этикалыќ ко-
дексін жасау туралы да кењінен
єњгімеледі. Сондай-аќ, облыс-
тыќ сот тμраѓасы барлыќ сот
процестеріне бейне жєне тас-
паѓа жазу шараларын міндетті
т‰рде енгізу, алќабилер соты
ќолданылатын салаларды ке-
њейту, сотта айыпталушы жєне
ќорѓаушы арасындаѓы тењ-
герімді ќамтамасыз ету, инвести-
циялыќ даулар бойынша жеке
сот μндірісін ќ±ру, Астана ќала-
сында AIFC халыќаралыќ арбит-
раждыќ орталыѓын ќ±ру, Жоѓар-
ѓы Сот жанынан халыќаралыќ
кењес ќ±ру, азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ
даулар жμніндегі соттарѓа про-
курордыњ ќатысуын ќысќарту

турасындаѓы бастамаларѓа да
тоќталды.

Тμраѓа жєне апелляциялыќ
сот алќаларыныњ тμраѓалары
Ќостанай облысы соттарымен
аѓымдаѓы жылдыњ 6 айындаѓы
сот тμрелігін ж‰зеге асыру бой-
ынша статистикалыќ мєліметтер-
ге де тоќталды. Есепті мерзім
ішінде облыс соттарына 1693
ќылмыстыќ іс т‰сіп, оныњ 1643
μндіріспен аяќталѓан. ‡ш ќыл-
мыстыќ іс алќабилердіњ ќатысу-
ымен ќаралѓан. 2015 жылы 19
т±лѓаѓа ќатысты аќтау ‰кімі шыѓа-
рылѓан. Азаматтыќ істер бойын-
ша 24 108 талап арыз т‰сіп, 23
617 іс μндіріспен аяќталѓан.
Єкімшілік істер бойынша – 12301
материал т‰сіп, 12196 ќаралѓан.

Сот ж‰йесінде аќпараттыќ
технологияларды ќолдану жай-
ына тоќталар болсаќ, "Сот каби-
неті" сервисі арќылы облыс сот-
тарына 9294 электронды ќ±жат
т‰скен, бейне жєне таспаѓа жазу
арќылы 10242 іс ќаралѓан, элек-
тронды сот ќ±жат айналымын
ќолдану арќылы μзге мемле-
кеттік органдардан 15334 ќ±жат
т‰скен, облыс соттарымен 19875
шыѓыс хаттары жолданѓан. СМС
хабарламалар саны – 92660
ќ±рады.  Сонымен ќатар, сот
ќауымдастыѓы μкілдері журна-
листерге сыбайлас жемќор-
лыќќа ќатысты ќылмыстыќ істер-
де айыпп±л таѓайындау тєжіри-
бесініњ тиімділігін де т‰сіндірді.

ТЄРТІПТІК КЕЊЕСТЕ

 Б‰гінгі тањда  жол ж‰ру ере-
жесін  саќтау, оны б±збау к‰н
тєртібінде т±рѓан μзекті мєселе
десек ќателеспейміз.  Неге де-
сењіз, ‰лкендермен ќатар бала-
лар тарапынан жол ж‰ру ереже-
лерін саќтамай б±зып, кей жаѓ-
дайда, μкінішке орай ќайѓылы
жаѓдайлар мен оќиѓаларѓа душар
болып жатќанымыз.  Сондыќтан
да жоѓарыдаѓы  мєселелерді
болдырмау, алдын алу  маќса-
тында мектептерімізде   "Жас жол
ќозѓалысы инспекторы" ‰йірме-
лері ж±мыс істейді. Ал, сол  жас
инспекторларымыздыњ μздері
жол ж‰ру ережелерін ќаншалыќ-
ты біледі, саќтайды деген сауал-
дар облысымызда μткен   Ѓазиз
Байтасов атындаѓы жол ќозѓалы-
сы жас инспекторларыныњ  рес-
публикалыќ слетінде  аныќтала-
тын болады.  Осы слетке тек ќана
республикамыздыњ барлыќ
μњірінен  ѓана емес Ресей Феде-
рациясынан, Ќырѓызстаннан да
жас жол инспекторлары да  ќаты-
сып отыр, себебі μткен жылдан
бері слет халыќаралыќ мєртебе-
ге ие болды. Слет облысымыз-
даѓы "Мерей" балалардыњ сауыќ-
тыру орталыѓында  μтіп жатыр.

– Он бес жылдан бері    еліміз-
де жас жол инспекторлар слетін
дєст‰рлі т‰рде μткізіп келеміз.
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Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Осы жас жол инспекторлар клу-
быныњ, ‰йірмесініњ жас м‰шелері
μздерініњ  достары арасында,
мектебінде, аула клубтарында
‰немі   жол ж‰ру ережелерін
б±збау, саќтау  керектігі туралы
насихат ж±мыстарын ж‰ргізіп ке-
леді.  ¤йткені балалардыњ жол-
да ж‰ру ќауіпсіздігі барлыѓымыз-
ды алањдатып отыр,– дейді
єкімшілік полиция комитеті тμра-
ѓасыныњ орынбасары  Талѓат
М±саќанов.

Слет аясында жол ќозѓалысы-
ныњ жас инспекторлары  "Жол
ж‰ру ережелерініњ білгірлері",
"Жас реттеуші",  "Жас санитар",
"Сапта ж‰ру" секілді байќауѓа

ќатысады. Республикалыќ слет-
те біздіњ μњірімізді рудныйлыќ
жас жол ќозѓалысы  инспектор-
лар командасы ќорѓайды. Олар-
дыњ ќ±рылѓанына  екі жыл болса
да, ќалалыќ, облыстыќ слеттар-
дыњ жењімпаздары. Команданыњ
капитаны  Доня Бекманс±рова-
ныњ айтуынша, слетта жол ж‰ру
ережелеріне арналѓан барлыќ
байќауларда  команда м‰шелері
жаќсы нєтиже кμрсетіп, алдыњѓы
ќатарда болуѓа тырыспаќ екен.
Сонымен біз де жас инспектор-
ларымызѓа сєттілік пен жењіс
тілейік.

СУРЕТТЕ: слеттен кμрініс.

Г‰лназым
     САЃИТОВА



315 шілде 2015 жыл

Коммуналдыќ желілер жањартылуда

Рудный. Єбден тозыѓы жетіп, ескірген инженерлік желілерді
жањарту ж±мыстары ќарќынды ж‰ргізілуде.  Ќазіргі тањда, ќала-
даѓы екі жылу желісінде к‰рделі жμндеу ќолѓа алыныпты. Ќара-
жат жергілікті ќазынадан ќарастырылѓан.  Октябрьдіњ 50 жыл-
дыѓы кμшесі "Моноќалаларды дамыту" баѓдарламасы шењберін-
де жања кейіпке енуде. Жобаны ж‰зеге асыру ‰шін 55 млн. тењге
бμлінді.

Кμлік ќозѓалысы шектеледі

Ќостанай ќ. Облыс орталыѓындаѓы Гагарин кμшесініњ Алтын-
сарин жєне Байт±рсынов кμшелерініњ аралыѓында жμндеу ж±мыс-
тарыныњ ж‰ргізілуіне байланысты, кμлік ќозѓалысы шектелмек.
Ќалалыќ єкімшіліктіњ хабарлауынша, кμшелердіњ ќазылуына
Дулатов кμшесіндегі жылу ќ±бырларын жањарту ж±мыстары се-
беп болѓан. Жμндеу 17 шілдеде аяќталады.

Жемќорлыќпен к‰ресудіњ жолдары
талќыланды

Облыста. ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ μкілдері халыќ ќалаулыла-
рымен кездесті. Жиын барысында 2015-2025 жылдарѓа арналѓан
Ќазаќстан Республикасыныњ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
стратегиясы,  Мемлекет басшысы ±сынѓан бес институционал-
дыќ реформа "100 наќты ќадам", сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын
алу мєселелері талќыланды.

185 ж±мысшыныњ ќ±ќыѓы ќорѓалды

Жітіќара. "Бренд" ЖШС ж±мысшылары жергілікті аудандыќ
прокуратураѓа шаѓым т‰сірді. Шаѓымда тамаќтандырудыњ сапа-
сыздыѓы, ењбек пен демалыстыњ берекесіздігі алѓа тартылѓан.
Тексеріс барысында санитарлыќ ережелер мен межелердіњ μрес-
кел б±зылып келгені аныќталды. Аудандыќ прокуратура, зањ-
б±зушылыќтарды жоюды міндеттеп, санэпидемиологиялыќ
органѓа ±сыныс жолданды. Ал, "Бренд" ЖШС єкімшілік жауап-
кершілікке тартылды.

 Кμше ж±мыстары ж‰ргізілуде

Жанкелдин. Жергілікті бюджет есебінен Ќосабаев кμшесінде
шаѓын футбол алањы салынуда. Ені – 16 метр, ±зындыѓы 31 метр
болатын спорт алањыныњ айналасын абаттандыру маќсатында да
ќосымша ќаржы ќарастырылѓан. Сондай-аќ, кμшедегі нμмірлік
таќталардыњ барлыѓы да жањасына ауыстырылып, жолѓа асфальт
тμселуде. Жμндеу ж±мыстары аяќталѓан соњ, кμше бойына кμшет-
тер отырѓызылмаќ.

 ‡Е¦ мєселелері талќыланды

Арќалыќ. Ќала єкімдігі жанынан ‡Е¦ бірлесіп ж±мыс жасай-
тын кењестіњ кезекті отырысында Елбасыныњ "100 наќты ќадам"
±лт жоспары т‰сіндіріліп, єлеуметтік салалар есеп берді. Атап
айтќанда, ќалалыќ білім, спорт бμлімдері ‡Е¦ ќатысуымен атќар-
ѓан ж±мыстарын, ал ќалалыќ ардагерлер ±йымы ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓына орай ±йымдастырылѓан шаралар т‰йінін тарќатты.

 ¤рт  μршіп т±р

Облыста. Шіліњгір шілде μрт оќиѓасынан ес жидырмай т±р.
Бір тєуліктіњ μзінде облыс кμлемінде 9 келењсіз жайт тіркелген.
Мєселен, Денисов ауданыныњ Алчанов ауылында 2 мая пішен
отќа оранды. 85 тонна мал азыѓы к‰лге айналѓан. Осыѓан ±ќсас
оќиѓа Ќостанай ауданына ќарасты Алтын дала ауылында да
тіркелді. Тілсіз жау орман алќаптарына да ќауіп тμндіруде.

   Ќызмет сапасы –
БАСТЫ ¦СТАНЫМ

Рудный ќалалыќ
Мемлекеттік кірістер
басќармасында
журналистерге арналѓан
пресс-тур μтті. Басты
маќсат салыќ жєне кеден
комитеттері,
экономикалыќ
ќылмыстарѓа жауапты
ќаржы полициясыныњ
органдары біріктірілген
жања ќ±рылымныњ
ж±мысын  ж±ртќа
таныстыру.
Шараныњ кеншілер ќаласын-

да ±йымдастырылуы кездейсоќ
емес. Олай дейтініміз, Рудный-
лыќ Мемлекеттік кірістер басќар-
масы сапалы ќызмет кμрсетуініњ
арќасында облысты былай
ќойып, республикадаѓы ал-
дыњѓы ќатарлы басќармалар-
дыњ бірі саналып отыр. Пресс-
тур барысында журналистер
ќауымы ‰лгілі органныњ жеті
бμлімін аралап, ондаѓы маман-
дармен ж‰здесті. Бμлім басшы-
лары болса, басќарманыњ ќ±ры-
лымы мен ж±мыстыњ негізгі ерек-
шеліктері туралы маѓл±мат
берді.

Мєжіліс залында μткен жиын-

да Ќостанай облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департа-
менті директоры орынбасары-
ныњ міндетін атќарушысы Марат
¦ржанов:

– "Н±рлы жол" жања экономи-
калыќ саясатын ж‰зеге асыру
аясында атауы μзгеріп, ќызмет
аясы кењейген комитет. Ењ алды-
мен, шаѓын жєне орта бизнестіњ
дамуына жол ашуды кμздейді.
Сондай-аќ, халыќќа кμрсетілетін
ќызмет сапасын ‰немі жаќсар-
тып т±ру – мемлекеттік салыќ
саясатыныњ басты ±станымы, –
дей келе атќарылѓан ж±мыстар-

Ќазаќтыњ дархан даласы ќазба байлыќтан кен-
де емес. Менделеев таблицасындаѓы барлыќ пай-
далы жер ќазынасымен маќтана алады. Алысќа
бармай-аќ, μзіміздіњ Ќостанай μњірін алсаќ, м±нда
темір, кμмір, никель, алюминий, марганец, хром,
мыс, алтын мен к‰містіњ мол кені барланѓан. Оны
халыќтыњ игілігіне ж±мсау – б‰гін мен болашаќ-
тыњ еншісінде. Сондыќтан Елбасыныњ сындарлы
саясатыныњ арќасында облыстыњ μнеркєсібі ќар-
ќынды  дамып келеді. Ќазаќстанныњ бір орында
тоќтап ќалмай, бєсекеге ќабілетті болуы ‰шін Ел-
басы Н±рс±лтан Назарбаев μз сμзінде:  – Индуст-
риалды-инновациялыќ даму – Ќазаќстанды ќазіргі
даѓдарыстыњ дауылынан, мейлінше, аз шыѓынмен
алып шыѓатын жол. Біз жања технологияларды
игеріп, инновациялыќ μсуді ќолдаѓан жаѓдайда
ѓана даѓдарыстыњ зардаптарынан тезірек ќ±тыла-
мыз, – деген болатын.

Б‰гінде Ќостанай облысыныњ индустриялыќ-
инновациялыќ баѓдарламасы аясында металли-
лектеу зауыты ќарќынды дамып, 600 адамды
т±раќты ж±мыспен ќамтып отыр. Зауыт жылына
75 тонна металл балќытады. Ал жуырда ж‰зеге
асырыла бастаѓан инвестициялыќ жобаныњ ар-
ќасында μнімніњ сапасы мен т‰рі арта т‰спек.
Жоба бойынша μндіріс орнында Мєскеудіњ "Вни-
иметмаш" ѓылыми институты жасап шыѓарѓан шар
илемдейтін станок орнатылып, алѓашќы сынаќтан
μтуде. Ќ±рылѓы шілде айыныњ ортасынан бастап
толыќ ж±мыс режиміне кμшеді деп жоспарланѓан.

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

ды баян етті.
Оныњ айтуынша, электронды

сервистіњ пайда болуы ќызмет
кμрсетуді жоѓары дењгейде
±йымдастыруѓа м‰мкіндік берді.
Ал "Салыќ тμлеушініњ кабинеті"
веб-ќосымшасыныњ базасында
б‰гінніњ μзінде кез келген адам
салыќ жєне кеден декларация-
ларын тапсыра алады. Б±дан
бμлек мемлекеттік ќызметтерді
кμрсетуге кететін уаќытты ќыс-
ќарту маќсатында электронды
кезекті басќару ж‰йесі табысты
ж±мыс істеп келеді.

Рудный ќаласы.

ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЯСАТ

Жања μнім – табыс кепілі
Оѓан дейін жергілікті мамандар
мєскеуліктермен тєжірибе алмасу-
да.

– Жања жабдыќ кєсіпорын бас-
шысы Береке М±хаметќалиевтыњ
инвестициялыќ баѓдарламасы шењ-
берінде сатып алынды. Ол ж±мсал-
ѓан шыѓынды толыѓымен μтейтінді-
гіне к‰мєніміз жоќ. Сонымен ќатар
сауда нарыѓында с±ранысќа ие
темір илемдерімен ќатар шар ±сы-
нуѓа м‰мкіндігіміз бар. Шар барлыќ
техникалыќ талаптар мен сапа стан-
дарттарына жауап береді, – дейді
зауыт басшысы Алексей Ильин.

Жања ќ±рылѓы толыѓымен авто-
маттандырылѓан, басќаруѓа оњай.
Мысалы, темірді балќыту процесі
мен темірдіњ температурасын ар-

найы аспаптар ќадаѓалайды. Б‰гінгі тањда 16 ма-
ман осы жања станокта ж±мыс істеу ‰шін арнайы
оќудан μтіп жатыр. Алдаѓы уаќытта зауыт жылына
28 мыњ тоннаѓа жуыќ шар дайындайтын болады.
¤ндірістіњ технологиялыќ процесі мынадай: ал-
дымен темір балќытылып, шар пішінге енеді де
одан соњ суытылып сапасына ќарай іріктеледі.
Дайын болѓан шарлар фабрикалыќ кешенде кенді
±саќтау ‰шін диірменде пайдаланылады. Шардыњ
салмаѓы  295 грамм, ал кμлемі 30-60 см. Беріктігі-
не ќарай 4-ші топќа жатады. Жаќын к‰ндері шар
илемдеу ќ±-рылѓысы μзініњ алѓашќы μнімін жасап
шыѓармаќ.

"Внииметмаш" ААЌ μкілі Владимир Котеноктыњ
айтуынша, зауытќа орнатылып жатќан жања шар
илектеу станогы сапасы жаѓынан шетелдік ана-
логтарынан еш кем т‰спейді. ¤німін єлемніњ кμпте-
ген елдеріне экспорттайтын  ресейлік зауыттыњ
50 жылдыќ тарихы бар. Ондаѓы мамандар да μз
ісініњ наѓыз білгірлері. Сондыќтан "ССК¤Б" АЌ кμп
ойланбастан осы зауыттыњ жабдыѓын сатып алу-
ды шешкен. Рудныйлыќ кен алыбы жања ќ±рыл-
ѓыныњ арќасында μз с±раныстарын ќанаѓаттан-
дырып ќана ќоймай, сауда нарыѓына да шыѓуды
жоспарлап отыр. Зауыттыњ шар дайындау стано-
гы толыќ ж±мысќа кіріскеннен кейін ірі-ірі кєсіп-
орындармен μнімді сатып алу туралы келісім-
шарттарѓа ќол ќоятын к‰н де алыс емес.

Ќ. СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
Рудный ќаласы.



415 шілде  2015 жыл

ҚОСТАНАЙ  ЖӘНЕ  ҚОСТАНАЙЛЫҚТАР

«Қыс шанасын жазда 
дайында» дейді халық дана-
лығында. Мұны жылу жүйе
сінің қызметкерлері жадында 
сақтаған. Әрине, олар алдағы 
маусымды сапалы бастаудың 
қамын жасауда.  

Жылдағы дәстүр бойын-
ша көктем туа сала жылу 
құбырлары мұқият тексеріл-
ді. Әсіресе, ондаған жылдар 
бойы жөнделмеген жүйе-
лердің жұмысы сарапталды. 
Тесіле бастаған құбырлар-
ды  алдымен алмастыру күн 
тәртібіне қойылды.   

Еске сала кетейік, былтыр
ғы маусым қазан  айы ның 
бірінде басталған еді. Жылу 
қазандықтары сәуір айының 
аяғына дейін  созылды. Тұты-
нушылар жылу энергия ком-
паниясының қыз метіне жоға-
ры баға берді. Себебі, аталған 
кәсіпорын жүктелген міндет-
темелерді жауапкершілікпен 
қабылдап, уақытылы жүзеге 
асырды.  

Компания ағымды жөн-
деулермен қатар күрделі 
жөндеу жұмыстарын қоса 
атқарды. Бұған жылу беру 
көздері мен қондырғылары 
ғана емес,  кәсіпорынның ғи-
мараттары және жабдықтар 
да енгізілді.  

Ауқымды жоспарларды 
атқаруға қомақты қаржылар 
қажет екені түсінікті. Бұл 
мәселе  мұқият ескерілді. 
Бюджеттен 357,354 миллион  
теңге бөлінді. Соның инвес
тициялық бағдарламасына 
тиесілісі 192,028 миллион 
теңге.  

Газет оқырмандары -
на түсінікті болу үшін  
нақтылы жөнделген қон-
дырғыларды атап кетейік. 
Бұлар – күрделі жөндеулер-
мен қамтылған суды  жылы-
татын қазандық, №3 жылу 
энергия орталығының қазан-
дығы, буды жинақтайтын 
қазандық және ингибитор 
қазандығы, түтін құбырла-
ры,  турбиналар және басқа-
лары. 

Кәсіпорынның басшы-
лары мен мамандар инвес
тициялық бағдарламаның 
ықпалы үлкен болғанының 
шапағаты тигенін ерекше 
бағалауда. Нақтылап айтқан-
да, қазандықтарды жөндеп, 
қажеттілерінің қосалқы бөл-
шектерін алмастырудың пай-
дасын көріп жатқандар аса 
қуанышты. Мәселен, екінші 
қазандыққа ингибитор енгізу 
көп  жаңалықтар туындатты. 
Суды, дизель отынын, электр 
энергиясын үнемдеуге қол 
жеткізілді. 

Жылу беру жүйесінде 
негізгі орын алатыны қа-
зандықтар ғой. Сұрастыра 
жүріп, анықтадық өткен 
жылы елу бес қазандық жөн-
деумен қамтылыпты. Соның 
нәтижесінде қақаған қыстың 

аязында   апатты жағдай 
орын алмады. Бұлардың се-
гізіне  күрделі жөндеу жұ-
мыстары, қалғанына ағымды  
жөндеулер жүргізілді.  

Қостанай қаласы бойын-
ша бірнеше ондаған   жыл-
дар бойынша алмастырыл-
маған жылу құбырлары бар 
екені белгілі. Солар ыстық 
булы судың қысымына шы-
дамайтынын өмір дәлелдеді. 
Былтыр  шағын аудандар-
да үлкен апатты жағдайлар 
болғаны есте. Сондай оқиға-
лардың қайталанбауы есте 
сақталды.

«КТЭК» мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнының 
қаражатымен (Отыз сегіз 
миллион теңге) жылу жүйе
сі жөнделді. Әсіресе, апат-

ты жағдайларға ұшыраған 
учаскелер қолға алынды.

Атап айтқанда, Чехов, 
Герцен көшелері жылу  ма-
гистралдары қайта жаңғыр
тылды. Сонымен қатар, 
Алтынсарин көшесімен 
қиылысатын Павлов және 
Фролов көшелерінің магис
тралдары сапалы  жөнделді. 
Оған он миллионға жуық 
теңге жұмсалды. Үстіміздегі 
жылы жылу жүйелерін қай-
та  қалпына келтіру Комаров 
көшесінде жүргізіледі.      

Жылуды үнемдеу мақса-
ты да ұмыт қалмады. Өт-
кен жылдың бірінші жарты 
жылдығында ұзындығы жеті 
шақырымға жуық құбырлар 

алмастырылды.
Құбырлар арқылы жүр-

гізілетін жылудың ағымдық 
жылдамдығын арттырудың 
да үлесі зор. Сол үшін қа-
жетті учаскелерге насос 
стансасының құрылысын 
салу жоспарланды. Қасым-
ханов, Таран, Баймағамбе-
тов көшелерінде және Абай 
даңғылында насос стансала-
рының құрылысы салынды.  

Шындығына келгенде, 
осындай насос стансалармен 
қамтамасыз етілмеген кейбір 
шағын аудандардағы тұрғын 
үйлерді жылыту оңай бол-
мады. 

Жаңадан Карбышев көше-
сінде салынған насос стан-
сасы арқылы №6, 7, 8, 9 
шағын аудандарының   және 

«Западный» шағын ауданын-
дағы тұрғын үйлерге тиісін-
ше жылу беріліп тұрды.

Алдағы 
міндеттемелер 

ауқымды
Қостанай жылу энергия 

компаниясының ұжымы 
мау сымдық жұмыстарды 
атқарарда алдымен белгілен-
ген шаралардың нәтижесін 
қорытындылайды. Жоғары-
да біз сол қорытындылар 
туралы тілге тиек еттік. 
Кәсіпорында талаптарға сай 
әзірліктер жасалып, солар 
мерзімінде қолданылған. 

Қолайлы істердің жалға-
сы бүгінгі күндерде қалай 
жүргізілуде? Енді соған 
тоқталайық. Келесі қыс
тан қысылмаудың жайы 
тыңғылықты түрде ойласты-
рылды. Қандай жұмыстарды 
да кәсіпорынның меншігін-
дегі қаражаттармен атқаруға 

шешім қабылданды. Мұның 
өзі ұжымда қаражат қорын 
жасауда тәжірибе қалыптас
қанын байқатады.  

Жалпылай алғанда, жөн-
деу, алдын алу жұмыстары-
на бөлінген қаражат 257,9 
миллион теңге. Мұның ин-
вестициялық бағдарлама-
сының  қамтылғаны 205,6 
миллион теңге. Инвестмін-
деттеме көлемі 24,6 мил-
лион теңге. Негізгі жөн-
деу жұмыстарына арналған 
қаржы 161,9 миллион тең-
гені  құрады. 

Мұның сыртында іздес
тірілген қаражат көздері 
пайдаланылады. Бұлар – 
бюджеттік несиелер. Оның 
көлемі 1300,7 миллион тең-
геге жетті.  

Өткен жылы қаланың 
Алтынсарин көшесімен   
қиылысатын Павлов және 
Фролова көшелерінің   ара-
лығының магистралы қал-
пына келтірілген болатын. 
Биыл соның жалғасына 
бюджеттік несиелер қа-
ражаттары қолданылмақ. 
Алтынсарин мен  Павлов 
көшелерінің магистралы 
жөнделеді. Бұған   қоса екін-

ші қазандықтың ұзындығы 
үш шақырымдық магистра-
лы қалпына келтіріледі. 

«Аэропорт» шағын жаңа 
қоныс мекені. Мұндағы 
тұрғын үйлер мен мәде-
ни нысандарға жылу беру 
жоспарға енгізілген. Сол 
үшін қуаты 33,747 Г ккал-

дық қазандықтың күшін 
арттыру көзделуде.    

Компанияның менші-
гіндегі қаражаттармен де 
әжептәуір жұмыстар атқа-
рылатын болады. Сонымен 
жылу жүйесі құбырлары 
алмастырылмақ. Біле біл-
ген адамға жылу беру са-
ласы әлденеше процестерден 
тұрады. Бір мысал, тұрғын 
үйді жылытуға ыстық су-
дың қажет екені әркімге де 
белгілі. Сол суды қайнатып 
қана қоймай буды жинақтау 
керек. Сосын құбырлар 
арқылы жөнелтіледі. 

Әлгі процестерді жүзеге 
асыруға қаншама жабдықтар 
мен қондырғылар қажет де-
сеңізші. «КТЭК» компания-
сы солардың барлығын бір 
жүйеге келтіруде. Сонда 
нәтижеге қол жеткізе алды  
ма деген сауал туындайды.  

Біз кәсіпорынның басшы-
ларымен де, мамандармен де 
кеңестік. Сұхбат барысын-
да түсінгеніміз  игі шара-
лар арқылы тиісті сапаға 
қол жеткізілгенін байқа-
дық. Яғни, судың, электр 
энергиясының, дизель оты-
нының қоры үнемделеді. 

ҚЫСҚА  ӘЗІРЛІК 

ИГІ ІСТЕР АТҚАРЫЛУДА 
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Жүргізушілердің  абай 
болғаны  дұрыс

Қостанай – басқа облыс орталықтарымен салыстырғанда 
шағын қала. Екі жүз елу мыңға жуық тұрғыны бар қала 
жолаушыларын тасымалдау мұнда дұрыс жолға қойылған. 
Қырық маршрутты қамтитын жол ұзындығы алты жүз 
шақырымнан асады. 

Сараптап қарасақ, жиырма сегіз маршруттың жиырма 
үші тұрақты түрде, бесеуі маусымдық уақытта қатынайды. 
Сонымен қатар, он бір маршрут қала (тоғызы тұрақты, 
екеуі маусымдық) сыртына жүріп, тұрады. Маршруттарда 
төрт жүз аялдама бар. Соның екі  жүз елуіне павильон  
орнатылған.  

Қалалық және қала сырты маршруттарына «Жарық 
жол», «Қостанайавтотранс», «Туристтранссервис», «Сапар» 
фирмасы», «SNA Компания» серіктестіктері мен  «Брунер 
А.В.», «Мұқанов Р.Д.», «Топоров К.А.», «Альтаир» жеке-
меншік кәсіпорындары қызмет етеді.  Келісім-шарт негізінде 
үш жекеменшік кәсіпорны да игі іске атсалысады.   

Жолаушылар тасымалына 427 автокөлік бөлінген. Соның 
419-ы автобус, сегізі  шағын автобус. Отыз жеті автобус 
мүгедек арбада отыратындарға қызмет етуге лайықталған.  

Биылғы жылғы сәуір  айының басынан облыс әкімінің 
тапсырмасы бойынша лагерлерде тұтқында болғандар және 
Ленинград құрсауында (қырық төрт адам) болғандарға ақы-
сыз қызметтер көрсетілуде.   

Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылық бөлімі жолаушылар тасымалы автокөлік-
терінің қызметінің сапасын үнемі тексереді.  Жасалған рейд 
кезінде орын алатын кемшіліктер анықталды. Автокөлік 
жүргізушілеріне қатаң талаптар қойылды. 

Негізінде, қала көшелері тарлау. Бұрылыстарда көлікті 
жүргізу оңай емес. Мұндайда жүргізуші аса сақ болуы 
керек. 

Тексерушілер көптеген жүргізушілер қойылған талаптар-
ды орындайтынына көз жеткізді. Дегенмен, салдыр-салақтар 
да кездесті. Атап айтқанда, автокөлікті жүргізіп келе жа-
тып, темекі шегетіндерге тыйым салынса да, ескермейді. 
Темекі  түтіні автобус салонына тарайтынына мән бермейді. 
Автоақпарат құрылғысын уақытында іске қоспайтындар да 
кездеседі. Сол себептен аялдама атаулар хабарланбайды. 
Тіпті, кейбір жүргізушілер автокөлікті аялдаманың  тиісті  
орнына тоқтатпайды.  

Аялдамаларды автоматты түрде хабарлау жолаушыларға 
аса қажет. Сырттан  келген қонақтар немесе мектеп оқушы-
лары қала көшелерінің орналасу тәртібін біле бермейді. 
Соны ескеріп, аялдамаларды хабарландыру «QPS–навига-
циясы» жүйесімен атқарылады. Бұл  құрылғы спутникке 
бағындырылған. Оның жұмысын жүргізуші бақыламайды. 
Автоматты жүйе аялдамаға таяған шақта өзінен өзі іске 
қосылады. 

«QPS» жүйесі онлайн режиміне қосылған. Құрылғы 
арқылы жүргізуші қоғамдық көліктің қозғалыс интервалын 
сақтайтыны немесе сақтамайтынын біліп отыруына болады.

Топтаманы дайындаған  
Ермекбай ХАСЕНОВ.

Ұлттық  тілге  
мәртебе  

Қазақ тілін оқып, үйренуге орыстілді ұлт өкілдері 
ықылас танытуда. Қостанай   қаласында мектеп оқушы-
ларын жазғы каникуль кезінде оқытуға арналған курс 
ашылды. Оның мақсаты үлкен. 

Бұған  еліміз   бойынша  жарияланған «Мың бала» 
бағдарламасы себеп болуда. Бағдарламаға бесінші сы-
ныптан сегізінші   сыныпқа дейінгі мектеп оқушылары 
қатысуда. Оқытудың  ақысыз түрде  жүргізілуі   жұрт-
тың назарын  аударуда.  

Білім беруге «Тілдарын»  қысқа мерзімді   әдістемесі  
пайдаланылады. Оқыту мерзімі үш аптаға созылады. 

Игі іске заман талаптарына сай оқыту   құрал-жаб-
дықтары таңдап  алынған. Тілдер  орталығы «Дыбыс-
тау кітабы» құрылғысын    сатып алды. Оған арнайы 
электрондық қаламсап қосылып қойылған. Дыбыстағыш   
анықтама  да  қосымша   қолданылады. 

Айта кету керек, тілдерді оқытып, үйрету  мектебін-
дегі  игі  шараның  сыртында балаларды шебер  сөйлеп 
үйренуге, ұлттық   ойындарды меңгеруге үйрету де күн 
тәртібіне  қойылған. 

«Мың бала» бағдарламасы шеңберінде 
ұлттық тілде  шығарма жазу да қамтылған.

Жабдықтардың ақаусыз жұ-
мыс істеуіне жол ашылған. 
Тіпті, еңбекақының артуына 
да ықпалы тиген.

Қаражат 
жағдайы 

тұрақтан-
дырылады

Қостанай қаласының 
тұрғын үйлерін, мәдени ны-
сандарды қыстың қақаған 
аязындағы суығында жылы-
татын «КТЭК» кәсіпорнының 
экономикада алатын орны 
зор десек, артық айт қандық 
емес. Халықтың ыстық ықы-
ласына жоғары мәдени қыз-
меті арқылы жеткен олардың 
маңдай терінің  қайтарымы 
үнемі ойдағыдай бола бер-
мейді.    

Бұған қаржы, шаруа-
шылық қызметінің  жағдайы 
әсер етеді. Іргелі кәсіпорын-
ның күш-қуатын тұрақты 
түрде ұстау айтуға ғана 
оңай. Пайдамен қоса шығын 
да орын алып тұрады. Бұған 
саналуан себептер түрткі бо-
лады.

– Негізгі себеп тарифтердің 
құбылуы, – дейді  компа-
нияның директоры Виктор 
Шмыг лов.  

Бұл шындыққа жанаса-
тын пікір. Кәсіпорынмен 
қарым-қатынас жасап жүр-
генде тариф жағдайы туралы 
естіп жүрдік. Тариф құбылса, 
бағаның  өсетіні анық. Соның 
салдарынан кәсіпорын қара-
жаты анағұрлым көп жұм-
салады. 

Былтырғы жылғы шығын 
көзі отыз бес миллион тең-
гені құрады. Сол жылдың 
басында табиғи  газ бағасы 
қымбаттады. Газ тасымалдау-
шы «КазТрансГазАймақ» ак-
ционерлік қоғамы бағаның  
қымбаттатуға мәжбүр болды.

Дебиторлық берешек 
биылғы жылдың бірінші 
қаңтарынан бастап, онан 
бұрынғы жылмен салыс-
тырғанда елу жеті миллион 
теңгеге жетті. Негізгі   қарыз 
660 миллион теңге. Соның 
355 миллион теңгесі тұты-
нушылардың берешегі. Та-
биғи газға  несиелік қарыз 
22 миллион теңге.

– Біз биыл қазандықтарды 
жөндеуге жылдағы   уақыт-
тан ертерек кірістік, – деді 
директор Виктор Владисла-
вович.

– Бұған қандай қолай-
лықтар ықпал етті? – деп  
сауал қойдық.  

– Сәттіліктер туралы қуа-
на отырып, айту керек. Ал-
дымен бөлінген қаржы жет-
кілікті болып тұр. Соның 
нәтижесінде маусымдық жұ-
мыстардың   қарқыны арту-
да, – деп жауап қайырды.  

Түптеп келгенде, аса қа-
жетті құбырлар мен қажетті 
материалдар дер кезінде са-
тып алынды.    

СУРЕТТЕРДЕ: Қостанай 
жылу энергия компаниясы-
ның алдағы маусымға әзір-
лігіне көңіл толады.  

Қостанайға келгелі екі ұлт 
арасындағы мұндай дауға алғаш 
тап болғанымды сөз ете отырып, 
оқиға орын алған мекенжай-
ды көрсете кетуден бастайын.  
Қоғамдық көлікке жайғасқаным 
сол еді, жүргізушінің қасында 
тұрып алып, етжеңді, ірі келген 
орыс жігітімен қояр да қоймай 
дауласып жатқан ағаға көзім 
түсті. Баяу болса да, ондағы 
келеңсіздіктің мәнісін түсіндіре 
кетейін.

Қостанайдың автобустарын-
да еліміздің біраз аймағында 
кездес пейтін  ерекшеліктер бар. 
Өте ыңғайлы әрі мәдениетті түр-
де қалыптасқан жүйе десе де 
болады. Мәселен, автобусқа кір-
генде жаныңызға келіп ешкім жо-
лақысын сұрамайды. Яғни, мұн-
да кондуктор деген атымен жоқ. 
Көлікке жүргізуші толықтай иелік 
етеді және оған ешкімнің кедергі 
келтіруіне болмайды. Ортаңғы 
есіктен енсеңіз, түсерде жүр-
гізушіге 60 теңге беріп алдыңғы 
есіктен шығып кете қоясыз. Ере-
же де, тәртіп те осылай. Күрделі 
ештеңесі жоқ. Бірді-екілі тәртіп 
бұзылу бола қалса видеокаме-
ра бақылап тұр. Аялдамаларды 
аудиозапись екі тілде хабарлап 
отырады. Бірінші кезекте мемле-
кеттік тілде үн қатады. Сондай-ақ, 
құлаққа жағымды естіледі.

Оқиға осы жайында болса ке-
рек. Әлгі ағамыз кезекті аялдама 
атауын қазақша хабарламады, 
сен оны неге қоспадың деп жүр-
гізушіге ренжішін білдірген көрі-
неді. Ал ол екі тілде де қосылға-
нын айтып, мас адамды сендіре 
алмай әуреге түседі. Оған сол 
жерде отырған орыс жігіті де 
анығын айтып жатса керек... Біз 
дәл осы тұста кіріп келген екен-
біз. (Шындығында дыбысжазба 
қосылған. Орысша айтылса, 
демек оған дейін қазақша да 
айтылып кеткен деген сөз). Бар-
лығы жабылып ағайға түсіндіру-
дей-ақ, түсіндіріп жатыр. Ол кісі 
болса көзі ежірейіп, зорға деген-
де «мен естіген жоқпын» деп айт-
қанынан танбайды. Басында бұл 
кісінікін дұрыс көріп отыр едім, 
бірақ рамазан айында арақтан бі-
раз татып алған егде жастағы әлгі 
ағамыз басқа жаққа ләйліп кетті. 
«Сен кімсің сонша?» деп ашу 
шақырды. Одан соң қайта-қайта 
кешірім сұрады. Қанша мәрте 
сабырға шақырғанмен, ол кісі 
бірінші қазақша, сосын орысша 
айтылсын деп сөйлей берді, сөй-
лей берді. Айналамыздағылар 
полиция шақырамыз дегеніне де 
басылар емес. Отырғандардың 
бәрі орыс. Өзге ұлтқа сөз болып, 
жиіркенішіне ұшырағанын қала-
маған соң негізгі кейіпкерімізге 
жақын келіп: «Сіздің қалауыңыз 
дұрыс қой, соған сәйкес бірінші 
қазақ тілінде кейін орыс тілінде 
хабарланды. Тек сіз жөнді естіме-
генсіз ғой» – дегенді айтып сабыр 
сақтаңыз, қайтесіз босқа сөйлеп 
деп қыстырыла кеттім (Полиция-

ға ұрынса басына пәле тауып 
алады ғой деп қам жегенім ғой). 
Маған бақырайып бір қарады да, 
сәлден соң манағы орыс жігітке 
«Создание Золотой Орды...» дей 
беріп еді, арттағылардың бәрі шу 
ете қалды. Артынша бәріміз бір 
планетада тұрамыз, ішіп алып 
аузыңызға келгенді айтпаңыз, 
мұнда жалғыз емессіз, балалар 
бар, шығып кетіңіз деген сөздер 
естіле бастады. Осы аралықтағы 
аялдама атаулары әдеттегідей 
қазақ тілінен басталып, орыс тілі-
нен аяқталып отырды. Әрең де-
генде ананы – бір, мынаны – бір 
қайталаумен ағамыз да межелі 
жеріне келгенде түсті-ау ақыры. 
Іштегілер сілтідей тындық. Ке-
лесі тоқтағанымызда аялдама 
жанында полиция көлігі мен қыз-
меткерлері тұр екен. Орыс әйел 
«Өкініштісін-ай, жаңағы кісіні осы 
жерден түсіріп кету керек еді» 
деп налығанын білдірсе, екін-
ші жігіттің «да, как раз лимузин 
ждет» деп полицияның ақ жигу-
лиін меңзеген күйі мысқылдай 
күлгені де бізге оңай соқпады. 
Әсте, орыстардың мысы басып 
кетті деуге келмес. Әттең, орыс-
ша тілді түсінгенмен, сөйлей ал-
маған да жаман екен. Көкейдегі 
көп сөзді айта алмай, тұншықтым 
да қалдым. Бұл бұл ма?! 

Манадан орыс жігіті деп атап 
жатқан мырзамыз түсерде жүр-
гізушіге «Украинадағы болған 
жаймен шаруасы жоқ» деген 
сарында тіл қатып, талтаңдап 
түсіп бара жатты. Анау да туыс-
тық ниетін білдіргендей «Біз еш-
теңе істей алмаймыз ғой» деп 
жымиып қош айтысты. Мұны қа-
лай түсінерімді білмей мен қала 
бердім.

Іштегілер әлі де күбір-күбір 
етеді. Кіп-кішкентай орыстың 
бүлдіршіндері жаңағы бір жерде 
«жаман ағайдан» құтылғандары-
на қуа нышты секілді. 

Түйіні қайсы?! Осы секілді 
мылжың әңгімеден туындаған 
кикілжіңнің өзі қазақ халқының 
абыройын түсірмесе, асырмасы 
анық қой. Не керегі бар жалған 
патриоттықтың?! Бар кінә бір 
кісінің надандығында ма, әлде 
әлі жететінге әлімжеттік жасағыш 
құтырған мінезден бе? Мүмкін 
естімей қалған құлақтан болар?

Жоқ, Жанболат. Олай деме! 
Бар кінә арақтан. 

– Ей-й, қойш...
Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,

ҚМУ-дың  студенті.

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

Бір құмалақ  
бір қарын майды...
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Елбасымыздыњ "Ќазаќстан–2050" баѓдарламасын
орындау маќсатында дамыѓан 30 мемлекеттіњ ќатарына
кіру ‰шін єлемдік стандарттарѓа сай болуымыз керек.
Соныњ бірі электронды басќару ж‰йесіне кμшу. Элект-
ронды басќару ж‰йесініњ елімізде ќолданысќа енгізілге-
ніне жеті жылдай уаќыт болды. Соныњ нєтижесінде
халыќ ќаншама уаќыты мен ќаражатын ‰немдеуде. ЌР
Жоѓарѓы Соты Тμраѓасыныњ тапсырмасымен сот ж‰йе-
сінде де бірнеше электронды сервистер енгізіліп, ќ±жа-
тайналымдары электронды т‰рде ж‰ргізілуде. Соныњ бірі
– "Сот кабинеті" сервисі.

"Сот кабинеті" – б±л халыќ ‰шін сот ж‰йесініњ ќол-
жетімділігі мен ашыќтыѓына толыќтай ќол жеткізуіне маќ-
сатталып жасалѓан, сот органдарыныњ электрондыќ сер-
висіне кіруге арналѓан бірыњѓай терезе. "Сот кабинеті"
арќылы сотќа электронды т‰рде талап арыз, шаѓым,
μтініш беруге, мемлекеттік баж салыѓын онлайн режим-
де тμлеуге, сот ќ±жаттары мен жалпы сот ісіне ќатысты
барлыќ ќ±жаттарды осы тєртіп арќылы ќадаѓалап оты-
руѓа болады. Пайдаланушыныњ ќалаѓан уаќытында сот
ќ±жаттарын ќарауѓа, іс бойынша сот актілерін басып
шыѓарып алуына м‰мкіндігі бар.

Жеке т±лѓалар жєне олардыњ μкілдері, зањды т±лѓа-
лардыњ μкілдері сотќа электронды ќ±жаттарды "Сот ка-
бинеті" сервисінде орналастырылѓан электронды нысан-
дарды толтыру арќылы беруге ќ±ќылы. Ол ‰шін аталѓан
т±лѓаларѓа "Сот кабинеті" сервисінде тіркелу ќажет.

Сот кабинеті" сервисінде авторлану ЖСН немесе БСН
жєне пароль арќылы ж‰зеге асырылады. Ќ±жаттарды
зањды т±лѓаныњ μкілі берген кезде авторлану БСН арќы-
лы ж‰ргізіледі.

"Сот кабинеті" сервисінде авторлану рєсімінен μткен-

нен кейін электронды ќ±жаттарды беру сервисін пайда-
ланушылар сотќа: талап арызбен,талапты ќамтамасыз
ету туралы арызбен, іске кірісуі туралы арызбен, сот оты-
рысы хаттамасына ескертулермен, сот актілерініњ
кμшірмелерін беру туралы арызбен; апелляциялыќ, кас-
сациялыќ шаѓыммен, сот актісін ќадаѓалау тєртібімен
ќайта ќарау туралы μтінішпен, сот актілерін жањадан
ашылѓан мєн-жайлар бойынша ќайта ќарау туралы арыз-
бен  жєне іс бойынша басќа да μтінішпен ж‰гіне алады.

Сотќа берілетін ќ±жаттар мєтін т‰рінде ж‰гіндіріледі
(14 Times New Roman, бір жарым интервал). Єрбір ќ±жат
электрондыќ ќ±жаттарды беру ж‰йесіне жеке файл
т‰рінде ж‰гіндірілуге тиіс. Файлдар саны сотќа берілетін
ќ±жаттар санына сєйкес болуѓа тиіс.Пайдаланушы
ж‰гіндіретін файл т‰рі *doc, *docx, *pdf, *jpeg сєйкес бо-
луы ќажет. Єрбір файлдыњ ењ ‰лкен кμлемі 10 МВ ас-
пауѓа тиіс.

Б‰гінгі к‰ні Жоѓарѓы Соттыњ "Сот кабинеті" электрон-
ды сервисініњ мобильдік ќосымшасы іске ќосылды.

Іске ќосылѓан жоба азаматтардыњ сот тμрелігіне ќол-
жетімділігін арттырып, соттарда аќпараттыќ технология-
ларды ќолдану м‰мкіндігін арттыра т‰седі. Б±л сот
μндірісін жењілдетіп, ќаѓазбастылыќты азайтуѓа, элект-
ронды сот ісін ж‰ргізуді дамытуѓа арналѓан мањызды
ќадам. Мобильдік ќосымша барлыќ смартфондар мен
гаджеттерге тегін кμшіріледі. Енді кез келген азамат
єлемніњ ќай т‰кпірінде ж‰рсе де, μзіне ќатысты сот про-
цесінен хабардар болады.

Н.Н¦РЃАЛИЕВА,
 Ќостанай облысыныњ ќылмыстыќ

істер жμніндегі мамандандырылѓан
ауданаралыќ сотыныњ кењсе мењгерушісі.

"Сот кабинеті" –
ашыќтыќ пен ќолжетімділікті ќамтамасыз етеді

ЖЕМЌОРЛЫЌ –
ЖЕГІ Ќ¦РТ

"Сыбайласуѓа
жол жоќ!"

Сыбайлас
жемќорлыќпен
к‰ресу
Ќазаќстанныњ
б‰гінгі к‰нгі
к‰рделі мєселесі
болып отыр.
‡лкен
єлеуметтік
ќасірет болып
табылатын ол –
саяси даму
т±рѓысынан бір-
біріне
±ќсамайтын
єлемдегі  барлыќ
елдердіњ  ќай-
ќайсысын  да
ќатты
алањдататыны
аныќ.

Ел болып ењсемізді кμтергенімізге,
тєуелсіздігімізді алып, барша єлемге
танылѓанымызѓа жиырма жылдан астам  уаќыт
μтті. ¤ткенімізге кμз салсаќ, Елбасымыз
Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ сарабдал
саясатыныњ арќасында мемлекетіміздіњ тамыры
терењге тартып, ныѓая т‰суіне баѓытталѓан
ќ±ќыќтыќ зањнамалар мен іс-шаралар
ќабылданып, ел экономикасы мен єлеуметтік
жаѓдайы т‰зеліп, єлем мемлекеттерініњ ортасынан
μз орнын айќындады. Б‰кіл єлемге μзініњ
бірт±тастыѓымен, ажырамас бірлігімен танылды.
Ќоѓам дамуыныњ жања жолын тањдап, уаќыттан
туындаѓан єрт‰рлі кеселдерден айыѓуды міндет
етіп ќойды. Ол жол – Президентіміз Н±рс±лтан
Єбіш±лыныњ бастауымен алѓа ќойылѓан сыбайлас
жемќорлыќпен к‰рес жолы.

Сонымен ќатар, сыбайлас жемќорлыќпен
пєрменді к‰ресу ‰шін халыќтыњ ќ±ќыќтыќ
сауатсыздыѓын жоятын, ќ±ќыќты т‰сіндіру
ж±мысыныњ дењгейі мен сапасын арттыру
керектігініњ мањызы зор. Халыќ μздерініњ
ќ±ќыќтарын, μздеріне ќарсы ќандай да бір ќ±ќыќќа
ќайшы іс-єрекет жасалѓан жаѓдайда ќандай іс-
ќимыл ќолдану керектігініњ  наќты жолдарын
толыќ білулері ќажет. Конституциялыќ тєртіпті
ќорѓау, сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес аясында
тиімді, бірыњѓай жалпы мемлекеттік саясат
ж‰ргізу, мемлекет пен азаматтардыњ μмір с‰руініњ
барлыќ салаларында сыбайлас жемќорлыќ пен оныњ
кμріністері дењгейін тμмендету, ќоѓамныњ
мемлекетке жєне оныњ институттарына сенімін
ныѓайту б‰гінгі к‰ндегі басты маќсат болып
табылады.

Єрине, сыбайлас жемќорлыќ сылып тастайтын
сыртќы жара емес, б±л тамырын терењге жайѓан,
μзге сау органдарын шырмап, тыныс-тіршілігін
тарылтатын, сμйтіп олардыњ толыќќанды ќызмет
етуіне ќатер тμндіретін ќауіпті кесел. Оны емдемес
б±рын аурудыњ пайда болу, даму, таралу
жолдарын біліп, дерттіњ ќозуына ќолайлы жаѓдай
тууына жол бермеу керек.

Біздіњ ќоѓамда сыбайлас жемќорлыќќа орын
жоќ. Ќоѓамныњ барлыќ к‰ш-жігерін біріктіріп,
осы дерттіњ одан єрі ушыќпауы ‰шін оны
тоќтатудыњ барлыќ амалдарын ќолдану арќылы
ѓана б±л ќ±былысќа тиімді т‰рде ќарсы т±руѓа
болады. Сондыќтан, сыбайлас жемќорлыќпен
к‰ресу барлыќ Ќазаќстан Республикасы
азаматтарыныњ азаматтыќ борышы деп білу керек.

Ќорытып айтќанда, сыбайлас жемќорлыќпен
к‰рес нєтижелі болу ‰шін б‰кіл єлеумет, єр
азамат оѓан ќарсы т±руѓа шешім ќабылдау керек,
ал мемлекеттік басќару ќ±зырлы єрі тиімді болу
ќажет, сонда ѓана жемќорлыќќа жол берілмесі
аныќ,  олай болса "Сыбайласуѓа жол жоќ!" сμздері
баршамыз ‰шін єрдайым ±ран бола бергей..

А. Н¦РТАЗИНА,
 мемлекеттік ќызмет істері жєне  сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы  іс-ќимыл агенттігініњ
Ќостанай облысы бойынша департаментініњ

Батыс аймаѓы бойынша ауданаралыќ
бμлімініњ кењесшісі.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Атќарушылыќ іс ж‰ргізу – кез кел-
ген сот процесініњ ажырамас бμлігі
болып табылады жєне оныњ наќты
орындалуымен єділеттілік орныѓып,
сот билігініњ мєртебесі артады.

Атќарушылыќ іс ж‰ргізу туралы
кμп айтылып та, жазылып та ж‰р,
μйткені оныњ мєселелері ќашанда
μзекті. Мысалы, атќарушылыќ іс
ж‰ргізудіњ басты мєселелерініњ бірі
б±л мемлекеттік сот орындаушыла-
рыныњ ж‰ктемесі болып табылады.

2010 жылы ЌР " Атќарушылыќ іс
ж‰ргізу жєне сот орындаушылары-
ныњ мєртебесі туралы" зањына ай-
тарлыќтай т‰зетулер енгізілді. Соны-
мен ќатар, алѓаш рет Ќазаќстанда
балама Жеке атќару институты іске
ќосылды.

2015 жылѓы 1 ќањтарда зањды
к‰шіне енген ЌР "Атќарушылыќ іс
ж‰ргізу жєне сот орындаушылары-
ныњ мєртебесі туралы" зањына т‰зе-
тулер мен толыќтыруларѓа сєйкес
Жеке сот орындаушыларыныњ рес-
публикалыќ алќасы  Республикалыќ
палата болып ќайта ќ±рылу жолы-
мен ќайта ±йымдастырылуы тиісті.
Жеке сот орындаушыларыныњ
μњірлік алќалары  2015 жылдыњ 1
шілдесіне дейін таратылуы ќажет.

Осыѓан байланысты 2015 жылѓы
18 аќпанда жања пайда болѓан Жеке
сот орындаушыларыныњ  Республи-
калыќ палатасы тіркеуден μтті.

2015 жылѓы 25 аќпанда Ќостанай
облысында Жеке сот орындаушыла-
рыныњ Республикалыќ  палатасы-
ныњ филиалы, наќты айтќанда  Ќос-
танай облысы жеке сот орындаушы-
ларыныњ ¤њірлік  палатасы тіркелді,
оныњ басшысы Дєулетбек Рахмет-
±лы Нысанов.

Жеке атќару институтына атќару
ќ±жаттарыныњ т‰су саныныњ айтар-
лыќтай μсуіне облыста сот орындау-
шылар саныныњ артуы да ыќпал етті.
Егер 2014 жылы барлыѓы 32 сот

Жеке сот орындаушысыныњ
мєртебесі артады

орындаушысы ж±мыс істесе, б‰гінде
39 жеке сот орындаушысы істеп ж‰р.
Ќазаќстан Республикасы Єділет ми-
нистрлігініњ ЌР Президентініњ 2015
жылѓы 17 ќарашадаѓы №955 " Мем-
лекет басшысыныњ 2014 жылѓы 11
ќарашадаѓы "Н±рлы жол – бола-
шаќќа бастар жол" атты Ќазаќстан
халќына Жолдауын іске асыру
жμніндегі шаралар туралы" Жарлы-
ѓын іске асыру жμніндегі іс-шаралар
жоспарыныњ  2015 жылы зањды
т±лѓалардан μндіріп алуѓа, єкімшілік
айыпп±лдар мен коммуналдыќ ќыз-
меттерге тμлемдер, салыќ ќарызы
мен алименттерді μндіріп алуѓа ќа-
тысты істерді жеке сот орындаушы-
ларына беруді ќамтамасыз ету
ќажеттілігі туралы 19 тармаѓын орын-
дау маќсатында  єділет департа-
ментініњ аумаќтыќ бμлімдері жеке сот
орындаушыларыныњ орындауына
єкімшілік айыпп±лдар мен коммунал-
дыќ ќызметтерге тμлемдер, салыќ
ќарызы мен алименттерді, соныњ
ішінде зањды т±лѓалардыњ пайдасы-
на  μндіріп алуѓа ќатысты 11 000-нан
астам  орындау ќ±жаттарын берді.

Ќазаќстан Республикасыныњ
2014 жылѓы 29 желтоќсандаѓы
"Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір
зањнамалыќ актілеріне Ќазаќстан
Республикасында кєсіпкерлік ќызмет
‰шін жаѓдайды т‰бегейлі жаќсарту
мєселелері бойынша μзгерістер мен
толыќтырулар енгізу туралы" Зањы-
мен атќарушылыќ іс ж‰ргізу зањна-
масына, соныњ ішінде жеке сот орын-
даушысына берілетін μкілеттіліктер
турасында, т‰зетулер енгізілді.

Жеке сот орындаушыларыныњ
ерекше ќ±зырына барлыќ істер са-
наты бойынша  орындау ќ±жаттарын
кезењ-кезењімен беруді есепке алѓан-
да б±л т‰зетулер ЌР аумаѓын жеке
сот орындаушыларыныњ ќызметі-
мен ќамтуды кμздейді.

ЌР єділет министрініњ 2015 жылѓы

17 наурыздаѓы б±йрыѓымен Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы  жеке сот
орындаушыларыныњ жалпы сандыќ
ќ±рамы 1500 бірлік болып бекітілді.

"Бес институционалдыќ реформа-
ны ж‰зеге асырудыњ 100 наќты ќада-
мы" Жоспарыныњ 27 тармаѓымен
жеке сот орындаушыларыныњ инсти-
тутын одан єрі дамытуды ќамтама-
сыз ету жєне сот орындаушылары-
ныњ мемлекеттік ќызметін кезењ-ке-
зењмен ќысќартуды ж‰ргізу ќарасты-
рылѓан.

ЌР "Атќарушылыќ іс ж‰ргізу жєне
сот орындаушыларыныњ мєртебесі
туралы" зањыныњ 140 бабына сєйкес
жиырма бес жасќа толѓан, жоѓары
зањгерлік білімі бар, жеке сот орын-
даушысында ‰зіліссіз таѓылымдама-
дан μткен, біліктілік емтиханын тап-
сырѓан, жеке сот орындаушысы ли-
цензиясын алѓан, осы Зањда белгі-
ленген тєртіппен жеке сот орындау-
шысы μкілеттіктерін беру жμніндегі
конкурстан μткен жєне Республика-
лыќ палатаныњ м‰шесі болып табы-
латын Ќазаќстан Республикасыныњ
азаматы жеке сот орындаушысы
бола алады.

ЌР "Атќарушылыќ іс ж‰ргізу жєне
сот орындаушыларыныњ мєртебесі
туралы" зањыныњ 138 бабына сєйкес
жеке сот орындаушысы орындауѓа,
мемлекеттен немесе дауыс беретін
акцияларыныњ (жарѓылыќ капита-
лындаѓы ќатысу ‰лестерініњ) елу
жєне одан да кμп пайызы мемлекет-
ке жєне онымен ‰лестес зањды т±лѓа-
ларѓа тиесілі зањды т±лѓалардан
μндіріп алу туралы атќарушылыќ
ќ±жаттарды ќоспаѓанда, осы Зањда
кμзделген барлыќ атќарушылыќ
ќ±жаттарды ќабылдайды.

  К.ХАМЗИН,
Ќостанай облысы єділет

департаменті  жеке сот орындау-
шылары ќызметін ±йымдастыру

бμлімініњ басшысы.
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Жаћандыќ даѓдарыстыњ алдын
алу маќсатында отандыќ μнім μнді-
рушілеріне ќолдау кμрсету к‰н тєр-
тібіндегі басты мєселеге айналып
отыр. Отандыќ μнімдердіњ сапасын
арттырып, т±тынушылар назарын
μзіміздіњ елден шыќќан μнімдерді
т±тынуѓа баѓыттау т±рѓысында
"ДАМУ" кєсіпкерлікті дамыту ќоры
кєсіптіњ нєсібін кμремін деген  ењбек-
ќор жандарѓа ќолдау жасап келеді.

Осы маќсатта М±ратбек Кењес
2014 жылы "Бизнестіњ жол картасы
– 2020" баѓдарламасыныњ 1-ші ба-
ѓыты "Бастауыш кєсіпкерлерді грант-
тыќ ќаржыландыру бμлігі" бойынша
2,5 млн. тењге ќайтарымсыз грант-
ты жењіп алып,  шаѓын с‰т μндіру
цехын ашуды ќолѓа алѓан болатын.

Міне, сол кμптен к‰ткен с‰т
μнімдерін шыѓаратын цех ашылып,
алѓашќы μнімдері сатылымѓа шыѓа
бастады. Аталмыш цехтыњ ашылу
салтанатына аудан єкімі Асќарбек
Кенжеѓарин, мєслихат хатшысы

"БИЗНЕСТІЊ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020"

Шаѓын с‰т μндіру цехы
                    іске ќосылды

Аслан Ќамысты ауданына
ќарасты Красногорск ауылы-
ныњ тумасы. Рудный ќаласын-
да т±рып жатќанына 15 жыл
болды. ‡йленген, 3 жасар ±лы
бар. Ол Ќостанай инженерлік
экономикалыќ унивеситетін те-
мір жол кμлігі мен тасымалда-
уды ±йымдастыру мамандыѓы
бойынша тємамдаѓан. Бірлес-
тікте ж±мыс істеп жатќанына
2,5 жыл болды.

– Б±л жас жігіттіњ болаша-
ѓынан зор ‰міт к‰туге болады.
Ењ бастысы – арнайы білімі
бар. Ќазір жастарды тегін
оќытуѓа жіберсењ де, бармай
жатады. Ал Аслан  ж±мысќа
жол монтаждаушысыныњ кμ-
мекшісі ретінде орналасып, аз
ѓана уаќыт аралыѓында жол
шебері болып шыѓа келді. Жа-
старѓа бірлестік басшылыѓы
ѓана емес, мемлекет тарапы-
нан да зор ќолдау кμрсетіліп
келеді. Сондыќтан Асланныњ
алар асуы єлі алда – дейді аѓа
жол шебері Болат Жаќыпов.

Зиянды єдеттерден аулаќ
Аслан ±жымында абыройлы.
Кез келген адаммен тез тіл та-
бысып, оны μзіне ќаратып ала-
тын ќасиеті бар. Асланныњ

Рудныйлыќ кєсіпкер
Дмитрий Веретельников
ќолданыстан шыќќан
шиналарды ќайта μњдеу
арќылы дизель отынын

μндіріп алуды кμздеп отыр.
Жања  жобаныњ  жалпы ќ±ны

20 млн. тењгені ќ±райды. Б±л ќара-
жатќа Аспан асты елінен резењ-
кені с±йыќ отынѓа айналдыратын
арнайы ќондырѓы сатып алынбаќ.
Кєсіпкердіњ айтуынша, ыдырату
єдісі арќылы алынатын б±л μнім
μзініњ  химиялыќ ќ±рамы мен
ќасиеттері жаѓынан кєдімгі соляр-
кадан еш кем т‰спейді. Ал баѓасы
тμмен жєне ќазандыќтар мен эле-
ваторларда пайданалуѓа болады.

– Б±л  идея  маѓан ресейлік за-
уытта ж±мыс істеп ж‰рген кезде
келді. Кеншілер ќаласы ‰шін отын-
ныњ осындай т‰рін шыѓару тањсыќ
болѓанымен, ескі шиналарды жою
мєселесін шешуге μз септігін тигі-

Серік Н±рѓазин, ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы Ќарсаќбай Бірма-
ѓанбетов, аудан єкімініњ орынбасар-
лары мен жауапты мекеме басшы-

лары ќатысып, шаѓын с‰т μндіру це-
хыныњ тыныс-тіршілігімен танысты.

 Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

ж±мыс к‰ні Соколов кенішіндегі
темір жолдыњ жаѓдайын баќы-
лап, ќол астындаѓы 12 ж±мыс-
керге тапсырма берумен бас-
талады.

– Кеніште 4 пост ж±мыс
істейді. Соколов кенішініњ к‰ні-
т‰ні толыќќанды ж±мыс істеп,
пойыздардыњ ‰здіксіз ќозѓалы-
сын ќамтамасыз етіп отыра-
мыз. Жауапты  ж±мысты,  ма-
ѓан артылѓан сенімді 100 пай-
ыз орындауѓа тырысамын, –
дейді Аслан.

Кейіпкеріміз ж±мыспен
ќатар спортта да белсенді.
Спорттыќ туризмнен  μтетін
барлыќ жарыстардыњ басы-
ќасында ж‰реді. Б‰гінгі тањда
оны уаќытша Ќашар кенішіне
ж±мысќа алып кетті. Себебі,
дєл Асландай ж±мысына
±ќыпты, єрі жауапкершілікпен
ќарайтын мамандар  жетіс-
пейді. Аслан μз ењбегімен бо-
лашаќта еліміздіњ темір жол
саласыныњ дамуына μзіндік
‰лес ќосуды армандайды. Біз
оныњ ойлаѓан маќсаты орын-
далып, замандастарына ‰лгі
болып ќала беретініне
сенімдіміз.

Шинаны дизель
отынына айналдырмаќ

зетіні аныќ, – дейді Дмитрий.
Айта кетерлігі, автокμлік шина-

ларыныњ ќалдыќтары "ќауіпті
ќатты ќалдыќ" категориясына жа-
тады. Оныњ молекулярлыќ ыды-
рау процесі ж‰з елу жылѓа дейін
жетеді. Б±л ретте Ќазаќстан Рес-
публикасы халыќаралыќ тєжіри-
беге сай зањнама ќабылдаѓан бо-
латын. Аталмыш зањѓа сєйкес пай-
даланудан шыќќан автокμлік ши-
налары міндетті т‰рді кєдеге жа-
ратылу керек. Д‰ниеж‰зі бойынша
ќалдыќтарды ќайта μњдеу мєсе-
лесініњ мањызы жылдан жылѓа
артып отыр. Оныњ басты себебі –
ескі шиналардыњ кμбеюі жєне
оларды экологияѓа зиян келтірмей
жою мєселесі. Ресми мєліметтер-
ге сєйкес, Ќазаќстан Республика-
сыныњ аумаѓында жыл сайын 300
мыњнан астам автокμлік шинала-
рыныњ ќалдыќтары пайда бола-
ды. Осы ретте Елбасымыз жасыл
экономикаѓа кμшу концепциясы-

ныњ аясында 2030 жылѓа дейін
ќалдыќты кєдеге жарату кμлемін
ењ кемінде 30 пайызѓа жеткізуді
тапсырѓан болатын.

Осыныњ барлыѓын ескерген
жас жігіт жања μнімге деген с±ра-
ныстыњ болатынына сенімді.
Б‰гінде Дмитрий Кєсіпкерлерді
ќолдау орталыѓыныњ "Бизнес ке-
њесші" курсын тємамдап, жењілді-
кпен несие алу ‰шін банктердіњ
біріне μтініш берген. Ќуантар-
лыѓы, оныњ бастамасына банк пен
"Дамудыњ" тарапынан ќызыѓушы-
лыќ танытып отыр.

Автокμлік саныныњ ќарыштап
μсуі кμлік шиналарыныњ экология-
лыќ таза, єрі экономикалыќ тиімді
жолмен μњдеу мєселесініњ μзек-
тілігін арттырады. Сондыќтан осы
баѓытта ќолѓа алынѓан жоба игі
нєтижесін береді деген ‰міттеміз.

ЕЊБЕК АДАМЫ

  Жол шебері –

                Аслан
¤з кєсібініњ наѓыз шебері болу – екініњ бірініњ

ќолынан келе бермейтін іс. Кμптіњ арасынан кμзге
т‰сіп, абыройлы ењбегімен μзі ж±мыс істейтін
"ССК¤Б" АЌ тау-кен теміржол кμлігі басќармасыныњ
маќтанышына айналѓан азаматтардыњ бірі – жол
шебері Аслан Абдрахманов.

ЕЊБЕК ЌОРЃАУ

Б‰гінде компаниялардыњ ењбек жаѓ-
дайын жаќсарту ынтасы ќоѓам мен мем-
лекеттіњ к‰тілімдеріне жауабы ѓана
емес, заманныњ басты талабына айнал-
ды. Корпоративті єлеуметтік жауап-
кершілік принциптерін бірінші кезекке
ќоятын Еуразиялыќ топ ќ±рамында-
ѓы"ССК¤Б" АЌ б±л баѓытта μзініњ наќты
ќадамдарын жасап отыр.

Б±л  к‰ндері  "ССК¤Б" АЌ кадрларды
даярлау орталыѓында ќауіпсіздіктіњ он екі
элементі бойынша тренингтер μтуде. Оны
±йымдастыруѓа б‰кіл єлем бойынша ењ-
бекті ќорѓау жєне ќауіпсіздік техникасы
саласында аудиторлыќ жєне консалтинг-
тік ќызметтерді кμрсету жμніндегі кμшбас-
шы Du Pont Safety Resources компаниясы
тартылѓан. Корпоративтік оќыту баѓдарла-
масына сєйкес барлыќ санаттаѓы басшы-
лар ќайѓылы оќиѓалардыњ т‰пкі себепте-
ріне талдау жасап, мінез-ќ±лыќ аудиті,
μндірістік  ќатерлерді  жєне кμшбасшы-
лыќ машыќтардыњ дамытылуын баѓалау
бойынша білімдерін жетілдіреді.

Єлемдік статистикаѓа сєйкес, ќайѓылы
оќиѓаныњ ж‰здеген себебініњ ішінде тек
тμрт жаѓдай ѓана ќауіпсіздік шартына бай-

ланысты орын алып жатады. Єрине, б±л
жерде адами факторѓа да жол беріп ала-
тын т±сымыз бар. Ал кез келген μндіріс
ошаѓыныњ негізгі басты байлыѓы – адам.
Сол себептен де ж±мысшылардыњ еш
уайымсыз єрі кедергісіз ењбек етуі ‰шін
жаѓдай жасап, ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету
басты міндеттіњ бірі. Осы маќсатта

Ењбек ќауіпсіздігі – біздіњ басымдылыќ

"ССК¤Б" АЌ μнеркєсіптік ќауіпсіздікті тиімді
басќару ‰шін халыќаралыќ тєжірибеге
арќа с‰йеп отыр. Б‰гінде μз саясатын,
маќсаты мен міндетін айќындап алѓан
кєсіпорын басшылардан єрбір ж±мыс
к‰шініњ ќауіпсіздігін саќтауды ќатањ т‰рде
талап етуде.

– Бірлестік  президенті  Береке М±ха-

метќалиевтыњ б±йрыѓына сєйкес оќыту
баѓдарламасы "Ќауіпсіздік пен ењбекті
ќорѓау. Адам факторы" деп аталады. Ол
"Ќауіпсіздік мєдениеті", Du Pont бойынша
ќауіпсіздіктіњ 12 элементі, мінез-ќ±лыќ
аудиті мен оќиѓаларды тексеру сияќты
оќытудыњ 4 кезењін ќамтиды. ¤ндірістегі
ќауіпсіздік кμрсеткіштерін кμтеру біз ‰шін
ќай кезде де негізгі міндеттердіњ бірі бо-
лып ќала бермек, – дейді Ењбекті ќорѓау
мен азаматтыќ ќорѓаныс департаментініњ
бастыѓы Александр Бондаренко.

Ќазіргі тањда кєсіпорынныњ вице-пре-
зиденттері, департамент пен басќарма
басшылары, бμлімше директорлары мен
бас инженерлері 30 адамнан 4 топќа
бμлініп біліктіліктерін арттыруда. Оќу мау-
сым айыныњ ортасына дейін жалѓаспаќ.
Одан кейін бірлестіктіњ ењ білікті ќызмет-
керлерінен арнайы баптаушылар мен
оќытушылар  жасаќталып,  єр  ‰ш  жыл
сайын ќарапайым ж±мысшыдан барлыќ
дењгейдегі басшыларѓа дейін ќайта оќыту-
дан μтіп т±ратын болады.

КЄСІПКЕРЛІК

Бетті дайындыѓын
Ќуаныш ЕСЌАБЫЛ
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– Ќаратай Єбдіхамит±лы,
мемлекеттік моноќала баѓдар-
ламасыныњ берері не?

– ‡кіметіміздіњ ќабылдаѓан мо-
ноќала жμніндегі баѓдарламасы
μте ќ±птарлыќ шара. Соњѓы кез-
дерде д‰ниеж‰зілік ќаржы даѓда-
рысы, онан ќалды елдіњ бір ж‰йе-
ден екінші ж‰йеге кμшуі салдар-
ларынан тіршілігі бір мекемеге
тєуелді болѓан шаѓын ќалалар-
дыњ бєрі де отырыњќырап
ќалды. Тоќсаныншы жылдары
зауыттар д±рыс ж±мыс істемей,
адамдар   жан-жаќќа кμше  баста-
ѓан кезде ќ±лдырау кезењін бас-
тан μткізген жалѓыз Арќалыќ
ќаласы ѓана емес, ќазаќстан бой-
ынша осындай шаѓын ќалалар-
дыњ саны кμбейіп кетті. Соныњ
салдарынан шаѓын ќалалардыњ
єлеуметтік-экономикалыќ жаѓ-
дайы кμп тоќырауѓа ±шырады.
Ќазіргі тањда м±ндай ќалалар
мемлекеттік моноќала баѓдарла-
масы арќылы ќайтадан алѓа жыл-
жуда. Б±л баѓдарламаныњ басты
маќсаты – халыќќа жања ж±мыс
орындарын ашу. Єр адам ешкім-
ге жалтаќтамай, ‰кіметке ќарамай
μз отбасын асырайтын дењгейге
жету. Сондыќтан, баѓдарламаны
біз ќала т±рѓындары ќатты ќуана
ќабылдадыќ. Оныњ ішінде Елба-
сы Жолдауы арќылы "Арќалыќ–
Ш±баркμл" теміржол желісініњ
салынуы бізге μте кμп ќуанышты
єсер берді. Б‰гінде біз болаша-
ѓымызды осы теміржолмен бай-
ланыстырып отырмыз. Онымен
ќоса Елбасыныњ ќабылдаѓан
"Н±рлы жол" баѓдарламасы, он-
даѓы 5 институтциональдыќ баѓ-
дарлама, оныњ ішінде 100 наќты
ќадам, біздіњ Арќалыќ ќаласы
арќылы Астанадан мынау батыс-
ќа ќарай μтетін автомобиль жолы
осыныњ бєрі елдіњ ертењінен
‰лкен ‰міт к‰ттіруде. Жаќында
осы орталыќ батыс "Астана–Ар-
ќалыќ–Торѓай" жобасы бойынша
"САЭН" компаниясыныњ инже-
нерлер тобы ЖШС μкілдері келіп,
сμйлесіп, пікірлестік. Б±л де-
геніњіз жањалыќты ж±мыс орын-
дарыныњ ашылуы. Біздіњ жерде
оѓан пайдаланатын ќ±рылыс ма-
териалдары да жеткілікті. Ќ±м,
ќиыршыќ тас осыныњ барлыѓы
біздіњ ќаламыздыњ экономикасын
кμтеруге, єлеуметтік жаѓдайын
єрі ќарай арттыруѓа кμмек береді
деген сенімдеміз.

– Ќаланыњ болашаѓына ‰лес
ќосып жатќандар ќатарында

– Инвестициялыќ
ќаржы кμлемініњ μсімі "Ба-
лажан" ЖШС есебінен,

наќтыраќ айтќанда "АJAR maII"
жања сауда ‰йініњ пайдалануѓа
берілуінен (58,3% немесе 300,0
млн. тењге) ќарќын алып отыр.
Соныњ арќасында инвестиция-
лыќ негізгі капиталдыњ индексі
2015 жылы 238,9-ды (2014 жылы
40,6%) ќ±рады, – дейді ќала
єкімініњ орынбасары Ерлан Те-
менов.

Ауылшаруашылыќ саласы ту-
ралы айтсаќ, мал шаруашылыѓы
μнімдерініњ кμрсеткіші 109,3%-ѓа
(μткен жылы 88,7%) артты. 2015
жылдыњ есепті кезењінде   шаруа-
шылыќ μнімдерініњ ауќымы
1млрд.152,2 млн. тењгені
(110,5%) т‰зді.

Саудадаѓы тауар айналымы-
ныњ ауќымы 2015 жылдыњ
ќањтар-сєуір айларыныњ аралы-
ѓында 1млрд.115млн.784 мыњ
тењге (1млрд.22 млн.134 мыњ
тењге) 9,2%-ѓа μскен.

Т±рѓын ‰йді пайдалануѓа беру
жєне атќарылѓан ќ±рылыс ж±мыс-

тарыныњ кμлемі 2015 жылдыњ 1
мамырына есептегенде 502 млн.
тењге  (2014 жылы 304 млн.тењге)
1,7% еселенген. 2015 жылдыњ 4
айы ішінде т±рѓын-жайдыњ тап-
сырылуы 937 шаршы метр (2014
жылы 857 шаршы метр) 109,3%-
ѓа артты. Жылдыќ жоспардыњ
орындалуы (5800 шаршы метр)
16,2%. Ж±мыссыздыќ есебінде
тіркеуде т±рѓан т±рѓындардыњ
ж±мыспен ќамтылуы 157 адам.
Ж±мыссыздыќ дењгейі 0,6%.
Жоспарлы бюджеттіњ орында-
луы 1 млрд. 120,3 млн. тењге
(1млрд. 109 млн. тењге 98,3%)
99% .

Мемлекеттік 2012-2020 моно-
ќала баѓдарламасыныњ орында-
луы: республикалыќ бюджеттен
бμлінген – 421 млн. 951 мыњ тењ-
ге, оныњ ішінде кєсіпкерлікті ќол-
дау – 22 млн. 857 мыњ тењге,
кєсіпкерлікті дамытуѓа ќолдау
кμрсету – 14,0 млн. тењге, банк не-
сиелендірген жобалардыњ пай-
ыздыќ ‰лесін субсидияландыру
– 2 млн. 857 мыњ тењге, грант
±сыну – 6,0 млн. тењге.

Арќалыќтыњ бірге
жасасып, біте ќайнасып
ж‰рген азаматтары аз емес.
Солардыњ бірі – ќалалыќ
мєслихаттыњ депутаты,
мемлекеттік зейнетаќы
тμлеу орталыѓыныњ
Арќалыќ ќалалыќ
бμлімшесініњ басшысы
Ќаратай Н±рманов.

 ‡немі ќарбалас тірліктіњ
басы-ќасында ж‰ретін
аѓамызды орайы келгенде
єњгімеге тартќан едік.

"Мен ќаламныњ"Мен ќаламныњ"Мен ќаламныњ"Мен ќаламныњ"Мен ќаламныњ
болашаѓына сенемін"болашаѓына сенемін"болашаѓына сенемін"болашаѓына сенемін"болашаѓына сенемін"

ќандай мекемелерді атар
едіњіз?

– Ќаладаѓы "Торѓайалюмин-
ќ±рылыс" мекемесі ‰лкен тєжіри-
бе жинаќтаѓан, техникасын шо-
ѓырландырѓан жалѓыз Арќалыќ
ќана емес, кμршілес Аманкелді,
Жанкелдин аудандарыныњ аза-
маттары да келіп жаздай ж±мыс
жасап, μздерініњ нєпаќасын тау-
ып отырѓан мекеме. Арќалыќ
ќаласы єубаста Торѓай боксит
кен басќармасына тєуелді болып
салынды. Єлеуметтік салалар
осы мекеменіњ ќарауында бол-
ды. Балабаќшалар, мєдениет
сарайы, спорт алањдары кμп бол-
ды. Ќаланы ќ±рушы мекемеге сол
кезде ‰кімет кμп кμмек жасады.
Ќазір жекеменшік μндіріс пен
мемлекеттіњ арасында келісім-
шарттар бар. Сол арќылы кμмек-
тесіп, жањаѓы мєдениет сарайын
жμндеп берсе деген ойымыз бар.

Тоќырау кезінде ќаланыњ жа-
њалыќты салынѓан №6,7,9 мμлтек-
аудандары б±зылып ќалды да
бірыњѓай ескі ‰йлерге тєуелді бо-
лып ќалдыќ. Дегенмен, кμњілге
медеу болатын бір жайт, мемле-
кеттік т±рѓын ‰й кешенін жањѓырту
баѓдарламасы арќылы ескі ‰йлер
ќайта жањѓыртылуда. ¤ткен жылы
кондоминиум арќылы ќалада 11
кμпќабатты ‰й к‰рделі жμндеуден
μткізілді. Б±л ќаланыњ Торѓай μњірі
‰шін мањызы зор. Б±л ќала меніњ
туѓан ќалам деп айтуѓа болады.
Єрбір ѓимараты маѓан ыстыќ.
Ќалаѓа ќарап жастыќ шаѓымды
еске аламын. Ќай аѓашты кім
отырѓызѓанына дейін білемін.
"Ажар" т±рмыстыќ ‰йі алѓашќы
ашылѓанда сол бір шаттыќты
шаќтыњ куєгері болѓан адаммын.
Ќ±рылыс салып жатќан азамат-
тардыњ ењбегі зор. Ќаланыњ на-
ѓыз патриоттары екендігін істері-
мен дєлелдеп отыр. Арќалыќтан
табыс тауып отырѓан мекемелер
кμп. Солар бетін бері б±рса
деймін. Ќаланыњ суын ішіп, жары-
ѓын пайдаланып, ауасын ж±тып
отырѓасын оныњ тіршілігне де
жаны ашулары керек. ¤зге жерде
ірі мекемелер футбол командала-
рына демеуші болып, оны ќаржы-
ландырып ±стауѓа дейін барады.
Сондыќтан, осындай патриотта-
рымыз кμп болса н±р ‰стіне н±р
болар еді.

– Ќалада жекеменшікке жер
бμлініп, т±рѓынжайлар пайда
болуда...

– Жер алуѓа кезек пайда бо-

луы б±л μте ќуанарлыќ жаѓдай.
Биылдыњ μзінде Горбачев кμше-
сінде біраз ‰йлер бой кμтеріп
ќалды. Б±л дегеніњіз ќаланыњ бо-
лашаѓына сенгендік. Болашаѓы
жоќ болса ешкім μз аќшасын са-
лып ‰й салмайды. Елбасыныњ
талабы жекеменшікке беру. Же-
кеменшікке берілсе жаѓдай т‰зе-
леді. ¦рлыќ-ќарлыќ, коррупция
шектеледі. ‡кімет ќаржысы – ол
єрбір ќазаќстандыќтыњ, халыќ-
тыњ ќаржысы. ‡кіметті ‰кімет етіп
отырѓан халыќ. Ай сайын салыќ
тμлейміз. Тек ќана мен ж±мыс
жасап отырѓан мекемеде зейнет-
аќы, жєрдемаќы саласына ай
сайын 550 млн. аќша тμленеді.
Б±ныњ бєрі айналып келіп жат-

ќан халыќтыњ μз ќаржысы. Мен
жеке басым ќанша ќиындыќ
кμрсем де ешќайда кетпедім.
Ќызметке шаќырса да ќаланыњ
болашаѓына сеніп ќалып ќойѓан
адаммын. Алдаѓы уаќытта да еш-
ќайда кететін ойым жоќ. Ќаланы
ќала ќылатын халыќ. ‡кіметтіњ
толып жатќан баѓдарламалары
бар. "Алтын асыќ", "Ќ±лан", "Сы-
баѓа" ќысќасы  несиеніњ т‰р т‰рі
бар. Жастарымызѓа осы м‰м-
кіндікті пайдаланып бизнес жасау
керек. К‰шті кμшедегі орындыќ-
тарды ќиратуѓа емес, бизнес жа-
сауѓа ж±мсаѓан жμн. Жаќында
Родина ауылында дєретхана
ќаѓазын шыѓаратын цех ашылды
деп естіп ќуанып жатырмыз.

 Ж±мыс істеймін деген адамѓа
кєсіптіњ кμзі кμп. Мысалы, т‰шпа-
раны сырттан єкелеміз. ¤зімізде
жасауѓа болады ѓой. Несие алып
той жасаѓанша, сол аќшаѓа шаруа
істеуіміз керек. Ќыз ±затќанда
±лан асыр той жасауды єдетке ай-
налдырдыќ. Баяѓыда ±затылып
бара жатќан ќызды сыњсу айтып,
жылап шыѓарып салатын. Жиыр-
ма тμрт жылда д‰ниеж‰зініњ
ауызына іліккен ел болдыќ. Біздегі
байлыќ, барлыќ, молшылыќ μзге-
лердіњ арманы. Францияда жол
салатын болса біздегідей ќашыќ
емес ќысќа. ‡й салатын болсаќ
ќабырѓасы ќалыњ болу керек.
Ќысымыз ќатты, желіміз μткір.
Біздіњ 1 ‰йімізге кеткен ќ±рылыс
материалынан ол жаќта 3 ‰й са-
луѓа болады.

Арќалыќта кезінде керамика
зауыты болды. Ќазіргі ќ±рылысќа
пайдаланып ж‰рген металлша-
тырлары с±ранысќа молынан ие.
Біздіњ балшыќ осыѓан жарамды.
Оны неге ќолѓа алмасќа? С‰т
μндіретін, киім μндіретін м‰м-
кіндіктеріміз бар. Айдаладаѓы
біреудіњ ‰йде отырып тіккен
киімін киіп жатырмыз.  Ќыз-келін-
шектеріміздіњ жењіл μнеркєсіпті
дамытуѓа м‰мкіндіктері мол.

 Мамандарѓа ќамќорлыќтыњ
ќажет екені белгілі. Биыл дєрігер-
лерге 3 ‰й салуѓа ќала бюджеті-
нен ќаржы бμлгізіп отырмыз.

– Єњгімењізге рахмет!
Бетті ±йымдастырѓан

М±рат Ж‡НІС¦ЛЫ.
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ:  Ќаратай
Н±рманов жєне шаѓын ќаланыњ
б‰гінгі тынысы.

Суреттерді т‰сірген автор.

Ауылда дєретхана ќаѓазы шыѓады

Арќалыќ ќаласына ќарасты Родина ауылынан дєретхана ќаѓаз-
дарын шыѓаратын жања цех ашылды. Б±л мемлекеттік моноќала-
ларды дамыту баѓдарламасы бойынша ж‰зеге асып жатќан шара.
Кєсіпкер грант арќылы ‰кіметтен 2 млн. тењге кμлемінде ќайта-
рымсыз несие алып, оњтайлы м‰мкіндікке ќол жеткізіп отыр.

– Кєсіпкерлікке кењ μріс ашќан Елбасымызѓа айтар алѓысымыз
шексіз. Ќажетті ќондырѓыларды ќытайдан єкелдік. М‰лтіксіз
ж±мыс істеп т±р. ¤німдеріміздіњ сапасы жоѓары. Нарыќта с±ра-
нысќа ие болады ѓой деген ойдамыз, – дейді жас кєсіпкер Санжар
Шубай.

Жања ж±мыс орныныњ ашылуымен бірге 3 адам ж±мыспен ќам-
тылѓан.

 Арќалыќтыќтардыњ б±лай
ќуанатын орны бар. "Ажар"
т±рмыстыќ ‰йі кезінде ќаланыњ
сєні, єрі т±тынушылардыњ
талѓамынан шыѓатын бірден
бір ќызметтік орын болатын.
М±нда аяќ киім де тігілді, саѓат
та жμнделді, шаштаразы,
тіпті, басќаны былай ќойѓанда
фотосалоныныњ μзі неге т±ра-
ды? "Ажар" деген белгісі бар
єсем суреттер єлі к‰нге дейін
ќаланыњ байырѓы т±рѓындары-
ныњ фотоальбомдарында саќ-
таулы т±рѓандыѓына ш‰бє жоќ.
Алайда, μтпелі кезењ ќиындыќ-
тары келді де, осыныњ бєрін
т±ралатты. Ќаладаѓы кμпте-
ген ењселі ќ±рылыс нысандары-
мен бірге "Ажар" да ќањырап бос
ќалды. Кейін жекеніњ меншігіне
μтіп, "Сымбат" деп аты
μзгертілді. Алайда, бастапќы-

дай болѓан жоќ. Міне, заман жа-
њарды. Заманмен бірге "Ажар"-
да адам танымастай μзгерді.

Ќазір ол "АJAR maII" сауда ор-
талыѓы" деп аталады. Сырты за-
мануи ќ±рылыс материалдары-
мен ќапталѓан нысан т‰н мезгі-
лінде алуан т‰рлі рењк беріп жар-
ќырап т±рады. Б±лай тєптіштеп
жатуымыздыњ да мєні бар.
¤йткені, "Ажар maII" ќаланыњ наќ
орталыѓында т±р. "Ажармен
бірге Арќалыќтыњ да ажары
кетті" деген сμз бекер айтылма-
са керек. Ќазір "Ажардыњ" екінші
тынысы ашылды. Сырты ќандай
болса іші де сондай, кірген адам
шыќќысыз. Сауда орталыѓыныњ
халыќќа т±рмыстыќ ќызмет
кμрсету салалары да жандануда.
Шаштараз, асхана сынды єлеу-
меттік орындар μз ж±мысына
серпін беруде.
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 Айтмаѓамбет аѓамыз бізге туыс болып келеді. Єкем
Балкенмен достыѓы да ерекше-тін. Жалпы аѓайындар
ішінде есімі б‰кіл єлемге таныс Кємшат Байѓазыќызы-
ныњ, кезінде облыстыќ партия комитетініњ екінші хат-
шысы болѓан Тельман Данияровтыњ, осы Айтмаѓам-
бет Мењдікеновтыњ болуы мен ‰шін ерекше маќтаныш.

Жєне Айтекењ меніњ μмірімде ерекше орын алады.
Єкеміз ерте ќайтыс болды, сол сєттен бастап мен тізгін
±стаѓан осы аѓамныњ ќамќорлыѓында болдым десем,
ќате болмас. Ауыл шаруашылыќ институтында оќитын
мені ол сыртымнан баќылап ж‰рсе керек. Оќу орнын
бітіргенде маѓан ќызметке жолдаманы Ќараѓанды об-
лысына берді. Біраќ осы Айтмаѓамбет аѓам алыстаѓы
Ќараѓанды облысындаѓы азаматтармен келісіп, мені
Ќостанайѓа алып ќалды. ¤зі ењбек ететін Боровской
ауданы «Борки» кењшарыныњ бμлімше агрономдыѓы-
на жіберді.

– Ж±мыстыњ  ењ тμменгі сатысынан бастау керек.
Сен жассыњ, болашаѓыњ алда, ал агроном деген жер-
ананыњ тамыршысы, гектар берекесі оныњ білім-
біліктілігіне ѓана емес бай тєжірибесіне де байланыс-
ты. Бітік μнім баќќа емес, бапќа бітеді, ењ бастысы
тєжірибе, – деді жанашыр аѓа.

Содан бері аттай ќырыќ жыл уаќыт μтіпті. Біраќ мен
ешќашан абзал аѓа аќылын естен шыѓарѓан емеспін.

Єскер ќатарындаѓы борышымды μтіп, елге орал-
ѓан соњ б±рыннан сμз байласќан Ќарлыѓаш екеуіміз
‰йленетін болдыќ. Айтмаѓамбет аѓам «Тењіз» совхо-
зында т±ратын Ќарлыѓаштыњ ата-анасына ќ±да т‰су-
ге μзі барды. Кейін т±њѓыш ±лымыз туѓанда оныњ атын
да μзі ќойды.

– Б±л сєбидіњ есімі Еркін болсын. Еркін Єуелбеков
аѓасындай елініњ ерен азаматы болсын, – деді.
Ќ±дайѓа ш‰кір, сол Еркініміз де ер жетті, μрісіміз ке-
њейді.

Айтмаѓамбет аѓамыз ерекше ±лтжанды, кемшілікке
тμзбейтін, біреудіњ єбес ќылыѓын бетіњ бар, ж‰зіњ бар
демей бетіне айтып, тіліп т‰сетін т±лѓа еді. Сол мінезі
жоѓары лауазымдаѓы кейбір  «кμкелеріне» жаќпайтын.
Оны ол μзі де іштей сезетін, білетін. Біраќ ретті жерін-
де μз ойын б‰гіп ќалатын єдеті жоќ еді.

...Сμйтіп, ол 1976 жылы басшылармен келіспей
аудандыќ партия комитеті хатшылыѓынан босатылды.

Ќолынан іс келетін, ортаќ іс ‰шін жанын салатын,
адал да абзал жанѓа Аќсуат мал бордаќылау совхозы-
ныњ директорлыѓы ќызметі ±сынылды. Ол кезде сов-
хоздыњ жаѓдайы тым нашар еді. Бас агрономдыќќа
мені шаќырды. Басќа да іскер мамандар тізе ќосып,
±жымды алѓа с‰йреді. Шаруашылыќ біртіндеп эконо-
микасын т‰зей  бастады.

Біраќ Айтекењ таѓы да басшыларѓа ±намай ќалды.
Ж±мыстан босаѓан соњ Алматыѓа тартты.

1982 жылы сол Аќсуат мал бордаќылау кењшары-

ныњ тізгінін мен ±ста-
дым. Облысќа  басшы
болып В.П.Демиденко
келген соњ жас жі-
гіттерді басшылыќ
ќызметке тартты, со-
лардыњ ішінде мен де
болдым.

Алматыѓа іссапар-
мен барѓан сайын
мен аѓа ‰йіне соѓа-
тынмын. Ол онда да
беделсіз болѓан жоќ,
«Каменское плато»
шипажайында бас
дєрігердіњ єкімшілік-
шаруашылыќ ж±мыс-
тары бойынша орын-
басары, «Казгипрог-
рад» мемлекеттік жобалау институты директорыныњ
орынбасары, Ќазаќ КСР Орталыќ статистика басќар-
масы жалпы бμлімініњ мењгерушісі сияќты лауазым-
ды ќызметтер атќарды.

Єњгіме арасында Айтекењ б±рынѓы жолдастарыныњ
сырт айналѓаны жайлы, жалѓан достыќ туралы пєтуа-
лы пікір білдіріп отыратын еді.

1985 жылы аѓамыз ќайтыс болды. Денесін ±шаќпен
Ќостанайѓа жеткізді. Сол бір к‰ні алай-д‰лей боран соќ-
ты, аяз бет ќаратпайды. Жел ±лып т±р. Мен «Харьков»
кењшарында директормын. Айтекењніњ ата ќонысы
¦зынкμлдегі Ќарашілік ауылына екі к‰н дегенде єрењ
жеттік. Жол тазалауѓа барлыќ ќуатты техника шыќты.
Аќыры абзал аѓа денесін туѓан топыраќќа тапсырдыќ.
Сμйтіп, μзініњ б‰кіл μмірімен ‰лгі-μнеге болѓан азамат-
пен ќоштастыќ. Ол кісі оњаша бір єњгімеде:

– Мєњгілік ешкім жоќ. Олай-п±лай болып кетсем
Ќарашілікке, ата-баба мекеніне жеткіз, басыма белгі
ќой, μзіњнен басќа сенерім де аз ѓой, – дегені бар еді.

Сол μсиетін орындадым. Інісі Ермаш екеуініњ ба-
сына кесене салып, белгі ќойдым.

Таѓы да айтайын, Айтмаѓамбет аѓа μз заманыныњ
μр т±лѓасы, ќазаќ десе, ±лт м‰ддесі десе жанын сала-
тын, жанын беретін біртуар азамат еді. Кешегі тотали-
тарлыќ ж‰йе ауќымына сыймаѓан, оныњ тепкісіне
кμнбеген т±лѓа-тын. Сондыќтан да оныњ ќарсыласта-
ры да аз болмады.

Тіпті бір жолдасы мєйітті жерлеп жатќанда:
– Сайран-ау, бірінші хатшы жерлеу  рєсімінде кімдер

болды? деп с±раса, меніњ атымды айтпай-аќ ќойшы,
– деп мазасызданып еді. Осындайда «Ќайран, д‰ние»
демей ќайтесіњ...

Аѓаныњ алды жарыќ болсын, ондай азаматтар халыќ
ж‰регінде жатталып ќалады.

Тμлебай АХМЕТОВ,
Мењдіќара ауданыныњ ќ±рметті азаматы:

"Ќамќоршымыз еді"
1966 жылы сєуір айында

Целиноград ауыл шаруашы-
лыѓы институтын бітіріп, «Се-
вер» колхозына бас агроном
болып ќызметке келдім. Сту-
дент кезімде партия м‰ше-
лігіне кіргенмін. Сол жылда-
ры Айтмаѓамбет Мењдеке-
нов аѓай Боровской аудан-
дыќ партия комитетініњ
екінші хатшысы ќызметінде
екен. Ќызмет бабында Айте-
кењ аѓаймен таныстым. Ол
кезде ќазаќ азаматтарын
‰лкен  ќызметке кμтере бер-
мейтін. Ал Айтекењ аѓай
біздерді ќолдап, кμп кμмек
беретін. 1969 жылы Летунов
атындаѓы кењшарѓа бас аг-
роном болып таѓайындалдым, сол жылдары аѓай маѓан ‰лкен
ќолдау жасады.

Сол аѓайдыњ ќолдауымен облыстыќ партия конферен-
циясына делегат болып сайланып, облыстыќ партия коми-
тетініњ м‰шелігіне  μттім, аудандыќ партия комитетініњ м‰шесі,
аудандыќ Советтіњ депутаты болдым.

1970 жылы аудан бойынша, єсіресе біздіњ кењшарда егін
бітік шыќты. Сол жылы Айтекењ егін ораѓы кезінде біздіњ кењ-
шарѓа аудан μкілі болып келіп, егінді уаќытында жинап алуѓа
кμп кμмек берді. Сол жылы бітік μнім алѓаны ‰шін ‰кімет
наградаларымен  кμп азаматтар марапатталды.

¤кінішке ќарай біздіњ ±лттыњ азаматтарына ‰лкен награ-
да тие бермейтін еді.

Бір к‰ні Айтекењ маѓан телефон соќты.
– Тμлебай, сендердіњ кењшарларыњда біздіњ ±лттан ‰здік

механизатор немесе бригадир бар  ма? Аудан бойынша
Ленин орденіне бір азаматты ±сыну керек. Барлыќ кењшар-
ларѓа хабарластым, лайыќты адам табылмай жатыр, – деді.

Мен айттым:
– Бізде Отарбаев Шынберген деген азамат бар, Абай

бμлімшесініњ бригадирі, жиырма жылѓа жаќын озат бригада-
ны басќарып келеді, биыл єр гектардан 22 центнерден μнім
алды, партия м‰шесі.

– Тμлебай, сен онда бір к‰нніњ ішінде керекті деректерін
єкеп бер, – деді.

Айтекењ аѓайдыњ ќолдауымен Шынберген Ленин ордені-
мен марапатталды. Сол орденді аѓай μзі келіп, Шынбергенніњ
омырауына таќты.

Кємшат Байѓазыќызыныњ елге атаѓы шыѓуына да Айте-
кењ аѓайдыњ кμп ќолдауы болѓан.

Биыл аман болса,  аѓамыз 90 жасќа келетін еді, біраќ та
μмірден ертерек кетті, бєрі бір ќ±дайдан ѓой.

Ол елімізге μзініњ адамгершілігімен, адалдыѓымен кμп із
ќалдырды.

¤МІР – ¤ЗЕН

немесе артына μшпес із ќалдырѓан абзал азамат
Айтмаѓамбет Мењдекенов туралы аќжарма сыр

Сєлім
       МЕЊДІБАЙ

 Айтмаѓамбет Тєуірбай±лын облыс
ж±ртшылыѓы, єсіресе ¦зынкμл, Мењдіќа-
ра аудандарыныњ т±рѓындары жаќсы
біледі. Ол 1925 жылы 25 шілдеде сол кез-
дегі Демьянов ауданы (ќазіргі ¦зынкμл)
Ксеньевка селосында туѓан. Ќорѓан ауыл
шаруашылыќ институтын бітірген, маман-
дыѓы – ѓалым-зоотехник.

Соѓыс жылдары ол Свердлов облысы
Первоуральск ќаласындаѓы отќа тμзімді
материалдар цехында кокс б±йымдарын
шыѓару жμніндегі н±сќаушы болып ењбек
етеді. 1953-1975 жылдар аралыѓында ол
жауапты партиялыќ ж±мыстарда болады:

Федоров ауданы Октябрь МТС-ында, «Ча-
паев» кењшарында, Пресногорьков ауда-
ны Карл Маркс атындаѓы кењшарда, Де-
мьянов ауданы «Новопокров» кењшарын-
да партия комитетініњ хатшысы ќызмет-
терін атќарады. Ол тыњ жєне тыњайѓан
жерлерді игерумен т±спа-т±с келген осы
уаќытта жањадан ќ±рылѓан кењшарлар-
дыњ ќысќа мерзімде ќаз т±рып, алѓа ќой-
ѓан маќсатќа жетуіне ерекше ‰лес ќосќан
жергілікті кадрлардыњ бірі еді. Ќ±р даќ-
пыртпен сырттан келген, Ќазаќстанныњ,
оныњ ішінде Ќостанай облысыныњ жер
жаѓдайын, климат ерекшеліктерін біле
бермейтін басшылармен жаѓаласа ж‰ріп,
ж±мыстыњ кμзін табуѓа, жμнсіз єрекетке
бармауѓа, кμзж±мбайлыќќа салынбауѓа

тырысты. Соныњ арќасында ол ењбек ет-
кен ќ±рылымдарда тыњ кμтеру барысын-
да сораќылыќтарѓа жол берілмеді. Сырт-
тан келген жастар жергілікті халыќпен тіл
табыса ж±мыс істеді.

Айтекењ 1965 жылы 15 ќањтарда сол кез-
дегі Боровской ауданы (ќазіргі Мењдіќара)
партия комитетініњ екінші хатшысы болып
сайланды. Айтмаѓамбет Тєуірбай±лы осы
лауазымда табаны к‰ректей он жыл бойы
тер тμгіп, артына μшпес із ќалдырды. Ол
туралы онымен бірге ќызметтес болѓан
адамдар ерекше тебіреніс, с‰йіспеншілік
жєне саѓыныш сезіммен єњгімелейді.

Абзал азаматтыњ туѓанына 90 жыл то-
луы ќарсањында сондай  ізбасар інілері-
не сμз беруді жμн кμрдік.

 "Мен Айтекење ќарыздармын"

Айтмаѓамбет Мењдекенов

Сайран Б¦ЌАНОВ,
«Ќарќын» ЖШС-ныњ бас директоры, Ќазаќстанныњ Ењбек Ері,
Ќостанай облысыныњ ќ±рметті азаматы.



15 шілде 2015 жыл 10

Жаќыпбек Жаќан±лыныњ Тобыл кентіне кμшіп
келгеніне он жылдан асты. Осы жалдар бойы ол ж±байы
Розамен бірге орталыќта кєуап сатумен айналысады.
Шынын айту керек, ќазаќтардыњ кєуап пісіруі некен-саяќ.
Ал б±л іс бір отбасын ќиын шаќтардан алып шыѓыпты.
Т±рѓындар: "Біз тек Жаќыпбек аѓаныњ ѓана кєуабын
аламыз. Олардыњ  ќолынан  шыќќан кєуаптарыныњ дємі
тіл ‰йіреді. Ж±п-ж±мсаќ єрі таза" деп маќтап отырады.

Біз барѓан шаќта Жаќыпбек аѓа орталыќта к‰ндегі єдетінше сау-
даѓа кμшкен. Он жыл бойы бір орында т±рады. Тек ж±байы жанында
жоќ екен.

– Б±л істіњ иесі, негізі Роза. Ж±байым ѓой. Кєуаптар сол кісініњ
ќолынан шыѓады. Мен кμмек беремін. Кєуап жасаудыњ μзіндік сыры
бар. Оны мен сізге де айта алмаймын, – деп жымиып ќояды жігіт
аѓасы.

2003 жылдар т±раќты ж±мыс, табыс кμзі жоќ ќиындау кез болды
б±л отбасына. Алѓашында олар Науырзым ауданында т±рѓан еді.
Табыс болмаѓан соњ ќай адамѓа болмасын ќиын. Содан олар осы
ауданѓа кμшті. Отбасын ќалай да асырау керек. Отанасы Роза кєуап
істеймін деп єсте ойламаса керек. Негізі б±л істіњ наѓыз шебері Жа-
ќыпбек аѓамыздыњ апасы Бекс±лу екен. Ол кісі тек осы іспен 30 жыл
кμлемінде айналысып келеді. Б‰гінде Лисаков ќаласында т±ратын
апамыз наѓыз кєуапшы. Осы μнерін ол келіні мен інісіне ‰йретеді де
олар б±ны іліп єкетіп, орталыќќа саудаѓа шыѓа бастайды.

Ќалауын тауып, берекесін келтірсењ ќай істіњ де кμзін табуѓа бо-
лады екен. Саудалары ж‰рді. Рас, алѓашында кμњілде к‰мєн болды.
Арты ќалай болар екен деп уайымдады да. Біраќ жаман емес, ‰немі
келіп сатып алатын т±тынушылары баршылыќ. Мереке кездерінде
одан сайын кμбейеді. Кєсіптерінен керемет шалќып кетпесе де бір
отбасыныњ шайлыѓына жетіп отыр. Б‰гінде Жаќыпбек аѓамыз зей-
неткер. Ќазіргі ермегі де осы. Кєуап пісіріп, т‰тіндетіп, айналасына
б±рќыраѓан иісін ањќытып жатќаны.

Кєсіпкерлердіњ келешекке деген жоспарлары да бар. "Осы істі єрі
ќарай кењейтсек пе деген ойымыз бар. Кєуап ќ±ны 700 тењгеден. Етті
ќаладан арнайы аламыз. Осы жылдар ішінде шынын айту керек ма-
шыќтанып алдыќ. Біздіњ кєуабымызѓа барлыѓы дєн риза" деп ќ±пия-
сымен бμлісті кєуапшы аѓамыз.

Ж±мыс жоќ деп ќол ќусырмай, бір істі кєсіп етіп отырѓан б±л отба-
сыныњ тірлігі с‰йсінерліктей.

Тобыл кенті,
Таран ауданы.

СУРЕТТЕ: Кєуапшы Жаќыпбек аѓа.

КєуапшыКєуапшыКєуапшыКєуапшыКєуапшы
Біздіњ атамыз М±са

Н±рсейіт±лы 1922 жылѓы 22
аќпанда Ќостанай облысы,
Єулиекμл ауданы, Ќ±см±рын
ауылында  д‰ниеге келген.
1935 жылы орта мектепті
тємамдап, колхоздыњ  ж±-
мыскері болып ењбек еткен.
1940 жылы  ќараша айында
єскри  міндетін атќаруѓа ат-
танѓан.

Єскери міндетін атќарып
ж‰ргенде, 1941 жылы ¦лы
Отан соѓысы басталѓаны
белгілі, атамыз осы с±рапыл
соѓыстыњ  наѓыз ќайнап
т±рѓан кезењінде, яѓни 1942
жылы  № 193 атќыштар диви-
зиясында атќыш болып
μзіњіњ Отанын ќорѓау ‰шін
ќан майданныњ ортасына
т‰седі.  Соѓыста ќанша рет
жараланса да, соѓыстыњ со-
њына дейін болѓан.  Польша
мен  Праганы  азат  етуге ќа-
тысќан.  Осы шайќастардаѓы
ерлігі ‰шін марапаттары бол-
ѓан, біраќ ќолына тимеген.

Соѓыстан аман есен елге ора-
лып,  отбасын ќ±рып, еліне аян-
бай ќызмет еткен. ¦заќ жылдар
ішкі істер органында тєртіп саќ-
шысы ќызметін атќарѓан. "‡лгілі
милиция"  атаѓыныњ  иегері  бол-

ѓан. Атамыз аѓайын-туыстыњ,
жора-жолдастарыныњ, єріптес-
терініњ ортасында μте ќ±рметті,
ќайырымды, адал  азамат болѓан.
Атамыз елге адал  ењбек етуімен
ќатар, отбасында μте мейірімді,
балажан болѓан жєне   ауыл ай-
маќта  μтетін  ќуаныш-тойларда

тањнан-тањѓа дейін  ќазаќ-
тыњ ќара домбырасына
ќосылып єн-жырларды ай-
тып, ж‰рген ортасын
ќуанышты кμњіл к‰йге
бμлейді екен. Атамыздыњ
кμзін  кμргендер  осы ќа-
сиеттерін ‰немі естеріне
алып, тамсанады. Ж±байы
екеуі μмірге жеті бала
єкеліп, тєрбиеледі.  Ќазір
барлыѓы да  μз алдарына ‰й
болып,  атамыздыњ неме-
ре-шμберелері  μсіп келе-
ді. Атамыз  с±м соѓыстан
аман келіп, біраќ таѓдыр-
дыњ ќаталдыѓы сондай
1974 жылы автокμлік апа-
тынан ќайѓылы ќазаѓа
±шырап,   небєрі  52 жыл
ѓана ѓ±мыр кешті.

Біздер, атамныњ ±рпаќ-
тары,  еліміз  М±са Н±р-
сейіт±лын  елі ‰шін, келе-
шек ±рпаќ ‰шін с±рапыл
ќан  майданѓа  ќатысып,
еліне адал ењбек еткенін

‰лкен маќтаныш сезіммен еске
аламыз.  Атамыздыњ аруаѓына
єрќашанда басымызды  иеміз.

   Баќытжан Н Баќытжан Н Баќытжан Н Баќытжан Н Баќытжан Н¦РСЕЙІТОВ.¦РСЕЙІТОВ.¦РСЕЙІТОВ.¦РСЕЙІТОВ.¦РСЕЙІТОВ.
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 ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

ЕЊБЕК АДАМЫ

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Тыл тауќыметінТыл тауќыметінТыл тауќыметінТыл тауќыметінТыл тауќыметін
арќалаѓанарќалаѓанарќалаѓанарќалаѓанарќалаѓан

Жалпы, Тілеген М±са±лы таѓдырдыњ тау-
ќыметін жастайынан кμп тартќан жан. Єкесі
"халыќ жауы" атанып, жастайынан жетімдік-
тіњ дємін татты. Ол немере аѓасыныњ ќолын-
да тєрбиеленіп, ењбекке ерте араласты. 1939
жылы ќазаќ сыныбында оќып ж‰ріп, екінші
тоќсанынан кейін оны тастауѓа мєжб‰р бол-
ды. Себебі, отбасылыќ себептермен Обаѓан
ауданына кμшіп барады. Біраќ, кμп ±замай
соѓыс басталып, аѓасы майданѓа аттанады.
Сμйтіп, ќара ж±мыстыњ ќамытын киеді.

– Жалањаяќ, жалањбас ж‰ріп, ‰йлендім.
К‰лєй Тањатќызымен отау ќ±рып, 5 ±л, 3
ќызды μмірге єкелдік. Амал нешік, ‰ш ±лым
ќайтыс болды. Ќалѓан балаларым μмірден μз
орындарын тапты, б‰гінде 19 немере, 25 шμбе-
ре с‰йіп отырѓан жайым бар, – деп аѓынан
аќтарылды аќсаќал.

Тілеген ата 1943 жылдан 1953 жылѓа дейін
механизатор болѓан адам. Сосын савхозда
жылќы, сиыр баќты. Ќостанайдаѓы Зареч-
ныйда ‰ш ай біліктілігін арттырып, мал ша-
руашылыѓымен айналысты. Содан кейін
ќойма мењгерушісі болып, зейнетке шыќты.
Єр саладаѓы еселі ењбегі ескерусіз ќалѓан
жоќ. "Ерен ењбегі ‰шін", "Тыл ардагері" , "1978
жылѓы социалистік жарыстыњ жењімпазы",
"Соѓыс ардагері" белгісімен, бірнеше мере-
келік медальдар жєне Алѓыс хаттармен ма-
рапатталѓан. ¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ той-
ында да наградталды.

Б±л кісіні б‰гінде б‰кіл μњір халќы ќ±рмет-
тейді. Билік μкілдері де ќадірменді аќсаќал-

ды мереке, мєжілістерден ќалдырѓан емес.
Аудан халќын аќ батасына бμлеп ж‰рген

Тілеген ата кенжесі Ѓабит пен келінініњ
ќолында тату-тєтті т±рып жатыр.

Сарыкμл ауданы.
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Сарыкμл ауданыныњ т±рѓыны, тыл ењбеккері
Тілеген Т‰г‰мбеков аќсаќал торќалы тоќсанѓа толды

Орны оныњОрны оныњОрны оныњОрны оныњОрны оныњ

ерекшеерекшеерекшеерекшеерекше

Сарыкμлде жањаСарыкμлде жањаСарыкμлде жањаСарыкμлде жањаСарыкμлде жања

элеватор салынбаќэлеватор салынбаќэлеватор салынбаќэлеватор салынбаќэлеватор салынбаќ

Сарыкμл ауданында сыйымдылыѓы жылына 24 мыњ
тонна элеватор салынбаќ.

Оѓан "Акпан-Инвест" ЖСШ жеке ќорынан 600 млн. тењге
ќаражат бμліп отыр. Ќазіргі тањда б±л маќсаттаѓы ж±мыстарды
ж‰зеге асыру ‰шін аѓылшын, т‰рік ‰лгісіндегі заманауи
жабдыќтар жеткізілген. Тек ќалѓаны – ќ±рылыс материалдарын
єкелу жєне инвестициялыќ жобаны ж‰зеге асыру.

Ќарќынды ќ±рылыс биыл басталып, 2016 жылы аяќталмаќ.
Жалпы, жергілікті 30 адамды т±раќты ж±мыспен ќамту кμзделіп
отыр.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.
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"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі Єулиекμл ауданы,
Єулиекμл селосы, 1-Май кμшесі, 44,
№ 8 кабинет, аныќтама ‰шін телефон-
дар:21-006 Факс:21-000, электронды
мекенжайы: auliekol@kostanay.kz бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына орна-
ласуѓа ашыќ конкурс жариялайды:

Аманќараѓай ауылдыќ округі
єкімініњ орынбасары, санаты Е-G-
1, лауазымдыќ ењбек аќысы ќызмет
μтіліне байланысты 94172 тењгеден
126845 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ауыл-
дыќ округтіњ μмірлік мањызы бар объек-
тілерініњ ‰зіліссіз ж±мысын ќамтама-
сыз ету. Елді мекендердіњ санитарлыќ
тазалыѓыныњ жєне кμркейтудіњ бары-
сына баќылау жасау. Ќоѓамдыќ кμліктіњ
ќызметін ±йымдастыру. Жеке ќабыл-
дау. Жерді пайдалану жєне жер ќаты-
настары туралы мєселелерді ќарау.
Ќоѓамдыќ ж±мыстарды, жастар тє-
жірибесін жєне єлеуметтік ж±мыс
орындарын ±йымдастыру. Баспасμз
басылымдарына жазылуды ж‰ргізу.
Ауылдыќ округі єкімі, сонымен ќатар
жоѓары т±ратын органдары ќабылда-
нѓан шешімдердіњ, μкімдерініњ орын-
далуына баќылау жасау. Б±ќаралыќ
іс-шараларды μткізуді ±йымдастыру.
Мемлекеттік ќызметкерлердіњ ќ±ќыќ-
тарын саќтау мєселелері бойынша
оларѓа кењес беру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары: экономика-
лыќ, гуманитарлыќ, техникалыќ, ауыл
шаруашылыќ, педагогикалыќ, зањ-
герлік,  мемлекеттік жєне жергілікті
басќару.

1) Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жыл-
дан кем емес;

2)осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда ‰ш жылдан кем емес
ж±мыс μтілініњ бар болуы;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары оќу орындарында шетелде кадр-
лар даярлау жμнінде республикалыќ
комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауды;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" Конституциялыќ

Зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Же-
ке  жєне зањды т±лѓалардыњ μтініш-
терін ќарау тєртібі туралы","Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жер-
гілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына  сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген бос мемлекеттік  єкімшілік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы №907 б±йрыѓымен
бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Єулиекμл ауданы єкімініњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесіне  мына
мекенжайѓа: Єулиекμл селосы, 1-Май
кμшесі,44, № 8 кабинет, аныќтама ‰шін
телефондар:21-006 Факс:21-000
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол  тєртіпте
немесе пошта  арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры   (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген  азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын
кешіктірмей  ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберілгені
туралы хабарлама алѓан к‰нінен бас-
тап  5 ж±мыс к‰нніњ ішінде  "Єулие-
кμл ауданы єкімініњ аппараты" ММ-де
36 кабинетте μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

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

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

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Асќар тауымыз еді
Асќар тауымыздан, арќа т±тар тірегімізден айы-

рылып, орны толмас ауыр ќазаѓа ±шыраѓанымызѓа
да бір жылѓа да жаќындап ќалыпты. ‡лкенге ізеті мол
іні, кішіге ќамќор аѓа, ќатарластарына адал дос, жаны
жомарт жолдас бола білген Кєрімжан Ќасен±лы жа-
рыныњ аяулы ж±байы, перзенттерініњ ардаќты єкесі,
немере-шμберелерініњ аќылшы атасы еді. Амал
ќанша к‰тпеген жерден, жарыќ д‰ниеге ќош айтып
‰лгерместен, баќилыќ болды.

Топыраѓыњыз торќа, жатќан жеріњіз жайлы бол-
сын, пейіште н±рыњыз шалќысын дейміз. Бєйтерек сынды алыбымыздыњ, жай-
сањ жанды ел аѓасыныњ н±рлы бейнесі ешќашан ±мытылмайды.

Кєрімжан Ќасен±лыныњ аруаѓына баѓышталѓан ас 2015 жылѓы 25 шілде
к‰ні саѓат 12.00-де Алтынсарин ауданы, Свердлов ауылы мектебініњ асхана-
сында беріледі.

Еске алушылар: ж±байы Дємелі, балалары, туысќандары, немере-шμбе-
релері жєне Аружан.

ЕСКЕ АЛУ

16 шілде ¤мірхан немересі Н±рлыханныњ
1 жасќа толу туѓан к‰ні. ¤мірі енді ѓана баста-
лып келе жатќан сєбиді шын ж‰ректен туѓан
к‰німен ќ±ттыќтаймыз. ¤мір жасыњ ±заќ, білімді,
аќылды азамат бол! Туѓан-туыс, бауырларыњ-
ныњ с‰йікті де с‰йкімді ±лы болып μс! Еліміздіњ
рухын асќаќтатар ±ланы бол!

Ж‰зіњнен шат к‰лкі арылмасын,
Алдыњнан ќиындыќ табылмасын.
Ќасыњда ќолдаумен Ќыдыр ж‰рсін,
Алланыњ берген сыйы тарылмасын.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Тілек  білдірушілер: наѓашы ата-єжесі Самат-Мыр-
заг‰л, наѓашылары  Ерлан-Айн±р,   Н±рѓиса-Айгерім,
бμлелері Аќбаян, Аќбота.

¦лы Отан соѓысыныњ ардагері, Ќостанай облысыныњ бірнеше ауданда-
рында колхоз-совхоздар ±йымдастыру, тыњ кμтеру кезењдерінен бастап
аудандыќ, облыстыќ дењгейдегі партия, кењес ќызметінде ±заќ жылдар бас-
шы ќызметтер атќарып, аймаќтыњ экономикасы мен єлеуметтік дамуына
елеулі ‰лес ќосќан ќоѓам ќайраткері, кењестік жєне егеменді еліміздіњ  бірне-
ше орден-медальдарыныњ иегері, Ќостанай-Торѓай μњірініњ μмір жолы кейінгі
±рпаќќа ‰лгі боларлыќтай дария-абыз аќсаќалдарыныњ бірі

Сєкен Тањатар±лы Ќосмаѓанбетовтыњ
93-ке ќараѓан жаста ќайтыс болуына байланысты марќ±мныњ отбасы-

ныњ, балалары мен туѓан-туыстарыныњ ќайѓысын бμлісіп, кμњіл айтамыз.
Ж.Ѓайсин, М.Ќасымов, Н.Ислямиев, Є.Єбілтаев,

С. Єбжанов, С.Шаймаѓанбетов.

"Рудный ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесі "Б" корпусыныњ бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымдарына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1) "Рудный ќаласы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі зањ бμлімініњ
бас маманы (санаты E-4), лауазымдыќ жа-
лаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына ќарай
59578 тењгеден 80720  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ќ±ќыќтыќ
жалпы білім беруді ±йымдастыру, єкімдік
бμлімдерінде ќ±ќыќтыќ білім мектебініњ
ж‰ргізілуін ‰йлестіру. Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерді  жариялау, мемлекеттік тіркеуге
байланысты  мєселелер  бойынша єділет
басќармасымен, б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарымен  μзара  ќарым-ќатынасты ж‰зеге
асыру. Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
есебін ж‰ргізу. Мемлекеттік, μњірлік, ќала-
лыќ баѓдарламаларды  іске  асыру  бары-
сында   ‰йлестіру ж±мыстарын жєне талдау-
ды ж‰зеге асыру. Єкім аппараты жєне ќала
єкімдігі  м‰дделерін  белгіленген  тєртіпте
сотќа ±сыну. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштеріне жауап дайындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары зањ білімі. Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

2) "Рудный ќалалыќ т±рѓын ‰й-ком-
муналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар
кμлігі жєне автомобиль жолдары бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ  бас маманы
(санаты  E-R-4,  негізгі  ж±мыскердіњ  бала
к‰тімі  бойынша  демалыс  кезењіне),
лауазымдыќ  жалаќысы  ќызмет  атќарѓан
жылдарына ќарай 56 375 тењгеден 76 235
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Т±рѓын-
дардыњ μтініштеріне жауап береді. Т±рѓын
‰й ‰йымдарыныњ ж±мысына талдау, есеп,
жалпы ќорытындылауды ж‰ргізеді. Ќаланыњ
ЖПИК-не тиесілігіне байланысты т±рѓын ‰й
ќорыныњ есебін ж‰ргізеді. Сектор ќарамаѓын-
даѓы мєселелер бойынша Рудный ќаласы
єкімініњ μкімдері мен шешімдері жобаларын
дайындауды ќамтамасыз етеді. Саяжай жєне
ќала маршруттары бойынша ќоѓамдыќ пай-
далану кμлігімен жолаушылар тасымалдау
маршруттыќ с±лбаларын єзірлеуге ќатысу.
Жол ќозѓалысыныњ ќауіпсіздігін ќамтуды ба-
ќылау. Олардыњ келіп т‰су м‰мкіндігінше
жедел аќпаратты беру. Конкурстыќ комис-
сия м‰шесі ретінде мемлекеттік сатып алу-
ларѓа ќатысу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары техникалыќ, ќ±рылыс (ин-
женер-ќ±рылысшы-технолог), экономикалыќ
білім.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

3) "Горняцк кенті єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ  бас маманы
(санаты E-G-3), лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына ќарай 53 813 тењге-
ден 72 391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Штаттыќ
кестесіне, жеке ењбек шарттарына, μкімдер-

ге, ж±мыс уаќытын есепке алу табельдеріне
сєйкес мекеменіњ штаттыќ жєне штаттан тыс
ќызметкерлеріне уаќытында жалаќыны есеп-
теуді ж‰зеге асыру. Аурулыќ ќаѓаздарѓа сєй-
кес уаќытша ењбекке жарамсыздыѓы бойын-
ша жєрдемаќы есебін жєне басќа тμлемдерді
ењбек зањнамасына сєйкес жасайды. Міндетті
зейнетаќы жарналарды, єлеуметтік аударым-
ды, жеке табыс  жєне єлеуметтік салыќтар-
ды уаќытылы есептеу жєне аударуы бойын-
ша есебін ж‰ргізеді. Есептік ќ±жаттаманы
(декларация,  есептеу,  "Желі  жєне штаттар
бойынша есептер" жєне басќалар) салыќ,
статистикалыќ органдарѓа жєне басќа меке-
мелерге жасап уаќытылы жібереді. Мемле-
кеттік сатып алулардыњ механизмін саќтау
бойынша ж±мысты ±йымдастырады. Жазы-
лу басылымдардыњ талдауын, тігуін жєне
есебін ж‰ргізеді.  Жазылу басылымдардыњ
саќталуыныњ баќылауын ж‰зеге асырады.
Аванс есептердіњ зањдылыѓы мен д±рыс тол-
тыруын ќарастырады. Аванс есептерге
ќосымша берілетін алѓашќы ќ±жаттамалар-
дыњ  толыќтыќ  пен  негізділігін тексереді.
Мекеме  ж±мыскерлерімен  жасалатын жеке
ењбек  іс-шарттарды   нормативтік-ќ±ќыќтыќ
актілерге, жалаќы (айлыќ ењбекаќы) сома-
сын  аныќтау бμлігінде ењбек зањдылыѓына
сєйкес тексереді. ЌР бюджетініњ экономика-
лыќ топтастыру шыѓыстарыныњ ерекшелік
ќ±рылымына сєйкес кассалыќ шыѓыстардыњ
есебін ж‰ргізеді. №5, 8 мемориалдыќ ордер-
лерді барлыќ олардыњ ќосымша шаруашы-
лыќ операция ќ±жаттарымен ж‰ргізеді. Эко-
номика жєне бюджеттік жоспарлау бμліміне
бюджеттік μтінім жасайды. Кент єкімімен
ж‰зеге асыруѓа жіберілген жергілікті μзін-μзі
басќару функцияларыныњ орындалуын ба-
ќылайды жєне аќшаныњ т‰су жоспарымен
шыѓыстарын жасайды. Ќолданыстаѓы зањна-
масына сєйкес кент єкімініњ μзге де тапсыр-
малары мен ќызметтерін орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары бухгалтерлік, экономика-
лыќ,  ќаржылыќ білім. Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда орта-
дан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік   ќызмет  туралы",  "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан  Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓы-
ты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi Тμраѓа-
сыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида-
лар) негізінде μткізіледі.

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

нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа

3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі тура-
лы  хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєттен
бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде "Рудный ќаласы
єкімініњ  аппараты"  мемлекеттік   мекемесі-
не  мына мекенжайѓа: Рудный ќаласы, Ле-
нин  кμшесі, 95 аныќтама ‰шін телефоны:
8 (71431) 4-41-25, электрондыќ мекенжай
rudapparat_kadr@rambler.ru  ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте неме-
се  пошта арќылы ќ±жаттары ќабылдау мер-
зіміне берген ќ±жаттарды (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан)  конкурстыќ комиссия-
ныњ ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќаты-
су  ‰шін  ќ±жаттарды  электрондыќ  пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кандидаттар
оны  "Рудный  ќаласы  єкімініњ аппараты"
мемлекеттік  мекемесінде  кандидаттарѓа
олардыњ єњгiмелесуге жiберілгендігі туралы
хабарлама  берген к‰ннен бастап  бес ж±мыс
к‰н iшiнде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќ-
тылыѓы  мен  объективтiлiгiн  ќамтамасыз
ету ‰шiн  оныњ  отырысына  байќаушыларды
ќатыстыруѓа жол берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретiнде Ќазаќстан Республикасы
Парламентiнiњ жєне барлыќ дењгейдегi мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгiленген тєртiпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттiк органдардыњ,
ќоѓамдыќ бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкiлдерi, уєкiлеттi орган-
ныњ ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шiн т±лѓалар єњгi-
мелесу басталуына бір ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа
дейiн кешiктiрмей персоналды басќару
ќызметiне тiркеледi. Тiркелу ‰шiн т±лѓалар
персоналды басќару ќызметiне жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшiрмелерiн ±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.

Сарана Андрей Николаевичтіњ, сенімді
т±лѓасы – Калиевская Анна Владимировна
кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу
тєртібінде Ќостанай облысы, Федоров ауда-
ны, Федоров ауылдыќ округініњ аумаѓында
орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан: кадастрлік нμмірі 12-191-035-219,
жалпы алањы 59,7 га жер теліміне уаќытша
μтеулі жер пайдалану (жалѓа беру) ќ±ќыѓын
сату жμніндегі сауда μткізетіні туралы ха-
барлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізу
сєтінен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде
ќолма-ќол аќшамен енгізіледі.

Сауда-саттыќ 2015 жылѓы 24 шілде
саѓат 12.00-де мына мекенжай бойынша
μткізіледі:

Ќостанай облысы, Федоров ауданы, Фе-
доров ауылы, Ленин кμш., 14.

¤тінімдер 2015 жылѓы 23 шілде саѓат
18-00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓа-
ныњ орналасќан жері бойынша Федоров
ауылы, К. Либкнехт кμшесі, 2 "В" ‰йде ќабыл-
данады. Аныќтама телефоны: 8-702-884-11-
44.

"Шенкель Юрий Александрович" ш/ќ
сенімді т±лѓасы- Ќызылбасова Г‰лмира Се-
рікбаевна кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен Ќостанай облысы, Денисов  ауда-
ны, Єйет  селолыќ округі аумаѓында орна-
ласќан  шаруа  ќожалыѓын ж‰ргізуге арнал-
ѓан  μлшемі 157,0 га, кадастрлік нμмірі 12-
187-010-036 жер теліміне  уаќытша μтеулі
±заќ мерзімді жер пайдалану(жалдау)
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні ту-
ралы хабарлайды. М‰лік саудаѓа 1 лотпен
ќойылады.

Бастапќы баѓа 985 000 тењге.
Сауда єдісі - аѓылшын.
Кепілдік жарна лоттыњ бастапќы баѓасы-

ныњ 10%- ын ќ±райды.
Сауда 2015 жылѓы 30 шілде саѓ 11.00-де

мына мекенжайда болады: Денисов ауда-
ны, Фрунзе селосы, Комсомол кμш., 14 ‰й,
±ялы тел.: 8 705 145 27 36.

Конкурсќа ќатысуѓа μтінімдер ќабылдау
жєне ќатысушыларды тіркеу осы хабарлан-
дыру жарияланѓаннан кейінгі к‰ннен бастап
ж±мыс к‰ндері саѓ. 9.00-ден 18.00-ге дейін,
т‰скі ‰зіліс 12.00-ден 13.00-ге дейін мына
мекенжай бойынша ж‰ргізіледі: Денисов
ауданы, Фрунзе селосы, Комсомол кμш., 14
‰й.  Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен
сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік
к‰нніњ ішінде енгізіледі. Конкурсќа ќатысуѓа
μтінімдер ќабылдау жєне ќатысушыларды
тіркеу  сауданыњ басталуына бір саѓат ќал-
ѓанда аяќталады.

Сауда ќатысушысы ретінде тіркеу ‰шін
ќ±жаттар сауда ±йымдастырушысына тіке-
лей не болмаса тиісінше ресімделген μкілет-
тіктері болса ‰шінші т±лѓаныњ μкілдігі бой-
ынша ±сынылады.

Доверенное лицо Сарана Андрея Нико-
лаевича – Калиевская Анна Владимировна
в порядке внесудебной реализации залого-
вого имущества объявляет о проведении
торгов по продаже права временного воз-
мездного землепользования (аренды) на
земельный участок, расположенный на тер-
ритории Федоровского сельского округа, Фё-
доровского района,  Костанайской области,
предназначенным для ведения крестьянс-
кого хозяйства: земельный участок с када-
стровым номером 12-191-035-219, общей
площадью 59,7 га. Покупная цена вносится
наличными деньгами в течении  5-ти кален-
дарных дней с момента проведения торгов.

Торги состоятся 24 июля 2015 года в
12.00 часов по адресу:

Костанайская область, Федоровский
район, с. Федоровка, ул Ленина, 14.

 Заявки принимаются в срок до 18-00
часов 23 июля 2015 года.

По месту нахождения доверенного лица
в п. Фёдоровка ул. К. Либкнехта, дом 2 "В",
телефон для справок: 8-702-884-11-44

Доверенное лицо к/х "Шенкель Юрий
Александрович"- Кызылбасова Гульмира Се-
рикбаевна в порядке внесудебной реализа-
ции залогового имущества, объявляет о про-
ведении торгов по продаже права времен-
ного возмездного землепользования (арен-
ды) на земельный участок, площадью 157,0
га, для ведения крестьянского хозяйства, с
кадастровым номером 12-187-010-036, рас-
положенный в Аятском сельском округе, Де-
нисовского района, Костанайской области.
Имущество выставляется на торги 1 лотом.

Стартовая цена 985 000 тенге.
Метод торгов английский.
Гарантийный взнос составляет 10% от

стартовой цены лота. Торги состоятся в 11-
00 часов 30 июля 2015 года, по адресу: Де-
нисовский район, с. Фрунзе, ул. Комсомоль-
ская, д. 14, сот. телефон 8 705 145 27-36.

Прием заявок и регистрация участников
торгов производится со следующего дня пос-
ле опубликования настоящего объявления
в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00 часов, по
адресу: Денисовский район, с. Фрунзе, ул.
Комсомольская, д. 14. Покупная цена вно-
сится наличными деньгами в течение 5 ка-
лендарных дней с момента проведения тор-
гов.

Окончание приема заявок и регистра-
ции участников торгов производится за час
до начала торгов.

Документы для регистрации в качестве
участника торгов предоставляются органи-
затору торгов лично либо при наличии над-
лежащим образом, оформленных полномо-
чий по представительству третьего лица.

КГУ «Костанайский областной противотуберкулезный диспансер» и Уп-
равление  здравоохранения   акимата Костанайской области выражает
искреннее соболезнование главному врачу Аркалыкского противотубер-
кулезного диспансера Космухамбетовой Д.С. по поводу кончины отца

Сакен Танатарулы
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.

Редакцияныњ мекенжайы:
110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 10215.   Тапсырыс 1525.     Нμмiрдiњ кезекшi редакторы: Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42
Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
беiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайский Дом печати”
ЖШС баспаханасы.
Мекенжайы: Майлин кμшесi, 2/3.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-36
Єлеумет, білім, мєдениет: 54-26-42

Социологиялыќ зертеу орталыѓы:
54-53-21, 39-26-25

Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Рудныйда: 5-57-60
Сарыкμлде: 2-25-17

ЕЊБЕК АДАМЫ
 "¦стаздыќ еткен жалыќ-

пас, ‰йретуден балаѓа" деп ±лы
Абай айтќандай, б‰кіл ѓ±мы-
рын бала оќытып, жалыќпай
ењбек етуге арнаѓан жер-
лесіміз Оташев Сабыржанды
танымас-білмес жандар ілеуде
біреу шыѓар.

Сабыржан Оташев жасынан
зерделі, білімге ќ±штар болып
μссе керек. 1946 жылы Мењді-
ќара педучилищесіне т‰сіп,

академик Манаш Ќозыбаевпен
бірге оќиды. Оќуѓа деген зе-
ректігі сондай ‰ш жылдыќ
оќуды  бір жылдыњ ішінде
тємамдап шыѓады. Мемле-
кеттік  емтиханда комиссия-
ныњ тμраѓасы белгілі жазушы,
аѓартушы Спандияр Кμбеев
бірде оњашада кездесіп ќалып:
"Балам, кім боласыњ, ќай жер-
денсіњ?" деп жμнін с±рап, "Мен
сеніњ жауабыња ризамын. Та-
лабыњ бар бала екенсіњ. Кμп
оќып, кμп ізден" деп жана-
шырлыќ аќыл-кењесін айтќан
екен. Осыдан кейін Сабыржан
μз мамандыѓы бойынша
білімін жоѓарлату ‰шін Алма-
тыѓа жолдама алады. Біраќ,
μкінішке орай, отбасы жаѓдай-
ына байланысты одан бас тар-
туѓа тура келеді.

Аѓасы ¦лы Отан соѓысына
кеткеннен оралмаѓан, ал єкесі
Оташ  болса, ќуѓын-с‰ргін ке-
зінде байдыњ баласы ретінде
айдауда кеткен. Амал жоќ,
жалѓыз шешесініњ ќасында
ќала береді. "Шешемніњ аз
ѓана ќалѓан ѓ±мырында єкем
кμрмеген ќызыѓымды шешем
кμрсін" деп, ќолын ±зартып,
‰йге келін т‰сіреді. (Шешесі
Латифа, кезіндегі Торѓай
елініњ атаќты Ќ±лжан бидіњ
шμбересі).

1956 жылдан 1960 жылѓа
дейін Торѓай орта мектебінде
±стаздыќ ќызмет атќарады.
Сμйтіп ж‰ргенде алпыстаѓы
анасы "Єке-шешем де алпысќа
жаќындамай-аќ μмірден ерте
кетіп еді, мен болсам алпыстыњ
асуынан асып барам. Оныњ
‰стіне ыњќыл-сыњќылмен
ќашанѓы ж‰рер дейсіњ, елге,
туѓан ауылѓа оралайыќ", деген
соњ "Коммунизм жолы" совхо-
зыныњ 2 бμлімшесінде Ленин
атындаѓы мектеп-интернаты
ашылып, онда аѓа тєрбиеші,
оќу ісініњ мењгерушісі болып
±стаздыќ ќызметін ќайта жал-
ѓастырады. Ж±мыс істеп
ж‰ріп, Ќараѓанды педагогика-
лыќ институтында ќазаќ єде-
биеті мамандыѓы бойынша

сырттай оќыды.
Білімін жалѓастыра

келіп, 1966 жылы "Комму-
низм жолы" совхозында
"Жас буын" орта мектебін-
де директор болып  он  тμрт
жыл  ќызмет   атќарды.
Єуелде 8 жылдыќ болѓан
б±л  мектепті облыстыќ ат-
ќару комитетіне ауылдаѓы
тμрт "Ењбек Ері" атанѓан
ќарттардыњ атынан хат жа-

зып 10 жылдыќ етіп кμтерді.
Осыдан кейін б±л мектептіњ
дєрежесі кμтеріліп, республи-
ка дењгейінде аты ауызѓа
ілікті.

Осы ењбегініњ жемісі болар
кейін "Ќазаќстан м±ѓалімдер
съезініњ делегаты",  "СССР
жєне Ќазаќ ССР халыќ-аѓарту
ісініњ озыќ ќызметкері" деген
атаќтарѓа ие болды.

¦рпаќтан ±рпаќќа жалѓа-
сып келе жатќан осы бір ќаси-
етті мамандыќ Сабыржан ата-
мыздыњ балаларына дарыды.
Мєселен, Болатбек  Сабыржан-
±лы Ќызылж±лдыз орта мек-
тебініњ директоры ќызметін
2003-2006 жылдары атќарды.
Ќазіргі уаќытта Арќалыќ
кμпсалалы колледж директо-
рыныњ оќу-тєжірибе ж±мысы
жμніндегі орынбасары. ¤зі жє-
не μзі тєрбиелеген шєкірттері
облыстыќ, республикалыќ оќу
орындары студенттерініњ
ѓылыми-зерттеу ж±мыстары-
ныњ жењімпазы. Кμптеген
жылдар бойы шєкірт тєрбие-
леп ж‰рген ±стаз.  Мысалы,
Айдана Н±рѓалиева облыстаѓы
техникалыќ жєне кєсіптік
білім беру оќу орындары сту-
денттерініњ арасында μткен
ѓылыми-зерттеу ж±мыстары
конкурсында "Ахмет Байт±р-
сын±лы – ќазаќ халќыныњ ру-
хани кμсемі" таќырыбындаѓы
ѓылыми-зерттеу ж±мысы
‰шін I орынды жењіп алды.
Шыњѓысхан Сабыржанов Ал-
маты ќаласында μткен Алаш
оќулары: "Алаш ќайраткер-
лерініњ Ќазаќстан тєуелсіздігі
жолындаѓы ѓылыми м±расы"
атты республикалыќ ѓылыми-
тєжірибелік конференциясы-
на ќатысып, ІІІ дєрежелі дип-
ломмен марапатталды жєне
Францияда μтетін "Алаш ќай-
раткерлерініњ Ќазаќстан тєу-
елсіздігі жолындаѓы шет ел-
дегі ѓылыми м±расы" атты
білім алушылар арасында
μтетін Халыќаралыќ ѓылыми-
тєжірибелік конференциясы-
на жолдама алды. Астана ќала-

сында μткен  ѓылыми-єдісте-
мелік орталыѓы ±йымдастыр-
ѓан "Білім берудіњ инновация-
лыќ технологиялары"   атты
республикалыќ педагогтар
сайысында II орынѓа ие болды.

Сонымен ќатар Болатбек
Оташевтыњ жетекшілігімен
білім алушы Айтжан Ќалижан
ќатысќан "ZIAT" ѓылым-
єдістемелік орталыѓымен
±йымдастырылѓан  республи-
калыќ "Ѓылым шарайнасы"
атты білім алушылардыњ
ѓылыми ж±мыстары сайысын-
да  "Жас зияткер" номинация-
сында I орынды иеленді.

Дарынды балалармен ж±-
мыс ол м±ѓалімніњ ќажырлы
ењбегін , кμп уаќытын жєне
кєсіби шеберлігін ќажет етеді.
Белгілі бір ѓылым саласынан
білімі мен білігін кμрсете ала-
тын, μз ойы мен пікірін айта
білетін, бєсекеге ќабілетті ма-
ман тєрбиелеу, білім сапасын
арттыру , білім алушылардыњ
дарындыѓын айќындау – Елба-
сы ќойѓан басты талап. ¤ске-
лењ ±рпаќќа білім беру жєне
тєрбиелеу ісіне ќосќан ерекше
‰лесі, шыѓармашылыќ іздені-
стері жєне ±стаз мамандыѓы-
на деген с‰йіспеншілігі ‰шін
облыстыќ білім басќармасы-
ныњ Ќ±рмет грамотасы, Арќа-
лыќ ќаласы єкімініњ алѓыс ха-
тымен жєне білім бμлімініњ
маќтау ќаѓаздарымен мара-
патталды.

Болатбек Сабыржан±лыныњ
республикалыќ дењгейдегі
"Ќазаќстан кєсіпкері", "Мєрте-
белі мамандыќ" жєне облыс-
тыќ, жергілікті басылымдарѓа
маќалалары  шыѓып  ж‰р. Ар-
ќалыќ кμпсалалы колледж
гимнініњ сμзін Болатбек Са-
быржан±лы мен колледж білім
алушысы Айтжан Ќалижан
екеуі бірігіп жазып шыќќан.
Єнін Єлім Есмаѓамбетов  шы-
ѓарды.

¤мір-μзен. ¤з аѓынымен
ешкімге ерік бермей єкете бе-
реді. Міне сол μмір аѓысымен
адам μз μміріне маќсат ќойып,
сол маќсаттыњ шыњына жету-
ге талаптанады. Жалпы ма-
мандыќтыњ ќай-ќайсысы да
жаман емес. Ал, ±стаздыќтыњ
орны ерекше.

  Шалќар ЖАЌАН¦ЛЫ.

Балалар шиеден уланып ќалдыБалалар шиеден уланып ќалдыБалалар шиеден уланып ќалдыБалалар шиеден уланып ќалдыБалалар шиеден уланып ќалды
Облыстыќ ТЖД баспасμз ќызметі хабарлаѓанындай, 10 шілде  к‰ні

т‰нде Федоров аудандыќ орталыќ ауруханасына Ленин селолыќ ок-
ругініњ Жањаќой селосынан баќтаѓы шиені жеп, уланып ќалѓан 6
бала жеткізіліп, алѓашќы медициналыќ кμмек кμрсетілді. Бір жарым
жєне алты жастаѓы ќыз балалар халі ауыр болѓандыќтан жансаќтау
бμліміне т‰сті, одан аэромобильмен облыстыќ балалар аурухана-
сына жеткізілді. Ќазір балалардыњ жаѓдайы ќанаѓаттанарлыќ. Оќиѓа
болѓан жерде балалардыњ неден уланѓанын аныќтау маќсатымен
Ќостанай облысы т±тынушылар ќ±ќыѓын ќорѓау департаменті,  Фе-
доров аудандыќ ТЖ жєне аудандыќ ІІБ ќызметкерлерінен ќ±ралѓан
жедел топ ж±мыс істеуде. Толыќ аќпаратты Ќостанай облысы т±ты-
нушылар ќ±ќыѓын ќорѓау департаментініњ тергеу ќорытындысынан
кейін жариялайтын боламыз.

 Апатта екі адам опат болдыАпатта екі адам опат болдыАпатта екі адам опат болдыАпатта екі адам опат болдыАпатта екі адам опат болды
Облыстыќ ТЖД баспасμз ќызметі хабарлаѓанындай, 10 шілде  к‰ні

Ќостанай-Есіл республикалыќ жолыныњ 157 шаќырымында жол-кμлік
оќиѓасы болды. ГАЗ 31105 жєне Ланд-крузер автомобильдері соќтыѓы-
сып, апат салдарынан Ќ±см±рын кентініњ 1973 жєне 1963 жылы туѓан
екі т±рѓыны жан тєсілім етті. Ланд-крузердіњ ж‰ргізушісі жараќат алѓан
жоќ. Оќиѓа болѓан жерде Ќарасу аудандыќ ішкі істер бμлімініњ жедел-
тергеу  тобы тергеу амалдарын ж‰ргізіп,  істіњ мєн-жайын аныќтауда.

¤МІРДІЊ ¤КСІГІ – ЕСІРТКІ

Облыс аумаѓында μткізіліп
жатќан  "Кμкнєр – 2015" опе-
рациясы басталѓалы есірткі
заттарыныњ зањсыз айналы-
мымен байланысты 35 ќыл-
мыс аныќталды.

 Аныќталѓан  ќылмыстардыњ
20-сы  есірткі затын μткізу болып
табылады. Бір-екі мысал.

Жедел-алдын алу шарасын
μткізу барысында полицейлер Ќостанай ќаласында Гвардейская
кμшесіндегі бір ‰йде 32 жастаѓы к‰діктіні  ±стады. Пєтерді ќызметтік-
іздестіру итініњ кμмегімен тінткен кезде ішіне ашыќ с±р т‰сті ±нтаќ зат
салынѓан 17 полиэтилен ќалташа табылды. Сараптама тєркіленген
заттыњ героин екенін аныќтап берді. Есірткініњ жалпы салмаѓы 2,5
грамды ќ±рады. Б±л аса ірі мμлшердегі санатќа жатады. Аталмыш
факті бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

Сондай-аќ, Рудный ќаласында 40 жастаѓы ер адам ±сталды. Ар-
найы операция ќала кμшелерініњ бірінде ж‰ргізілді. К‰діктіні тінту
кезінде ќалтасынан салмаѓы 1,3 грамм болатын екі орамадаѓы геро-
ин  табылды. К‰дікті ќамауѓа алынып, тергеу іс-шаралары ж‰ргізілу-
де.

Жедел-алдын  алу  шарасы республика бойынша 1 маусымда
басталѓан болатын. Маќсатты шара кезењ-кезењімен 31 ќазанѓа дейін
жалѓасады.
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ОЌИЃА

Спортпен ш±ѓылдануѓа
жања м‰мкіндік

Сарыкμл ауданы "Батыр" ста-
дионындаѓы єкімшілік ѓимараты-
ныњ екінші ќабаты 12 жања спорт-
тыќ ќ±рылѓымен толыќты.

Б±л – сарыкμлдіктер ‰шін тамаша
жањалыќ болды. Айта кеткен абзал,
м±ндай сєнді сыйлыќты "Ерлан"
ЖШС-ніњ  басшысы  Тμлеген  Жай-
лаубаев ±сынды.

Аудандыќ спорт бμлімініњ басшы-
сы Серік Мусинніњ айтуынша, жања
жаттыѓу жабдыќтарымен барлыќ
адам айналысуѓа болады. Алайда,
жања спорттыќ ќ±рылѓылар аѓым-
даѓы айыдыњ 23-25-і аралыѓында μњірде ±лттыќ спорт т‰рлерінен
μтетін облыстыќ спартакиадада іске ќосылатын болады.
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