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 "Ж±лдыздарѓа ќара"  ќайырымдылыќ байќау жобасы
м‰мкіндігі шектеулі жандарѓа арналѓан. Олардыњ жеке μзіндік

бизнес-идеяларын іске асыруда б±л бастама жаќсы кμмек. Жоба
аќшалай гранттарды беру арќылы кєсіпкерлікті дамыта
отырып, олардыњ талпыныстарын ќолдауѓа баѓытталѓан.
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ИНВЕСТИЦИЯ  ИІРІМДЕРІ

¤ткен сенбіде облыс єкімі Архимед М±хамбетов ж±мыс сапарымен Єулиекμл
жєне Науырзым аудандарына барды. Кен орнында болып, єлеуметтік нысандарды
аралады. Ќырман басында ауылшаруашылыќ тауар μндірушілермен кездесіп, ораќ
науќаны т±сындаѓы бірќатар мєселелерді сарапќа салды.

Сын кμп, сенім де зор

 Тобыл μњірі μз кμмірін т±тына-
тын болады. Ќазіргі уаќытта
Ќ±шм±рын кен орнында с±р тас
кμмір μндіру баѓытындаѓы ж±-
мыстар ќызу ж‰руде. Мамандар
келер жылы-аќ алѓашќы μнімніњ
сапасы мен мањызын жергілікті
жылу ќазандыќтарында сынап
кμрмек.

Ж±мыстар биыл 6-аќпанда ба-
сталѓан. 35 метр терењдікте жат-

ќан ќоњыр т‰сті кμмірге 2017 жыл-
дыњ басында к‰рек ±шы тиеді.
Єзірге, разрездіњ ќазіргі бойлыѓы
– 11 метр. Ал м±ндаѓы ќор кμлемі,
мамандардыњ сендіруінше, 500
млн. тонна.

– ¤ндіріс ж±мыстарына келесі
жылы кірісетін боламыз. Жоспа-
рымызша, 2019 жылы μндіріс
ќуаттылыѓы жылына 5 млн. тон-
наѓа жетуі тиіс, – дейді "Ќазаќ кμмір

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Жандос
        Ж‡СІПБЕК

энергетикалыќ компаниясы"
ЖШС директоры Н±ржан Жетпі-
сов. – Ал μнім Ќостанай жєне μзге
де жаќын орналасќан облыстар-
ды ќамтамасыз етеді. С±раныс
арта жатса, географияныњ одан
єрі кењейе берері сμзсіз.

Басты айта кетерлігі – б±л
ж±мыстардыњ бєрі жеке ќаржы-
ландыру арќылы ѓана ж‰зеге
асып жатыр. Яѓни ќаражаттыњ

барлыѓы – "Тюрк Ќазына" сауда-
μндірістік компаниясы" ЖШС мен
"Тобыл" ЄКК-нікі. Алѓашќы 11 жыл-
ѓа 34 млн. доллар ќарастырыл-
ѓан. М±ныњ сыртында, кμмір μњдеу
зауыты ќ±рылысына таѓы 11 млн.

доллар ж±мсалмаќ. Ќ±рылыс де-
мекші, келер жылы кірме темір
жол тμселеді, электр тасымалы
желісі орнатылады жєне
кμмір разрезі мањынан ара-
лыќ станция салынбаќшы.
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– Б±л жобаныњ аудан-
ныњ  ѓана емес, т±тас об-
лыстыњ єлеуеті ‰шін ма-

њызды рμлі болмаќ. Ал енді темір-
жол тμсеу т±рѓысына келгенде,
айтар бір ±сыныс бар. Аќтμбе об-
лысында рельс шыѓаратын зау-
ыт барын білетін боларсыњ. Ой-
лана ж‰р, мен олармен келіссμз-
ге келе аламын. Яѓни ол жерден
єлдеќайда арзандатылѓан баѓа-
ѓа сатып алуѓа м‰мкіндік бар, –
деді облыс єкімі А.М±хамбетов
мєлімет беруші Н.Жетпісовке. –
Кезекті бір ±сынысќа кμњіл аудар.
Егер кμмір келер жылдыњ алѓаш-
ќы айларында μндіріле бастаса,
неге оныњ сапасы мен мањызын
байќап кμрмеске? Биылѓы жылу
маусымыныњ соњѓы айларына
ќарай жеке нысандарда пешке
салып байќањдар. Кμњіл кμншіп
жатса, мектеп-балабаќша жєне
ауруханаларѓа жеткізуге болады.

Ол к‰нніњ де ауылы алыс
емес. ¤йткені м±нда ж±мыс
ќауырт – жылдыњ 365 к‰ні вахта-
лыќ єдіспен жалѓасады. Ќазір 89
адам ењбек етуде. Оныњ 45-і –
ќ±шм±рындыќ, ќалѓандары –
кμршілес ауылдардан келген
адамдар. Орташа жалаќы – 100
мыњ тењге. Ж±мысшылар саны
алдаѓы уаќытта да арта т‰спек.

Облыс єкімі Ќ±шм±рын елді
мекенініњ єлеуметтік жаѓдайына
да назар салды. Єуелі к‰рделі
жμндеу ж‰ргізіліп жатќан Мєде-
ниет ‰йіне аялдады. Б±л ж±мыс-
тарѓа аудандыќ бюджеттен 10
млн. 796 мыњ тењге, республика-
лыќ ќазынадан 97 млн. 170 мыњ
тењге бμлінген. Осы айда тапсы-
рылуы тиіс. ¤њір басшысы μњі
μзгерген ѓимаратты сынѓа алды.
"Нысан ескі архитектуралыќ кел-
бетін жоѓалтып алѓан, μзге зама-
науи ѓимараттардан айырмашы-
лыѓы ќалмаѓан" деген пікірін айт-
ты.

Осы ауылдаѓы балабаќшаныњ
жμндеу ж±мыстарыныњ ќарќыны
да А.М±хамбетовтыњ мініне ілікті.
1-ќарашада табысталуы тиіс ны-

Цемент зауытыныњ
болашаѓын ќаражат шешеді

Рудный ќаласындаѓы цемент μњдеу зауыты-
ныњ салынып жатќанына бірнеше жыл. Єкім
б±л жерге осымен тμртінші рет келіп отыр. Біраќ
жаѓдай кμњіл кμншітерлік емес. М±ндаѓы ж±мыс-
тыњ толыќ аяќталуы ‰шін єлі 2,8 млрд. тењге
ќажет. Зауыт келісімге келген "Сбербанк" ќыз-
меткері тиесілі ќаражат берілгенін айтады. Енді
ќаражат берудіњ реті жоќ. Мєселеніњ туындауы
доллардыњ μсімімен байланысты.

Ќиындыќќа ќарамастан, облыс єкімі А.М±-
хамбетов єзірге ќажетті деген ж±мыстарды
аяќтап, зауытты іске ќосу керек екенін ескертті.
Кєсіпорын басшылары осы айда іске кірісуді
жоспарлауда. Шет елден ќажетті мамандар кел-
мек. Инвестициялыќ жобаныњ жетекшісі М.Тур-
дахунов нысандаѓы ќ±рылыс ж±мыстарыныњ
дені дайын екенін кμрсетті. Ќ±рылѓы да іске ќосы-
луѓа жаќын. Ќазір соњѓы ж±мыстары ж‰ргізілуде.
Біраќ соњѓы н‰ктесін ќоюѓа ќаржы жетпейді.

– Ќаржыландыру мєселесін біріге отырып
шешу керек. Ретін тауып, банк ќолдаса, аяќталуѓа
жаќын т±рѓан зауыт іске ќосылар еді. Егер уаќыт-
ты соза берсек, іс аяќсыз ќалып, жабылып ќалуы
да м‰мкін. Барлыќ ењбек далаѓа кетіп, бєрі де та-
лан-таражѓа т‰сері сμзсіз. Біз μз тарапымыздан
ќиын болса да темір жол ж±мысына 507 млн. тењ-
ге кμлемінде ќаражат бμлеміз. Ал сіздер істі жи-

наќтап, ќажетті дегендерді аяќтап, ќараша айын-
да іске ќосылуды ойлањдар. Екі апта ішінде мєсе-
ле шешімін табуы тиісті, – деді облыс єкімі А.М±-
хамбетов.

Одан єрі аймаќ басшысы Таран ауданыныњ
ауылшаруашылыќ ќызметкерлерімен егістік ба-
сында кездесті. Биылѓы к‰нніњ райы диќан ‰шін
жаман болмады. Ендігі маќсат – егінді дер
уаќытында жинап алу. Диќандар б±л орайда
єзірге ешќандай ќиындыќ жоѓын жеткізді.

Сын кμп, сенім де зор

2016 жылѓы 10 ќырк‰йекте об-
лыстыќ айналымныњ лауреаты
атанѓан Солодовтар Отбасы к‰ні
ќарсањында Астана ќаласында
μтетін "Мерейлі отбасы" ¦лттыќ
байќауыныњ республикалыќ ке-
зењініњ салтанатты рєсіміне ќаты-
сады.

Солодовтар отбасына дауысты
6284 ќысќа нμміріне Kcell, Beeline, Altel, Тele2 мобильдік оператор-
лар арќылы сондай-аќ 8-803-080-00 нμмірі бойынша стационарлыќ
телефондардан отбасыныњ 11 реттік  нμміріне хабарлама жіберіп,
дауыс беруге болады.

Дауыс  беру  туралы  толыѓыраќ аќпаратты: 8 (7142) 57 51 93
телефоны бойынша, сондай-аќ www.kaztube.kz жєне
www.sayasat.kostanay.gov.kz. сайттарынан алуѓа болады.

"Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы-2020" аймаќтарды
дамыту баѓдарламасы аясында Таран ауданындаѓы
Новоильинов орта мектебі жμндеуден μтті. Аталмыш
ауданѓа барѓан іссапарында облыс єкімі А. М±хамбетов
мектепке арнайы барып, атќарылѓан ж±мыстармен
танысты.

Биыл білім ошаѓыныњ сырты жμнделген. Терезелер толыѓымен
ауыстырылып, тμбесі жањартылѓан. Енді келер жылы жылу ж‰йесі
ауыстырылады деп жоспарлануда. Жылу ж‰йесі 45 жылдан бері
жањарту кμрмеген. Б±л аймаќ басшысын алањдатты. Біраќ биыл
жылуѓа байланысты ќиындыќ туындамайтынын жеткізген м±ндаѓы-
лар облыс єкімінен мектеп мањын кμгалдандыру мен абаттандыруѓа,
жићаздарды жањартуѓа 103 млн. тењге кμлемінде ќаражат с±рады.

– Алдымен жылу ж‰йесін д±рыстап алу керек. ¦БТ кμрсеткіші де
ќуантарлыќ емес. Білім сапасын кμтерсењіздер біздер де кμмек бе-
руге дайынбыз, – деді облыс єкімі.

Сапа болса,
кμмек те болады

Солодовтарѓа
дауыс берейік!

сан енді ѓана еденделе бастаѓан.
– Кμзге кμрініп т±рѓандай, б±л

жерде єлі ж±мыс кμп. Ќыс болса
ќыр астында т±р. 2 айда
μндіргендеріњ осы болса, ќара-
шаѓа дейін ‰лгеретіндеріње кім
кепіл? Ж±мыстарыња разы
емеспін. Таѓы да ж±мыскерлер
алыњдар. 20-ќырк‰йекте ќосым-
ша ќаржы бμлеміз, – деді ол.

Іссапардыњ мањызды бір бμлігі
– жоспарѓа алынѓан ќос аудан-
ныњ егін ору ж±мыстарын баќы-
лау-тын. Облыс єкімі "Диевка"
ЖШС-ніњ егін алќабы басында
єулиекμлдік ауылшаруашылыќ
тауар μндірушілердіњ басын
ќосып, жедел жиын μткізді.

– Б‰гін ораќ ж±мыстарыныњ
барысымен танысуѓа келдім.
Ќолдаѓы мєліметше, облыс мау-
сымныњ бел ортасына таяды, яѓ-
ни дала ж±мыстары 45 пайызѓа
атќарылѓан.  Былтырѓымен  са-
лыстырѓанда, єлдеќайда ілгері
келеміз. Єрине, б±л біздіњ ж±мыс-
тыњ арќасы емес, єуелгі кезекте
ауа райы ќолайлылыѓыныњ нєти-
жесі. Єсіресе, тамыз айы ыстыќ
болды. Б±дан да зор нєтиже
к‰ткеніміз жасырын емес. Біраќ,
μздеріњіз білесіздер, егінніњ кμп
бμлігін тат басты, μзге де ірілі-
±саќты кедергілер болды. Соѓан
ќарамастан, биылѓы нєтиже
μткен жылѓыѓа ќараѓанда ш‰кір
дегізеді, – деді А.М±хамбетов.

Ол науырзымдыќ шаруалар-
мен де науќан жайлы єњгіме
μрбітіп, ењ єуелі ќарыздармен
есептесу керектігін ескертті.
¤зініњ тапсырмасы бойынша
биыл мониторингтіњ μте ќатал
болатынын айтты.

Науырзым ауданында да
жμндеу кμріп жатќан нысандар
бар. Соныњ бірі – аудан орталы-
ѓындаѓы Жамбыл орта мектебі.
Іргетасы ќаланѓалы кμріп т±рѓан
алѓашќы к‰рделі жμндеуі. 137
млн. тењгеден астам ќаржы бμлін-
ген, 2 транш бойынша ж‰з мил-
лионы игеріліпті. Енді  3-транш
бойынша таѓы ќаржы ќ±йылатын

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Облыс єкімі А.М±хамбетов кезекті іссапармен Таран, Рудный μњірлерінде
болып, бірнеше нысандарды аралады.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

2016 жылдыњ 20 ќырк‰йегінде саѓат 11.00-де  www.kapital.kz.
порталында  ЌР ¦лттыќ Банкі Тμраѓасы Данияр Акишевтіњ онлайн-
конференциясы μтеді. ¤з с±раќтарыњызды мына электронды ад-
реске жіберуге болады: press@nationalbank.kz жєне info@kapital.kz
немесе ЌР ¦Б-ніњ Facebookтегі параќшасына  жазуѓа болады
(www.facebook.com/ulttykbanki/ жєне www.facebook.com/
nationalbankkz/) немесе онлайн-конференция жμнінде постымен
Instagramѓа шыѓаруѓа болады (https://www.instagram.com/
nationalbankkz_rk/ )

Сондай аќ, ЌР ¦Б жањалыќтарын  Twitterде табуѓа болады (https:/
/twitter.com/nationalbankkz)!

болса, мердігер ж±мысты ќараша
айында аяќтауѓа уєде беріп
отыр. Біраќ ќазіргі кμрінісі кμњіл
тойдырмайды. Кабинеттер єлі
еденсіз, есік-терезесіз, асхана-
ныњ нобайлы орны ѓана бар.
Жылу ж‰йелері осы айдыњ 15-не
дейін тартылмаќ-мыс.

–  Жиырма-аќ пайыз ж±мыс
істелген. Айтып отырѓан адамда-
рыњныњ саны да аз, ж±мысшы-
ларды 150-ге дейін кμбейтіњдер.
Егер ќарќын осы ќалпында ќалса,
аќша бμлінбейді, мердігерді
ауыстырамын. Т±њѓыш  рет   жμн-
деу кμріп т±рѓан соњ сапа баќы-
лауда болуы керек, – деп ренішін
білдіріп, аудан єкіміне осыѓан
ќатысты тапсырмалар ж‰ктеді.

Ал нан жєне нан μнімдерін
μндіретін цехтыњ мањынан адал
ењбек исі ањќиды. Алма Ѓалиева
б±л наубайхананы ашу ‰шін
"Бизнестіњ жол картасы-2020"
баѓдарламасы арќылы 11,9 млн.
тењге, "Ењбекпен ќамтудыњ жол
картасы-2020" баѓдарламасы
арќылы 5 млн. тењге ќаржы не-
сиеге алѓан. ¤з ќалтасынан 9,8
млн. тењге ќосыпты. Єрі наубай-
хана, єрі шайхана б‰гінде ауыл-
ды басты таѓаммен ќамтамасыз
етіп отыр. ¤ндірістік ќуаттылыѓы
– тєулігіне 1434 келі. 1-с±рыпты
нанѓа жылына 200 тоннадан ас-
там ±н кетеді. 7 адамды ж±мыс-
пен ќамтыѓан. Орташа айлыќ –
60 мыњ тењгеге жуыќ. Ауыл
к‰нкμрісі ‰шін тєуір табыс... Дей
т±рѓанмен, μњір басшысыныњ
кμзін с‰ріндірген бір мєселе бар:
"Нан баѓасын т‰сіру керек. 60 тењ-
ге – астыќты аудан ‰шін, тіпті
біздіњ облыс ‰шін ±ятты баѓа"
деді ол. Сондай-аќ, осы жайтќа
ќатысты жергілікті шаруалармен
меморандум жасалатынын айт-
ты.  Яѓни єр єлеуетті диќан 40-50
тонна астыќтан осы наубайха-
наѓа бμлетін болады. Бидай
жергілікті диірменде тартылады.
Осылайша, нан баѓасы мєселесі
т‰бегейлі шешілмекші.

1-бет

¤ткен к‰ннен естелік

Ќостанай облысыныњ мемлекеттік м±раѓаты
Тєуелсіздіктіњ 25 жєне "Ќазаќстан-Ќостанай"
телерадиокомпаниясыныњ 25 жылдыѓына арналѓан кеш
μткізді. Басќосуѓа ќаланыњ шыѓармашыл зиялы ќауымы
жиналды.

"Ќазаќстан-Ќостанай" телеарнасыныњ 25 жылдыќ мерейтойы
аймаќ бойынша айрыќша атап μтілуде. Ќостанай аймаѓындаѓы
т±њѓыш телевизияныњ тарихын паш ету маќсатында облыстыќ мем-
лекеттік м±раѓаты μз ќорын μњірлік арнаныњ ќ±нды ќ±жаттарымен,
келешекке керек деректерімен молайтты. М±нда "Таѓдырым меніњ –
μнерім" атты кμрме ќойылѓан. Кμрмеде μткен к‰ннен сыр шертетін
ќ±нды суреттер, ќ±жаттар орын алѓан.

Кездесу барысында телевизияныњ дамуына ‰лес ќосќан жандар,
журналистика саласыныњ майталмандары сμйлеп, ќызыќты дерек-
тер беріп, μткен к‰нді еске алды. Олардыњ єрќайсысыныњ μзіндік ізі,
алар орны бар десе де болады.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА
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"Айќын тариф" –
алдаѓы м‰мкіндіктер

"Н±р Отан" партиясыныњ Арќалыќ ќалалыќ филиалы партияныњ "Айќын
тариф" жобасы аясында "Ќостанай оњт‰стік электр желісі" коммуналдыќ мем-
лекеттік кєсіпорнында кездесу μткізді. Оѓан "Н±р Отан" партиясы ќалалыќ фи-
лиалыныњ кењесшісі Б.Ѓабдуллин, ќалалыќ мєслихаттыњ депутаты, "Ќоста-
най оњт‰стік электр желісі" КМК директоры А.Іскендіров, кєсіпорынныњ техни-
калыќ директоры Д.Б±харбаев, жоспарлау бμлімініњ басшысы Є.Бєлдікова,
сарапшылар, БАЌ μкілдері жєне ќала т±рѓындары ќатысты.

Кездесу барысында мамандар мен сарапшылар  коммуналдыќ тариф жай-
ында жиналѓандарѓа т‰сінік берді.

– Коммуналдыќ ќызмет кμрсету саласындаѓы тарифтер єрбір ќазаќстандыќ-
ты, єсіресе єлеуметтік жаѓдайы тμмен отбасылар мен табысы тμмен адамдар-
ды толѓандырмай ќоймайды. Т±рѓындарды тариф белгілеу процесіндегі аныќ-
тыќтыњ жоќтыѓы алањдатады. "Айќын тариф" жобасыныњ басты ерекшілігі –
ашыќтыќ. Осы орайда "Н±р Отан" партиясыныњ ±йтќы болуымен коммуналдыќ
ќызметтердіњ тариф белгілеу ж±мысыныњ ашыќтыѓына баѓытталѓан "Айќын та-
риф" жобасы іске ќосылѓан болатын. Негізгі маќсат – жеке т±лѓалар ‰шін комму-
налдыќ ќызметтерге тарифтерді ќалыптастырудыњ айќындыќ дењгейін артты-
ру жєне партияныњ Саяси доктринасындаѓы мемлекеттік ќызметтер сапасы-
ныњ тиімділігін ќамтамасыз ету жєне энергия ‰немдеу саясатын насихаттау.

 Ендігі кезекте партия коммуналдыќ ќызмет сапасын арттыруѓа ыќпал ет-
пек, – дейді "Н±р Отан" партиясы ќалалыќ филиалыныњ кењесшісі Берік Ѓаб-
дуллин.

Арќалыќ ќаласы.

 "100 наќты ќадам" ¦лт жоспарыныњ 27-ші ќадамында
Президент мемлекеттік сот орындаушылар институтын ќысќарту
туралы айтќан болатын. Єділет саласына ж‰ктелген осы
тапсырма μњірде ќалай орындалып жатыр. Б±л туралы єділет
саласыныњ мамандары жиналѓан басќосуда айтылды.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќарлыѓаш
       ОСПАНОВА

Алимент,
 жалаќы ќарызы

Єділет саласыныњ ќызметкерлері
жартыжылдыќта атќарылѓан ж±мыс-
тар барысын ќорытындылады. Єлеу-
меттік мањызы бар мєселелердіњ бірі
– ол алимент ќарызы.  Сондыќтан,
жиында алиментті μндіріп алудыњ
жолдары талќыланды. Облыстыќ
єділет департаменті басшысыныњ
орынбасары міндетін атќарушы Т.Ќа-
рабековтыњ айтуынша, ата-аналыќ
парызынан ќашќан азаматтарды
жауапќа тарту т±рѓысында кешенді
шаралар атќарылѓан. Облыс бойын-
ша 16 мыњдай алиментші болса,
соныњ мыњ жарымѓа жуыѓы берешек-
терін μтемей ж‰р. Олардыњ дені
ж±мыссыздар кμрінеді. Ал, д‰ние-
м‰лкін туыстарыныњ атына жаздырып,
табысын жасырѓан борышкерлерге
ќатањ жаза ќолданылатын болады.
Істіњ к‰рделілігіне ќарай єкімшілік не
ќылмыстыќ жауапќа тартылуы єбден
м‰мкін. Сала мамандары ж±мыстыњ
жоќтыѓынан алимент тμлей алмай
ж‰рген азаматтарды ж±мысќа орна-
ластыру мєселесін де ќозѓады. Жар-
ты жыл ішінде сот орындаушылары
23 алиментшініњ ж±мысќа орналасу-
ына кμмектерін тигізген кμрінеді. Б±ѓан
ќоса, осы маќсатта єділет департа-
ментініњ мамандары бос ж±мыс орын-
дарыныњ жєрмењкесін де ±йымдас-
тырмаќ. Сол жерде ж±мыс берушілер
мен екі ќолѓа бір к‰рек таба алмай
ж‰рген алиментшілер шаќырылатын
болады.

Жиында єділет саласыныњ маман-
дары жалаќы ќарызын ќысќарту маќ-
сатында ќыруар ж±мыстардыњ атќа-
рылѓандыѓын да тілге тиек етті.

– Бірінші тоќсанда біздіњ мойны-
мызда барлыѓы шамамен 17 млн.тењ-
гедей ќарыз аќша болды. Біз б‰гінгі

тањда соныњ 15 млн. тењгесін μндіріп
алдыќ, яѓни ж±мыстыњ 96 пайызы
орындалды. Жылдыњ аяѓына дейін
ќарызды μндіру бойынша ж±мыстар-
ды 100 пайызѓа толыѓымен орындай-
тын боламыз, – дейді Т.Ќарабеков.

Сот орындаушыларыныњ кμмегі-
мен мемлекет бюджеті биыл 241 млн.
тењгемен толыќты. Былтырѓы жыл-
мен салыстырѓанда б±л кμрсеткіш
7 пайызѓа артыќ. Елбасыныњ бес
институционалды реформасында же-
кеменшік сот орындаушылар институ-
тын дамыту мєселесі кμтерілген еді.
Б±л μз кезегінде осы саладаѓы ж±-
мыстыњ барысын жаќсартуѓа зор
ыќпалын тигізбек. ¦лт жоспарыныњ
27-ші ќадамына сєйкес, жыл соњына
дейін облысымызда сот орындаушы-
ларыныњ мемлекеттік ќызметі 30
пайызѓа дейін ќысќармаќ.

– Жеке сот орындаушылар инсти-
туты ж±мысын бастаѓаннан бері сот
шешімдерініњ орындалуы барысында
біраз ж±мыстар тындырылуда. Жеке
сот орындаушыларына барлыќ атќа-
ру ќ±жаттарын беру, соныњ ішінде
алиментті, жалаќыны μндіріп алу сияќ-
ты єлеуметтік мањызды  іс санаттарын
орындау бойынша 1000 АЕК, мемле-
кеттен жєне мемлекет табысына
μндіріп алу ќ±жаттарынан басќа,
орындаудыњ мемлекеттік реформасы-
нан шыѓуѓа ќажетті алѓышарттар ту-
ѓызады. Осылайша, жеке сот орын-
даушылары аѓымдаѓы жылдыњ ќањта-
рынан бастап єкімшілік, ќылмыстыќ
айыпп±лдарды, мемлекеттік баждар-
ды, сондай-аќ, коммуналдыќ ќызмет-
тер пайдасына сомаларды μндірумен
айналысуда, – дейді бμлім басшысы
Д.Сыздыќова.

Ж±мысшы мамандыќтары
тапшы

1-бет

Кєсіпке ќолдау
"Ж±лдыздар-

ѓа ќара"  жобасы
"Даму" кєсіпкер-

лікті дамыту Ќорыныњ"
жєне "Казком" банкініњ
бірлесуімен ж‰зеге
асырылып келеді.
Жоба ќаншама жанѓа
демеу болды. ¦тып ал-
ѓан грант арќылы ке-
регін алып, ісін жал-
ѓастыруѓа жол ашыла-
ды. М‰гедек жандарѓа
біздіњ ќоѓамда ж±мыс
табу оњай емес. Б±л
бастаманыњ маќсаты –
м‰мкіндігі шектеулі
адамдарды ж‰йелі
т‰рде кєсіпкер ретінде
ќолдау, м‰мкіндігі шек-
теулі адамдарѓа ‰міт сыйлап,
жол ашу.

Жобаныњ тарихына тоќта-
ла кетер болсаќ, "Ж±лдыз-
дарѓа ќара" жобасы 2005
жылдан бері ж‰зеге асыры-
лып келеді екен. Жоба бел-
сенді, μмірлік позициясы бар
м‰мкіндіктері шектеулі адам-
дарды ќолдауѓа баѓдарлан-
ѓан. 2005 жылдан бастап μз
ісін дамытуѓа ж‰здеген адам
μтініш берген. Олардыњ
μтініші байќау негізінде "Ќ±с
жолы" ќоры ±сынѓан гранттыњ
иелері атанды. Ењ белсенді
деген адам ойларын сєтті
ж‰зеге асырып, грантќа ие бо-
лады.

Ќостанай μњірі де грант
±тып алѓан ‰ш м‰гедек
кєсіпкерді салтанатты т‰рде
ќ±ттыќтады. Олардыњ ќата-
рында Дулат Арыстанбеков,
Ќуаныш Нурафилов жєне
Н‰рия Сайбаталова бар.
Олар μздері ±сынѓан бизнес
идеяларын одан єрі дамытуѓа
м‰мкіндік алды.

Дулат Арыстанбеков 3-топ-
таѓы м‰гедек. Есту, сμйлеу

ќабілеті б±зылѓан. Соѓан ќара-
мастан, кємелетке толмаѓан
екі баласын жалѓыз тєрбие-
леп отыр. Ќабырѓа блоктарын
дайындау арќылы аќша тау-
ып, нєпаќасын айырып ж‰р.
Осы істі єрі ќарай дамытып,
керек ќ±рылѓылар мен мате-
риалдарды алу ‰шін оѓан
ќаражат ќажет. Ќаражат алу
‰шін грантты жењу керек.
"Ж±лдыздарѓа ќара" жобасын
естіп, м‰мкіндікті м‰лт жібер-
меу ‰шін ол осы байќауѓа
ќатысќан болатын. Комиссия
м‰шелері ±сынысты ќарап,
талќылай келе грант беруді
ќажет деп тапты. Ол 267 100
тењге кμлемінде грант ±тып
алды.

Ал Н‰рия Сайбаталова
2-топтаѓы м‰гедек. Ќолынан
келетіні –  киім тігеді. Грантты
±тсам, тігін машиналарын са-
тып аламын деп жоспарлай-
тын. Оныњ отбасында аќша
табу μте ќиын. Себебі жолда-
сы мен ±лы да м‰гедек. Ал
м‰гедек кісілердіњ ж±мысќа
орналасып кетуі ќиын жаѓдай.
Комиссия м‰шелері б±л биз-

нес-жобаны да ќарай келе,
Н‰рияѓа грант беру керек деп
шешті. 286 050 тењге кμлемін-
де ќаражатќа ие болды.

Ал арќалыќтыќ кєсіпкер
Ќуаныш Нурафилов жайында
газетімізде б±рын да жазѓан
болатынбыз. Ќуаныш та  2-топ-
таѓы м‰гедек. Ол машина-
ныњ жай-к‰йін жаќсы мењгеріп
алѓан. Кез келген аќауды тез-
аќ жμндеп беретін ќабілетініњ
арќасында кєсібін ашќан еді.
Т±раќты клиенттері де же-
терлік. Оныњ ісін єрі ќарай да-
мытуына ќаражаттыњ жоќ-
тыѓы ќолбайлау болды. Сол
себепті грант ±ту ‰шін
байќауѓа ќатысып, соњында
‰міті аќталып жењіп алды. Ол
300000 тењгені иемденді.

Есімдері аталѓан адамдар
– денсаулыќтары болмаса да
μмірде μз орындарын табуѓа
тырысќан рухы мыќты кісілер.
Олар біреуге ќол созбай, μз
бетінше ењбек етіп, кєсіпкер
болуѓа ±мтылып ж‰р. Б‰гінгі
ќуанышты к‰нді олар асыѓа
к‰тіп, демеу кμргендеріне
риза.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ м±рындыќ бол-
ѓан бос ж±мыс орындарыныњ жєрмењкесіне
барлыѓы ќырыќ ж±мыс беруші ќатысты. Олар-
дыњ арасында облысымызѓа белгілі ірі кєсіп-
орындар бар. Атап айтќанда, "АБЗ плюс" ЖШС,
"Гелиос" ЖШС, "Север птица" ЖШС, "Целин-
ная" ќонаќ ‰йі, халыќаралыќ "Єуежай" АЌ, "Ак-
тив" ЖК, "Астыќжан-Ќостанай" ЖШС, "Сары-
арќа Автопром" ЖШС, "ЕвразКаспианСталь"
ЖШС, "АгромашХолдинг" ЖШС, "Агротехмаш"
ЖШС. Аталмыш кєсіпорындардыњ μкілдері
ќоѓамдыќ ќабылдауѓа ќатысып, єрќайсысы
бірнеше бос ж±мыс орындарын ±сынды.

Ж±мыс іздеп ж‰рген жастардыњ бірі – Жан-
на Трубкулова. Ол єлеуметтік-техникалыќ ба-
ѓытта білім алып, 2009 жылы оќу бітірген. Ма-
мандыѓы – бухгалтер. Жоѓары оќу орнын
аяќтаѓан соњ, Ќостанайда кассир болып
ж±мыс істеген еді. Кейін т±рмысќа шыѓып,
бала к‰тімімен ‰йде отырып ќалады. Декреттік
демалыстан соњ т±раќты ж±мыс орнын таба
алмай ж‰р.

– Ж±мыспен ќамту орталыѓында кμптеген
бос ж±мыс орындары ±сынылѓан. Орталыќтыњ

баѓыттауымен ж±мыс берушілермен кездестім.
Біраќ, дені ењбек тєжірибесін с±райды. Аз де-
генде бір жылдыќ ењбек μтіліњ болуы керек, –
деді Жанна Трубкулова.

Ж±мыссыздардыњ санын азайту маќсатын-
да кμптеген мемлекеттік баѓдарламалар бар.
Олар "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы-
2020", "Жастар тєжірибесі" деп аталады. Ата-
лѓан баѓдарламалар бойынша Ќостанай ќала-
сында биыл 2603 адам ж±мысќа орналасќан.
Єлеуметтік ж±мыс орнына –  225 адам, "Жас-
тар тєжірибесі" баѓдарламасы бойынша – 157
адам,  ќоѓамдыќ ж±мысќа – 121 адам тартыл-
ды. Ал 1500 адам т±раќты ж±мыспен ќамтыл-
ды.

– Бос ж±мыс орындарыныњ жєрмењкесін
б±ѓан дейін де μткізген болатынбыз. Біздіњ
ќаламызда ќ±рылысшы, инженер сияќты
ж±мысшы мамандыќтар тапшы. Ж±мыспен
ќамту орталыѓына келген адамдармен жеке
ж±мыс істеп, мамандыѓына сай ж±мыс іздейміз,
– деді Ќостанай ќаласы єкімдігі ж±мыспен
ќамту орталыѓыныњ директоры Ботагμз М±ќа-
нова.

Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ–2020

 Ќостанай ќаласында "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы–2020"
мемлекеттік баѓдарламасын ж‰зеге асыру аясында азаматтарѓа
арналѓан бірыњѓай ќоѓамдыќ ќабылдау к‰ні μтті.

ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

 100 НАЌТЫ ЌАДАМ
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 ЭКСПО-2017

"ЭКСПО-2017" кμрмесіне ќатысты ел ішінде алып-ќашпа єњгіме-
лердіњ гулеп т±рѓаны жасырын емес. 2017 жылдыњ ењ мањызды
кμрмесіне ќатысты ќазаќстандыќтардыњ  кμзќарасын аныќтауды
жμн кμрген мамандар ќауесетке арќау болѓан он с±раќты аныќтап
шыѓарды. "ЭКСПО-2017" кμрмесін халыќаралыќ дењгейдегі ойын-
сауыќ  шоуы  деп  баѓалаѓан отандастарымыздыњ к‰мєнді ойын
сейілтуді жμн кμргендер с±раќтарды аныќтап ќана ќоймай, оѓан
д±рыс жауаптарды да беруге тырысќан. Оќырман назарына келер
жылдыњ  ењ  мањызды  кμрмесіне ќатысты "жалѓан кμзќарас пен
наќты м‰мкіндіктер" жайындаѓы аќпаратты ±сынамыз.

Астанада ЭКСПО-2017 ерікті-
лер ќызметініњ ќатысушыларын
дайындау бойынша баѓдарлама
басталды. Тыњдаушылардыњ
бірінші тобы ќаќтыѓысты жаѓдай-
ларды шешу бойынша тренинг-
тен μтті. Астаналыќ еріктілермен
бірге астанада супервайзерлер
оќудан μтті, олар μз тєжірибесі-
мен μњірлердегі єріптестерімен
бμлісуі тиіс.

Кμрме аумаѓында адами аѓын-
ды басќаратын еріктілер инфра-
ќ±рылым объектілері мен эле-
менттерініњ орналасу орны тура-
лы келушілердіњ хабардарлылы-
ѓын ќамтамасыз етуі тиіс, басќа-
лары – келушілерді билеттенді-
ру; жеке заттар жоѓалѓан жаѓдай-
да кμмек кμрсетуге жєне іздесті-
ру бюросымен ынтымаќтасу;
медпунктердіњ ќызметкерлеріне
кμмек кμрсетуге жєне кμрме
єріптестері мен демеушілерімен
бірге ж‰руге жауап береді.  Кμлік-
еріктілер кешен т±раќтарында
автомашиналардыњ аѓынын рет-
тейді, кμліктіњ уаќытылы ±сыны-
луын жєне кμрме келушілері мен
ќатысушылары баѓытын ќамта-
масыз етеді. Ресми делегация-
лардыњ м‰шелерін ќабылдауѓа
жєрдемдеседі. Баспасμз-Ерікті-
лер ќ±рылымы баспасμз орталы-
ѓыныњ жєне журналистердіњ ак-

кредиттеу ж±мысына кμмектесу-
ге баѓытталады.

Б‰гінгі к‰ні 3000 ерікті іріктелді,
олардыњ  кμбісі  ЖОО-ныњ сту-
денттері болып табылады. Ал-
даѓы кμрмеге барлыѓы 4500 кμ-
мекші тарту жоспарлануда, олар-
дыњ негізгі  бμлігі μњірлер мен Ал-
маты ќ. келеді. ЭКСПО-2017
еріктісі болуѓа ниет білдірушілер
кμрме ¦йымдастырушысыныњ
expo2017astana.com. сайтында
сауалнама толтыра алады.

ЭКСПО-2017 халыќаралыќ
кμрмесіне дайындыќ Елордада
ѓана емес, μњірлерде де ќарќын-
ды ќолѓа алынѓан. Мєселен, Ќос-
танай облысынан айтулы шараѓа
ж‰з адамды жіберу жоспарланып
отыр. Осы маќсатта, облыс орта-
лыѓындаѓы колледждер мен жо-
ѓары оќу орындарыныњ μкілдері
‰шін алѓашќы оќыту семинары
±йымдастырылды. Жобаны ж‰зе-
ге асырушылардыњ айтуынша,
еріктілерді іріктеу талаптары
ќатањ. ‡міткер зерек єрі сауатты,
μз елініњ тарихын жаќсы білуі ке-
рек. Халыќаралыќ кμрмеге ќаты-
суѓа ниетті кез келген жас арнайы
сауалнаманы толтырып, баѓын
сынай алады.

Шараѓа ќатысатын 100 адам
ќырк‰йек айыныњ соњына дейін
толыќтай іріктеліп алынбаќ. Осы-
дан кейін олар тіл білімі, Ќазаќ-
стан тарихы, тμтенше жаѓдай са-
ласы, медициналыќ алѓашќы
жєрдем жасау іспетті т‰рлі баѓыт-
таѓы оќыту курстарынан μтеді.
Емтихан тапсырып, сертификат
алѓаннан кейін ѓана кμрмеге ќа-
тысу ќ±ќыѓына ие болады. Кμрме
ж±мысына ќатысушыларѓа аќы
тμленбейтінін айта кеткен жμн.
Тек, жатын орын жєне тамаќпен
ќамтылатын болады. Топтаманы єзірлеген Ж.КЄКІМЖАНОВ.

Алдаѓы кμрмеге
єзірлік бастады

"ЭКСПО-2017" кμрмесіне
ќатысты ќате пікірлердіњ

ондыѓы жарияланды
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"Кселл" компаниясы єлемдегі
ењ ‰здік LTE технологиялары-
мен жєне ќызметтерімен жаб-
дыќтаушы ±йымдардыњ бірі
"Ericsson" компаниясыныњ жаб-
дыќтары негізінде ќ±ралѓан ењ
соњѓы ‰лгідегі заманауи мульти-
технологиялыќ желіні пайдала-
на отырып 4G/LTE-ні іске ќосты.

"Ericsson мен Kcell Ќазаќста-
нѓа елді мобильді кењжолаќты
желімен ќамту аймаѓын кењей-
тетін  жєне ќатары к‰н μткен
сайын кμбейе т‰сетін абонент-
терге жылдам єрі сенімді Интер-
нетті пайдалану м‰мкіндігін бе-
ретін ењ жања LTE технология-
ларын єкеліп отыр. Б±л Kcell
клиенттеріне ќызметтіњ ‰здік са-
пасыныњ рахатын кμріп, техно-
логиялар біріктірген ќоѓамдаѓы
жања м‰мкіндіктердіњ єлеуетін
байќап кμруге жол ашады. Жоба
– ±заќ уаќыттан бері жалѓасып
келе жатќан Kcell мен Ericsson
серіктестігі тарихындаѓы ењ ма-
њызды оќиѓа. Біз Kcell-діњ Ќазаќ-
станныњ мобильді саласын ары
ќарайѓы дамытуындаѓы іс-єре-
кетіне ќолдау білдіре аламыз
деген сенімдеміз", – деп пікір
білдірді Ericsson компаниясы-
ныњ Солт‰стік Еуропа жєне Ор-
талыќ Азия аймаѓындаѓы Бас-
шысы Питер Лорин.

4G/LTE желісі 100 Мбит/сек
кμрсеткішіне дейінгі ењ жоѓарѓы
жылдамдыќты ќамтамасыз ете
алады. Компания 2016 жылдыњ
соњына дейін бірлескен желі-
мен Ќазаќстан халќыныњ 30%-
ын ќамтамасыз етуді жоспарлап
отыр. Жекелей алѓанда б±л LTE
желісін дамыту туралы екі опе-
ратордыњ бірлескен келісіміне
кіретін 13 ќаланы ќамту арќы-
лы да ж‰зеге асатын болады.

"Сауда орталыќтарындаѓы
пилоттыќ LTE аймаќтарымыз
ашылѓалы бері 200 мыњнан ас-

там абонент 4G интернетімізді
тестілеп кμрді. Ќазір компания-
мыздыњ абоненттерініњ 25%-
дан кμбі  4G/LTE ќолдайтын
смартфондарды пайдаланады.
Сондыќтан біз тμртінші буын
желісін LTE-ќ±рылѓылар ењ кμп
таралѓан аймаќтарда іске ќосып
отырмыз. Б±л абоненттеріміз
ќолданатын гаджеттердіњ жал-
пы саныныњ шамамен 20-25%-
на тењ", – деп атап μтті "Кселл"
АЌ бас атќарушы директоры
Арти Отс.

Тμртінші буын желісі 800 МГц
жєне 1800 МГц жиілік диапазон-
дарында ж±мыс істейтіндіктен,
ѓимараттар ішіндегі сигнал
ќабылдау б±рынѓыѓа ќараѓанда
т±раќтала т‰седі, б±л мобильді
интернет сапасын айтарлыќтай
арттырады. Ал елдегі ењ ірі ме-
гаполис – Алматы т±рѓындары
мєліметтер жеткізу жылдамды-
ѓын 100 Мбит/сек дейін жеткізе
алатын LTE Advanced желісін
пайдалана алатын болады.

"Кселл" клиенттерініњ μмірін
барынша жайлы етіп, оларды
ењ  жоѓарѓы єлемдік стандарт-

тарѓа сай сервиспен ќамтама-
сыз етуге тырысады. 4G/LTE
желісініњ іске ќосылуы абонент-
терімізге барынша аз уаќыт
ішінде ‰лкен кμлемдегі аќпарат-
пен жылдам алмасуѓа м‰мкіндік
береді", – деді Арти Отс.

Kcell жєне activ абоненттері-
не ыњѓайлы болуы ‰шін б‰кіл
Ќазаќстан бойынша заманауи
Kcell Store жєне Kcell Center
д‰кендері  ж±мыс  істейді. Атал-
ѓан д‰кендерден келісім-шарт
негізінде де, толыќ баѓа бойын-
ша да ќолданушылар ‰шін ќол-
жетімді 4G/LTE-девайстар алуѓа
болады. Кєсіби кењесшілер
тμртінші буын желісініњ барлыќ
м‰мкіндіктерін барынша ыњѓай-
лы жолмен пайдалануѓа
м‰мкіндік беретін тарифті жєне
ќ±рылѓыны тањдауда кμмекке
келеді.

Смартфонныњ жєне SIM-кар-
таныњ 4G/LTE желісін ќолдай-
тынын білу ‰шін абонентке
*256#USSD командасын теру
керек. Ќажетті аќпарат жауап
хабарлама т‰рінде келеді.

"Кселл" мен Ericsson Ќазаќстанда
LTE желісін іске ќосты

"Кселл" Ќазаќстанда 4G/LTE желісініњ іске ќосылѓаны туралы хабарлайды. Жоба
ењ ‰здік LTE технологияларымен, ќызметтерімен жабдыќтаушылардыњ бірі
"Ericsson" компаниясымен (NASDAQ: ERIC) серіктестікте ж‰зеге асырылуда.
Тμртінші буын ќызметін алѓашќы болып Алматы, Атырау, Аќтау, Шымкент,
сонымен ќатар 4G/LTE желісін бірлесіп пайдалану туралы Beeline Ќазаќстанмен
келісім аясында Астана, Ќараѓанды, Жезќазѓан, Ќостанай, ¤скемен, Бурабай,
Павлодар, Семей, Сєтпаев секілді 9 ќала абоненттері пайдалана алады.

Ж±матай
  КЄКІМЖАНОВ

"Ќазтелерадио" АЌ "OTAU
TV" жерсеріктік телевизия
ќызметініњ "Толыќ" арналар
топтамасы ‰шін абоненттік
тμлем ќ±нын 2016 жылдыњ 1
ќырк‰йегінен бастап кμтеру ту-
ралы хабарлады. Б±л неге бай-
ланысты жєне ќ±н ќаншалыќ-
ты μзгереді, осы мєселеге бай-
ланысты облыстыќ филиал ди-
ректоры Бахыт Тμлеков
т‰сініктеме берді.

OTAU TV жерсеріктік теле-
визиясыныњ ќызметі аќылы
жєне аќысыз негізде кμрсетіл-
генін атап μткен жμн. 55 ќазаќ-
стандыќ теле, радиоарналар
негізгі топтамада, абоненттер
м±ны аќысыз тамашалай ала-
ды, ал шетелдік арналарды
кμргісі келетіндер ‰шін ќ±ра-
мына 60-тан астам шетелдік
арналар кіретін "Толыќ" топта-
масы ±сынылѓан. Оныњ ќ±ны
б±рын 2000 тењгені ќ±райтын,
ал 1 ќырк‰йектен бастап ол
2500 тењгеге жоѓарылады. Ќыз-
мет ќ±нын кμтерудіњ бірќатар
себептері бар, негізгілердіњ
бірі – б±л тμлемаќысы шетелдік
валютада ж‰зеге асырылатын
шетелдік арналардыњ контент
ќ±ны, сондай-аќ іргелес ел-
дердіњ ќ±ќыќтыќ мєртебесі ес-
керілген.

OTAU TV іске ќосылѓан 5
жылда абоненттік тμлем ќ±ны
бірінші рет кμтерілуде. ¦заќ
уаќыт бойы абоненттік тμлем
ќ±нын ±стай отырып жєне ±сы-
нылып отырѓан контенттіњ са-
пасын еш нашарлатпай, компа-
ния отбасыныњ барлыќ м‰ше-
леріне арналѓан топтама ќ±ра-
мын єйгілі, ќызыќты телеарна-
лармен толыќтыру ‰шін
ж±мыс атќарды. Сонымен
ќатар, жерсеріктік сигналдыњ
Ќазаќстан аумаѓыныњ 100%
ќамтуы жєне барлыќ т±рѓын-
дардыњ ќалтасын ќырмай, або-

САНДЫЌ ТВ

Ќызмет сапасы
ќ±нына єсер етті

ненттік тμлемді 20% аспайтын
мμлшерге кμбейту шешімі
ќабылданыпты.

Филиал  басшысыныњ  ай-
туынша, т±тынушылардыњ ба-
сым бμлігі кμгілдір экранда
кμретін контенттіњ барлыѓы да
"Ќазтелерадио" туындысы деп
есептейтін кμрінеді. Б±л ретте
"Ќазтелерадио" АЌ μзі баѓдар-
ламалар мен кинофильмдерді
жасайтын телеарна болып та-
былмайтынын, кμрермендер
‰шін сурет пен дыбысты жет-
кізу міндеттерін орындайтын,
провайдер ќызметін атќараты-
нын атап μтті.

"Б±л шара мєжб‰рлі, біз
негізін ќалаѓаннан бері бірінші
рет абоненттік тμлемді кμтеру-
деміз. Kazsat-3 жерсерігіне ха-
бар таратуѓа кμшіруді есепке
ала отырып, біз жылдыњ соњын-
да HD-арналардан жања топта-
маны т±тынушыларѓа ±сынуды
жоспарлаудамыз. Біз ќызыќ-
ты, танымдыќ телебаѓдарлама-
лары, сериалдары, мультфильм-
дері, ѓылыми ќ±жатталѓан
фильмдері жєне т.б. бар теле-
арналарды ±сына отырып,
біздіњ т±тынушыныњ бізбен
бірге ќалуы ‰шін шараларды
к‰нделікті μткіземіз" –  дейді
Бахыт  Тμлеков.

"Ќазтелерадио" АЌ абонент-
тер ‰шін єрќашан акциялар,
±тыстарды μткізетінін айта
кеткен жμн. Мєселен, ќазіргі
уаќытта 3, 6 немесе 12 айѓа
аќылы топтамаѓа ќосылу бары-
сында абоненттерде басты
ж‰лде – автокμлік ±тып алу
жєне ќ±нды ж‰лделердіњ ±ты-
сына ќатыса алды. Акция осы
жылдыњ ќырк‰йегінде аяќтал-
ды. Шара ќорытындысы БАЌ
жєне компанияныњ ресми ре-
сурстарында жарияланатын
болады.

Мектеп мањы безендіріліп, киіз
‰й, сахна, μнер кμрмесімен
кμмкерілді. Мерекеніњ нышаны –
жалаулар желбіреп т±рды.  Ауыл-
дыќ округ єкімі Жаќсылыќ Мей-
рембаев бастап, ќатысушылар
ќостап, мерекелік шеруге шыќты.

Кμптен к‰ткен мерекелік той
ќазаќ халќыныњ дєст‰рі – шашу-
мен ашылды. Аудан єкімініњ
орынбасары Ілияс Насыров сμз
сμйлеп, жиналѓан ќауымды
ќ±ттыќтады. Ауылдыњ шаруа
ќожалыќтары басшыларына гра-
мота табыс етті. Содан кейін, Ве-
селоподол мен Лесной ауылдыќ

округтерініњ депутаты Хадия Ша-
рафеева сμз алып, ол да ауыл-
дыќтарѓа ж‰рекжарды лебізін
жеткізді. Одан соњ Веселоподол
ауылдыќ округініњ єкімі Жаќсы-

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Ауылдаѓы тойАуылдаѓы тойАуылдаѓы тойАуылдаѓы тойАуылдаѓы той
ЌР Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы мен Ќостанай

облысыныњ 80 жылдыѓына орай "Айналдым еркін
елімнен!" деген атаумен Веселоподол ауылдыќ округінде
мерекелік шара μтті.

лыќ Мейрембаев ортаѓа шыѓып,
μз ќ±ттыќтауын жолдады. Жаќсы-
лыќ Ж±мади±лы "‡здік аула"
иегеріне μз ќаражатынан 10.000
тењге кμлемінде аќшалай сый-

лыќ пен мадаќтама ќаѓазын
берді. Оны Ананьев негізгі мектебі
иеленді. Сондай-аќ, єкім ауыл-
дыњ єлеуметтік-экономикалыќ
дамуына ќосќан ќомаќты ‰лесі
жєне кμп жылѓы ењбегі ‰шін бір
топ адамды мадаќтама ќаѓазы-
мен марапаттады.

Сонымен ќатар, ауылдыќ ар-
дагерлер кењесініњ тμрайымы
Светлана Горюха сμз сμйлеп,
"Нан" деп аталатын μз μлењін на-
ќышына келтіре оќып берді. Ол
да аудандыќ спартакиадада бел-
сенділік танытќан спортшыларѓа
грамоталар табыстады.

Ќ±ттыќтаулардан кейін мей-

рамныњ ењ негізігі бμлігі бастал-
ды. Ол  4 бμліктен т±рды. Алѓаш-
ќысы – "Тыњ игеру" деп аталды.
Оныњ μкілдері сол кездегі тыным-
сыз ењбекті, ќауырт жаѓдайды
ќойылым арќылы кμрсетіп, μз
μнерлерін паш етті. Екіншісі
"СССР" делініп, оѓан ќатысушы-
лар сахнаѓа шыѓып, μздерін та-
ныстырды. Ал, ‰шіншісі – "Тєуел-
сіз Ќазаќстан"  деп ±рандады.
Аты айтып т±рѓандай, б±л топтыњ
ќатысушылары б‰гінгі Тєуелсіз
Ќазаќстанныњ бейнесін сомдап,
дамыѓан жарќын ел
екенімізді кμрініс арќылы
танытты. 12-бет
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– Талѓат Тойшыбек±лы, биылѓы егіс
науќаны ќалай μтті?

2016 жылы 105 266 га жерге ауыл ша-
руашылыѓы даќылдары оњтайлы мерзім-
дерде себілді. Оныњ ішінде 101 474 га жер-
ге дєнді-даќылдар (98374 га бидай, 2700
га арпа жєне 400 га с±лы), 3 467 га жерге
бір жылдыќ шμптер, 133  га жерге астыќ
т±ќымдас  кμп жылдыќ шμптер,  64,5 га
жерге картоп, 67,5 гектарѓа  кμкμністер
жєне 60,0 гектарѓа баќша даќылдары
егілді.

Биылѓы жылы 48 400 гектар егістерде
арам шμптерге жєне 73250 га жерде ‰йірлі
шегірткелерге ќарсы химиялыќ к‰рес
ж‰ргіздік. Шаруашылыќтар 156 429 927
тењгеніњ гербицидтерін сатып алды. Олар-
ѓа жалпы кμлемі 78 174 003 тењге субси-
дия есептеліп, тамыздыњ 16-на  сєйкес
т‰гелдей дерлік шаруашылыќтардыњ
есепшоттарына аударылды. Ќалѓан бір-
екі шаруашылыќтыњ сомалары таяудаѓы
к‰ндері аударылады. Биылѓы жылдан ба-
стап ќай елде μндірілгеніне ќарамастан
сатып алынатын гербицидтердіњ ќ±ныныњ
50 пайызы кμлемінде субсидия тμленетін
болып шешілгені химиялыќ к‰рес ж‰ргізу
кμлемініњ артуына басты себеп болды
деп есептейміз.

Мамандардыњ алдын-ала есептері
бойынша биылѓы жылы дєнді-даќылдар-
дыњ орташа шыѓымы гектарына 10-11
центнерден келеді деп к‰тілуде. Егінніњ
шыѓымы єсіресе, Ќарынсалды ауылдыќ
округі мен Аќсай ауылында жоѓары. Соњѓы
к‰ндердегі аптап ыстыќ ауа райы егінніњ
пісіп жетілуін тездетіп,  ораќты жаппай
бастап кеттік.

Бидай даќылы бойынша б±дан б±рын-
да хабарланып, айтылѓандай  Ќазаќстан
Республикасы Ауыл шаруашылыѓы Ми-
нистрлігініњ  2014 жылѓы 23 мамырдаѓы
№ 1-1/277 б±йрыѓымен бекітілген "Ауыл
шаруашылыѓы μнімініњ наќты т‰рлерін
μндіру ‰шін ауыл шаруашылыѓы жер-
лерін оњтайлы пайдалану бойынша
μњірлерді мамандандырудыњ ±сынылѓан
схемасына"  сєйкес   Аманкелді жєне Жан-
келдин аудандары бойынша мамандан-
дырылѓан даќыл т‰ріне жатпайды.   Сон-
дыќтан ережеге μзгеріс енгізілмесе, б±л
даќылѓа біздіњ аудан шаруашылыќтары-
на субсидия тμленбейді. Аталѓан
б±йрыќќа μзгерістер енгізуді с±рап, аудан
єкімі тарапынан облыс басшылыѓына
бірнеше мєрте ќатынас жазылды. Облыс
басшылыѓы Ауыл шаруашылыѓы Мини-
стрлігіне бірнеше рет ±сыныстар жасады.
Нєтижесінде ЌР Ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрініњ бірінші орынбасары Ќ.Айтуѓа-
новтан осы жылдыњ 8 тамызы к‰ні мєсе-
леніњ оњ шешімін табатынын, аталмыш
б±йрыќќа μзгерістер енгізілетіні жμнінде
ќатынас ќаѓаз келді. Б±йрыќ μзгеріссіз ќал-

ѓан жаѓдайда 2017 жылдыњ 1 ќањтарынан
бастап бидай даќылы егістеріне ќолданы-
латын гербицидтерді субсидиялауѓа  жал-
пы бидай даќылына тμленетін субсидия-
ларды ала алмас  едік.  Биылѓы жылы
аудан шаруашылыќтары бидай даќылы-
ныњ 441 тонна бірінші репродукциялы
т±ќымын сатып алды, біраќ жоѓарыда ай-
тылѓан себепке байланысты субсидия
ала-алмай отыр.

– ¤нім молшылыѓын жасауѓа байла-
нысты ќандай ж±мыстар ж‰ргізілуде?

– Астыќ шаруашылыѓы даќылдарынан
мол μнім алу – жоѓары сапалы т±ќым
ќорын жасамай м‰мкін емес. Дєнді-даќыл-
дар егісіне келер жылѓа ќажет 10031 тон-
на т±ќым дайындалуы керек.  2015 жылы
егілген 10031 тонна т±ќымныњ 441 тонна-
сы бірінші репродукцияѓа,  640 тоннасы
екінші репродукцияѓа, 1220 тоннасы –
‰шінші репродукцияѓа, 690  тоннасы –
тμртінші репродукцияѓа, 4465 тоннасы –
бесінші репродукцияѓа жатќызылѓан. Яѓни
себілген т±ќымныњ 2301 тоннасы ѓана 1-3
репродукциялыќ. Оныњ ішінде  "Жењіс-
Бек", "Казагрофум", "Табыс", "Амангелді
жолы" серіктестіктері мен "Ильяс", "Рахым-
бек", "Шерхан", "Длеба", "Серік" ш/ќ бірінші
репродукциялы т±ќым сатып алса, был-
тырѓы жылы "Асылжан", "Дамира"  жєне
"Аниса" ш/ќ  бірінші репродукциялыќ
т±ќымдар сатып алып екті. Былайша айт-
ќанда, 2-3 репродукциялыќ т±ќым дайын-
дауѓа осы шаруашылыќтыњ ѓана
м‰мкіндігі бар. Ќалѓан шаруашылыќтар-
дыњ дайындайтын т±ќымдары 4-5 репро-
дукцияѓа немесе ќатардаѓы т±ќымѓа  жа-
татын болады. Шаруашылыќтарѓа б±л
жμнінде жылда ескертіледі біраќ ќорытын-
ды шыѓарылмайды.

2016 жылдан бастап басымды ауыл
шаруашылыѓы даќылдары бойынша
кμктемгі егіс жєне егін жинау ж±мыстарын
ж‰ргізуге ќажетті жанар-жаѓар май мате-
риалдары мен басќа да тауарлыќ-мате-
риалдыќ ќ±ндылыќтардыњ ќ±нын арзан-
датуѓа субсидиялар тек  ‰шінші репродук-
циядан тμмен емес т±ќым еккен, облыс-
тыњ атќарушы билігі бекіткен нормаларѓа
сєйкес бірінші репродукциялыќ т±ќымдар
сатып алѓан  шаруашылыќтарѓа ѓана тμле-
нетінін ескерсек,  т±ќым жањарту мен
с±рып айырбастауѓа тиісті дєрежеде кμњіл
бμлуіміз  керек.  Барлыќ егіс кμлемініњ ке-
мінде 5 пайызы элиталыќ жєне 1 репро-
дукциялыќ т±ќымдармен жєне ќалѓан
кμлемін 2-3 репродукциялыќ т±ќымдар-
мен себуге ќол жеткізуіміз керек. Ол ‰шін
элиталыќ жєне 1 репродукциялыќ т±ќым-
дарды сатып алу кμлемін ±лѓайтуымыз
керек. Ќазірден бастап т±ќым шаруашы-
лыќтарымен хабарласып, алдын ала
келісім шарттарѓа отыру ќажет. Ќанша тон-
на т±ќымды μзіміз ќ±йып аламыз, ќанша
тоннасын сатып алатынымызды аныќтау
‰шін шаруашылыќтар тез арада аудандыќ
кєсіпкерлік жєне ауыл шаруашылыѓы

бμліміне мєліметтерін берулері керек.
Ќ±йылып алынатын т±ќымдардыњ барлыќ
кμлемнен сынамалар алынып μнгіштігін
(всхожесть) аныќтау ‰шін науќан аяќталы-
сымен сараптамаѓа тапсырылуы керек.
Сіздердіњ берген наќты мєліметтеріњізге
сєйкес  045 баѓдарлама бойынша т±ќым-
дарды μнгіштік пен толыќ сараптамадан
тегін μткізуге  ќаражат ќаралатын болады.
Мєлімет д±рыс берілмей, ќаржы жетпей
ќалѓан жаѓдайда т±ќым шаруашылыќ есе-
бінен тексеріледі. Осы жерде айта кететін
мєселе ауданымызда "ЖењісБек" немесе
"Н±рай-Н" серіктестіктерініњ бірініњ не-
гізінде т±ќым μндірумен айналысуды жол-
ѓа ќоятын боламыз. Б±л – соњѓы жылдары
±дайы кμтеріліп келе жатќанымен,
шешімін таппай отыр. Себебі алдыњѓы
ќатарлы осы шаруашылыќтардыњ μзінде
ауыспалы егіс ж‰йесі енгізілмеген,  т±ќым
шаруашылыѓы статусын алу ‰шін ќойы-
латын талаптарѓа сєйкес келмейді.  Ал-
даѓы 1-2 жыл кμлемінде осы баѓытта
ж±мыс жасап мєселені т‰бегейлі шешуіміз
ќажет.

– Алынѓан μнімді саќтайтын ќойма-
лар салудыњ барысы ќалай?

– Аудан шаруашылыќтарында жалпы
сыйымдылыѓы – 24000 тонна астыќ ќой-
малары бар. Б±л – μндірілетін астыќтыњ
25 пайызын ѓана ќамтиды. Астыќ μндіру-
мен айналысатын ірілі-±саќты 70 шаруа-
шылыќ бар леп есептесек ќоймалар тек
10 шаруашылыќта ѓана бар. Алдаѓы
уаќытта осы мєселеге кμњіл аударып,
астыќ ќоймаларын салуымыз керек.
¤зімізде астыќ ќоймалары болмаѓандыќ-
тан ауа райыныњ єр т‰рлі ќ±былыстары-
нан туындайтын  ќиындыќтарѓа дайын
болуымыз керек.

Ауданныњ картофель, кμкμніс пен баќ-
ша даќылдарын μсірушілерініњ алдында
да ‰лкен міндеттер т±р. Жањадан іске
ќосылѓалы отырѓан  "Досжан" ЖК-ніњ 500
тонналыќ картофель  жєне "Шегет" ш/ќ
3000 тонналыќ кμкμніс саќтау ќоймалары-
ныњ м‰мкіндіктерін пайдалана отырып
осы  даќылдарды  μсіру  кμлемін наќты
арттырып, аудан халќын негізінен  μз
μнімдерімізбен ќамтамасыз етуге ќол жет-
кізуіміз керек.

– Егін жинау жєне оныњ шыѓымды-
лыѓы ќалай болып т±р?

– Жаман емес, кμњіл ќуантады. Ауда-
нымызда егінді сапалы жинайтын жања
комбайндар сатып алу ж±мысы жылдан-
жылѓа артып келеді. Жалпы егін шаруа-
шылыѓымен айналысатын округтерде
барлыѓы 162 дана комбайндар, оныњ
ішінде 14 дана "Джон Дир", 21 дана "Век-
тор", 7 дана "Есиль", 9 дана "Дон 1500"
сияќты μнімділігі жоѓары комбайндар бар,
барлыѓы 51 дана немесе ќолда бар ком-
байндардыњ 32 пайызын ќ±райды. 270
дана трактор, ‰лкен сыйымдылыќты 116
дана  трактор тіркемелері, 86 дана ж‰к та-
сымалдау кμліктері, оныњ ішінде 70 дана

АЙМАЌ

Камаз автокμліктері тіркемелерімен. Аудан
шаруашылыќтарында машина-трактор
паркін  жањалау  баѓытында біршама
ж±мыстар атќарылды. 2012-2015 жылдар
аралыѓында шаруашылыќтар жањадан єр
т‰рлі модификациядаѓы 41 МТЗ  Беларусь
тракторларын, 13 дана К-744 тракторла-
ры, 10 дана "Кузбасс" 12,2 себу кешені,
31 дана астыќ комбайындарын сатып
алды.  Биылѓы жыл басталѓаннан бері б±л
‰рдіс жалѓасын тауып  аудан бойынша 12
дана єр т‰рлі модификациялы Беларусь
тракторлары, 1 дана К-744 тракторы, 2
дана улаѓыштар (опрыскиватели), 3 дана
жаткалар, 7 дана ораќ, 4 дана рулондыќ
пресс, 1 дана соќа (плуг), 5 дана трактор
тіркемелері, 3 дана КУН сатылып алын-
ды. Б±лардыњ бєрі ќазір ж±мыс істеуде.

К‰згі  дала  ж±мыстарын ж‰ргізуге об-
лыстыќ ауыл шаруашылыѓы басќармасы
тарапынан 1613 тонна арзандатылѓан  ди-
зель отыны бμлінді.  Арзандатылѓан баѓа-
мен (литрі 96 тењгеден аспайды) босаты-
латын  дизель  отынын   операторлар
("БЕСТАУ-777" ЖШС-і – 500 тонна, "Ќаз-
М±найГаз ¤німдері" ЖШС-нен – 613 тон-
на жєне "Ќостанай М±най ¤німдері" ЖШС-
нен 500 тонна). "БЕСТАУ-777" ЖШС-і мен
"ЌазМ±найГаз ¤німдері" ЖШС   Арќалыќ
ќаласындаѓы "Иволга-Холдинг" ЖШС-ніњ
базасынан босатуда. Шаруашылыќтарѓа
тегіс хабарланды. "ЌазМ±найГаз ¤німдері"
ЖШС-мен б‰гінге текті 338,0  тоннаѓа шар-
тќа отырды, 117,3 тоннасыныњ аќшасы
тμленді, тасылѓаны 28,5 тонна ѓана. "БЕ-
СТАУ – 777"  ЖШС-і мен 108 тоннаѓа шар-
тќа отырды, 52,0 тоннасыныњ аќшасы
тμленді, 68,5 тоннаѓа шартќа отырды, 38,4
тасылып алынды, "Ќостанай М±най
¤німдері" ЖШС бойынша 302,8 тоннаѓа
шартќа отырылды, 145,5 тоннаѓа аќша
тμленіп, 40,1 тонна тасылып алынды.
Жалпы аудан бойынша 748,8 тоннаѓа
шартќа отырылса, 315,1 тоннасыныњ
аќшасы тμленіп, оныњ 107,0 тоннасы та-
сылып алынды.

– Дихандарымыз уєделерінде т±рып,
єзірге єр гектар жерден орта есеппен 9,9
центнерден алтын дєн жинауда. Егінніњ
єлі ‰штен екісі бар. Олардыњ шыѓымды-
лыѓы жаќсы. Демек, єр гектар жерден 10
центнерден астыќ жинауѓа м‰мкіндік мол
деп білеміз. Наќты нєтиже науќан аяќтал-
ѓанда белгілі болады ѓой. Жалпы алѓанда
батыр атындаѓы аудан дихандары биыл
да уєделерінде т±рып, μздері белгілеген
жоспарды толыќ орындап шыѓады деген
сенімдеміз.

– Єњгімењізге рахмет! Белгіленген ме-
жені орындап шыѓуларыњызѓа тілек-
теспіз.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: аудан єкімініњ орынбасары
Т.Т.Карбозов.

Суретті т‰сірген автор.

Хамитбек
        М¦САБАЕВ

Талѓат КАРБОЗОВ:
 Аманкелді ауданы єкімініњ орынбасары

Биылѓы егін ораѓы Аманкелді ауданында нєтижелі μтуде. Осыѓан орай
біздіњ тілшіміз аудан єкімініњ орынбасары Талѓат Тойшыбек±лы Карбозовќа
жолыѓып, аталмыш науќанныњ ќалай ж‰ріп жатќанын білген еді.
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– Фазылбек Сєбитбек±лы, 2017 жыл-
дыњ 1 ќањтарынан бастап енгізілгелі
отырѓан міндетті єлеуметтік медици-
налыќ саќтандыру ж‰йесін ж‰зеге асы-
ру жμніндегі іс-шаралардыњ ќазірден
бастау алѓаны белгілі. Жалпы, білікті
дєрігер ретінде кезењ-кезењмен ж‰зеге
асырылатын б±л ж‰йеніњ артыќшы-
лыѓы неде деп ойлайсыз?

– Міндетті єлеуметтік медициналыќ
саќтандыру ќоры келер жылдан бастап
μз ж±мысын бастайтын болады. Елбасы-
ныњ "100 наќты ќадам" ¦лт жоспарыныњ
сексенінші ќадамында айтылѓан жања
ж‰йе туралы, оныњ т±рѓындарѓа жєне
денсаулыќ саќтау саласына тигізетін
пайдасы туралы ењ єуелі μњірдегі бар-
лыќ медицина ±йымдарыныњ ±жымына
т‰сіндірілді. Министрліктен келген ар-
найы μкілдіњ ќатысуымен кењейтілген
мєжіліс те μткізілді. Енді т±рѓындар ара-
сында аќпараттыќ-т‰сіндіру ж±мыстары ќолѓа алын-
баќ.

Жалпы, єлемде денсаулыќ саќтау саласын ќар-
жыландырудыњ екі ж‰йесі бар. Бірі тегін, яѓни сыр-
ќаттыњ еміне ќаражатты мμлшерлі кμлемде ‰кімет
тμлейді, ал екіншісі – медициналыќ саќтандыру бо-
лып табылады. Б±л жерде ж±мыс берушілер мен
жеке азаматтар μздері саќтандыру ќорына ќаражат
жинайды. Мєселен, Германия, Франция, Швейца-
рия, Бельгия сияќты єлемніњ іргелі елдерінде
міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыру
ж‰йесі μте жаќсы дамыѓан. Сондыќтан да болар,
б±л елдердіњ халќы μз денсаулыќтарына аса жауап-
кершілікпен ќарайды, ауырмаудыњ алдын алуѓа
тырысады. Дамыѓан елдерде адамдардыњ μмір с‰ру
±заќтыѓы 75, тіпті 80 жасќа дейін жетеді. Ал, біздегі
кμрсеткіш 72 жас. ¤йткені, біздіњ елдіњ т±рѓында-
рыныњ μз денсаулыѓына немќ±райлы ќарайтыны
жасырын емес. Елімізде ќолѓа алынѓан тегін скри-
нингтік тексерістіњ μзі осы сμзімізге дєлел бола ала-
ды, себебі дєрігерлердіњ μздері халыќты тегін ќара-
луѓа єрењ кμндіретін. Міне, енді жања ж‰йе ќолда-
нысќа енсе халыќ та μз денсаулыѓын к‰тіп, ауыр-
маудыњ жолын ойлайтын болады. Елімізде енгізіл-
гелі отырѓан жања ж‰йе осы шет елдердіњ тєжіри-
бесіне с‰йене отырып єзірленген. Б±л ж‰йе кезењ-
кезењмен ж‰зеге асырылады. Азаматтарѓа медици-
налыќ ќызметтіњ екі т‰рлі пакеті ±сынылмаќ.
Біріншісі, республикалыќ бюджеттен ќаржыланды-
рылатын базалыќ пакет. Екіншісі – саќтандыру па-
кеті. Алѓашќысы бойынша жедел-жєрдем ќызметі,
санавиация, профилактикалыќ екпелер, тμтенше
жаѓдайлардаѓы медициналыќ ќызмет тегін кμрсеті-
леді. Ал, екіншісі – саќтандыру ќоры арќылы алѓа-
шќы медициналыќ кμмек, амбулаторлыќ жєне ста-
ционарлыќ кμмек тегін кμрсетіледі. Сондай-аќ, дєрі-

дєрмектердіњ кμптеген т‰рлері де тегін беріледі.
Біраќ, косметологиялыќ операциялар мен кейбір сто-
матологиялыќ ќызмет т‰рлері б±рынѓыдай аќылы
к‰йде ќала береді. Ќосымша медициналыќ ќызмет
т‰рлерін алу ‰шін єрбір азамат кірісініњ 2 пайызын,
ал ж±мыс беруші 5 пайыз кμлемінде жарна тμлейтін
болады. Бір жаќсысы, ж±мыс берушілерге салмаќ
салмас ‰шін 2017 жылы жарнаныњ негізгі бμлігін мем-
лекет μз мойнына алып отыр. Ал, тиісті тμлем
ж±мысшылардан 2019 жылдан бастап ±сталады.

– Осылайша, саќтандыру ќорына жиналѓан
ќаражат азаматтардыњ медициналыќ кμмек алуы
‰шін ж±мсалады дейсіз ѓой...

– Єлбетте. Жања ж‰йеніњ басты ерекшелігі де
осында. Яѓни, б±рын мемлекет тарапынан ж‰зеге
асырылѓан тегін медициналыќ ќызмет т‰рлері атал-
мыш саќтандыру ж‰йесі арќылы орындалатын бо-
лады. Дегенмен, кейбір медициналыќ ќызмет
т‰рлері б±рынѓыдай мемлекет есебінен ж‰зеге асы-
рыла беретін болады. Жалпы, жыл сайын еліміздіњ
денсаулыќ саќтау саласына миллиардтаѓан ќаржы
ќ±йылады, ал б±л ќазіргідей даѓдарыс уаќытында
ел ќазынасына айтарлыќтай ауыртпалыќ т‰сіретіні
де жасырын емес. Бір сμзбен айтќанда, денсаулыќ
саќтау саласын ‰кіметтіњ ќаржыландыруы еліміздіњ
μркендеуіне, дамыѓан елдердіњ ќатарына ќосылуы-
на кедергі келтіреді. Себебі, адам болѓан соњ жиі
ауыра береміз, ал мемлекет б±ѓан ќаражат шыѓын-
дауын тоќтатпайды. Тегін д‰ниеніњ ќадірі жоќ, б±л
жерде адамныњ да μз денсаулыѓына деген жауап-
кершілігі болмайды. Сондыќтан, жања ж‰йеніњ бас-
ты маќсаты да адамныњ μз денсаулыѓына деген жа-
уапкершілігін арттыру болып табылады.

– Єлеуметтік медициналыќ саќтандыру ќоры-
на жарна тμлеуден босатылатын азаматтар бар
ма?
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– Иє. Міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтан-
дыру ќорына жарна тμлеуден босатылатын аза-
маттар да бар. Еліміздіњ денсаулыќ саќтау жєне
єлеуметтік даму министрлігі м±ны да ойластыр-
ѓан. Осы т±рѓыда азаматтардыњ 15 санатын
білгілеп отыр. Мєселен, олардыњ ќатарында ба-
лалар, "Алтын алќа", "К‰міс алќа" иегерлері, "Ба-
тыр ана" атаѓын алѓан кμп балалы аналар, м‰ге-
дектер мен соѓыс ардагерлері, ж±мыссыз ретін-
де тіркелген азаматтар, интернатта μмір с‰ріп
жатќан т±лѓалар да бар екен. М±ныњ сыртында
бала тууѓа, бала асырап алуѓа жєне 3 жасќа дейінгі
баланы тєрбиелеп отырѓан ж±мыссыз азаматтар,
зейнеткерлер мен єскери ќызметкерлер, арнаулы

мемлекеттік ќызмет ж±мыскерлері, ќ±ќыќ ќорѓау
органдарыныњ ќызметкерлері, уаќытша ±стау изо-
ляторлары мен  тергеу изоляторларында отырѓан
азаматтар да жарна тμлеуден босатылмаќ.

– Фазылбек Сєбитбек±лы, негізі міндетті ме-
дициналыќ саќтандыру ж‰йесі елімізде еге-
мендіктіњ алѓашќы жылдары енгізілген кμрінеді.
Осыѓан ќатысты ќор ќ±рылып, б±л ж‰йе ќалып-
ты ж±мыс істепті. Біраќ, ќор басшысыныњ жи-
налѓан б‰кіл ќаражатты жымќырып, шетел асып
кетуініњ салдарынан халыќ б±л ж‰йеніњ игілігін
кμре алмаѓан. Сондыќтан, кезінде оњ нєтиже бер-
меген ж‰йеге халыќтыњ ќазір де к‰мєнмен
ќарауы зањды шыѓар...

– Рас, біздіњ елімізде б±л ж‰йе сонау егемендіктіњ
алѓашќы жылдары енгізіліп, біраќ кейін д±рыс ба-
ќылаудыњ болмауы салдарынан ќ±рдымѓа кеткен
болатын. Осылайша, ѓ±мыры ќысќа болѓан жарна-
ныњ халыќ игілігін кμре алмады. Біраќ, ол уаќытта
біздіњ еліміз ‰шін м±ндай ж‰йені ж‰зеге асыратын
кез емес еді. Ол уаќытта еліміздегі экономикалыќ
жаѓдай μте ќиын болатын. Денсаулыќ саќтау сала-
сы да тоќырауѓа ±шырады. Тіпті, оталарды жарыќ-
сыз, май шаммен жасаѓан кездеріміз де болды. Опе-
рацияѓа ќажетті жіп таба алмаѓан кездерді де бас-
тан μткердік. Саќтандыру ќорына жарна тμлемек
т‰гілі, ењбекаќымызды айлап, жылдап алмаѓан жаѓ-
дайды да бастан кештік. Ж±мыссыздар саны кμп,
сондыќтан мемлекеттіњ де ќорѓа жарна аударуѓа
м‰мкіндігі μте аз болды. Ж±мыс берушілер де жар-
наны μз уаќытында аударуѓа ќауќарсыз болды.
Міндетті медициналыќ саќтандыру ж‰йесініњ ±заќ
μмір с‰рмеуініњ де бір сыры осында еді. Ал, келер
жылдан бастап ќолѓа алынатын жања ж‰йеніњ бо-
лашаѓынан зор ‰міт к‰теміз. Жања ж‰йеніњ т±рѓын-
дарѓа да, жалпы денсаулыќ саласына да берері мол
болмаќ. Сондыќтан, шетелдік тєжірибелерге
с‰йеніп, єбден зерттеліп, зерделеніп барып єзірлен-
ген жања ж‰йеге к‰мєнмен ќараудыњ реті жоќ деп
санаймын.

– Сіздіњше, міндетті саќтандыру ж‰йесі
еліміздіњ денсаулыќ саќтау саласын жања дењ-
гейге шыѓаруѓа сеп болады ѓой...

– Єрине. Жања ж‰йе ±лт денсаулыѓын саќтау мен
аурудыњ алдын алудыњ ќамын ойлайды, осы еке-
уініњ μрісін кењейтуді ќарастырады. Сарапшылардыњ
болжамына с‰йенсек, міндетті єлеуметтік-медици-
налыќ саќтандыру енгізілгеннен кейін еліміздегі
алѓашќы медициналыќ-санитарлыќ кμмек кμрсе-
тудіњ сапасы мен дењгейі одан єрі арта т‰спек. Сон-
дай-аќ, дєрігерлер мен орта буын медицина ќызмет-
керлерініњ жалаќысы кμтеріледі. Єрі еліміздіњ єр
μњіріндегі ауруханалар мен емханалар замануи
ќ±рал-жабдыќтармен ќамтамасыз етілмек. Жања
ж‰йеніњ арќасында ќымбат дєрі-дєрмектермен де
ќамтылатын боламыз. Ењ бастысы, міндетті єлеу-
меттік медициналыќ саќтандыру ж‰йесі азаматтар-
дыњ жоѓары єрі сапалы медициналыќ кμмек алуы-
на, тегін скринингтік тексерулерден де μтуіне ќажетті
алѓышарттар туѓызады деп сенеміз.

– Єњгімењізге рахмет!

Ќарлыѓаш
       ОСПАНОВА

¤ткен жылы Елбасы "Міндетті єлеуметтік
медициналыќ саќтандыру туралы" Зањѓа ќол
ќойѓан болатын. Міне, осыѓан орай енді келер
жылдыњ 1 ќањтарынан бастап Ќазаќстанда
міндетті єлеуметтік медициналыќ саќтандыру
ж‰йесі енгізілмек. Жања ж‰йеніњ артыќшылыѓы
неде? Осыѓан дейін бірталай єњгімеге арќау

болѓан саќтандырудыњ осы т‰рі туралы біз де білікті дєрігер ретінде
медицина ѓылымыныњ кандидаты, ЌР Денсаулыќ саќтау саласыныњ
‰здігі, облыстыќ балалар ауруханасыныњ бас дєрігері Фазылбек
Темірхановтан с±рап білген едік.

Медициналыќ саќтандыру т±њѓыш рет
1871 жылы Алманияда єлеуметтік саќтан-
дыру ж‰йесі ретінде енгізілген. Ал, 1883
жылы Германия канцлері Отто Фон Бисмарк-
тыњ бастамашы болуымен медициналыќ
саќтандыру туралы арнайы зањ жобасы
д‰ниеге келген кμрінеді. Б±л ж‰йені кейінірек
бірќатар Еуропа елдері де μз тєжірибелері-
не енгізе бастаѓан. Атап айтар болсаќ, 1887
жылы Австрияда, 1894 жылы Норвегияда,
1900 жылы Жања Зеландияда, 1901 жылы
Швецияда пайда болѓан. Б‰гінгі тањда неміс
елінде міндетті медициналыќ саќтандыру
ж‰йесі халыќтыњ 90 пайызын ќамтиды.

ЖАЊА Ж‡ЙЕ –
 адам денсаулыѓыныњ

кепілі
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Отбасыныњ ќуанышы болѓан "OTAU TV"  жерсеріктік
телеарнасыныњ ќамтылу аясын ±лѓайту шаралары Ар-
ќалыќ ќаласында да жаќсы жолѓа ќойылѓан. ¦лттыќ спут-
никтік желіні кењінен насихаттау, ‰гіт ж±мыстарын жан-
дандыру маќсаты к‰н тєртібінде. Ќалалыќ ішкі саясат
бμлімі БАЌ арќылы аќпараттыќ ќолдау жасап, т±рѓын-
дардыњ отандыќ телеарналарѓа ќосылуларына себепші
болуда. Б‰гінгі тањда ќала орталыѓынан бμлек, ауыл жєне
ауылдыќ округтер бойынша да тиімді ж±мыстар ж‰ргізіліп,
отандыќ телеарнаныњ дамуына жан-жаќты ќолдау кμрсе-
тілуде.

 Б±л ретте "Ќазтелерадио" радиотелехабар тарату
дирекциясы Арќалыќ ќалалыќ бμлімі де ±сынаќты ж±мыс
жасап отыр.

Жасай ЌАШЌЫМБАЕВ,  "Ќазтелерадио" АЌ радио-
телехабар тарату дирекциясы Арќалыќ ќалалыќ
бμлімініњ басшысы:

– Елдіњ шалѓайдаѓы
аудандарындаѓы т±рѓын-
дардыњ аќпараттыќ
тењсіздігін тμмендету маќ-
сатында сандыќ телеви-
зияны ендірудіњ бірінші
кезењі болып айќындала-
тын "OTAU TV" жер-
серіктік телевизия Елба-
сыныњ тапсырмасымен
іске ќосылѓан болатын.
Б±ѓан дейін шалѓайдаѓы
ауыл т±рѓындары 2-3 ќана
отандыќ арналарды кμре
алатын. Ал, заманауи
жерсеріктік телевизия

болса ел аумаѓын 100% ќамти алады. Баршаѓа ќол
жетімді 50-ден астам отандыќ жєне аќылы топтаманы
ќосу барысында 100-ден астам телерадио арналарды
тамашалау м‰мкіндігі бар.

 Ќазіргі тањда б±л салада ‰лкен μзгеріс болып жатыр.
Оѓан себеп, осы уаќытќа дейін аќпараттыќ сыйымды-
лыќтар шетелдік жерсеріктерге жалѓа беріліп келген бол-
са, 2014 жылдыњ желтоќсанында ќаржыныњ тысќары ке-
туініњ алдын алатын жєне елдіњ аќпараттыќ ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ететін ќазаќстандыќ "KazSat-3" жерсерігі іске
ќосылды. Б±л єрине, барша ќазаќстандыќтар ‰шін μте
ќуанышты жаѓдай.

 Осыѓан орай б‰гінде "Ќазтелерадио" АЌ телерадио
μзініњ сандыќ белгісініњ хабар таратуын отандыќ жерсе-
рікке кμшіруде. Наќтыраќ айтќанда 2016 жылдыњ 15 нау-
рызынан бастап "OTAU TV" жерсеріктік телевизияныњ
абоненттерін отандыќ "KazSat-3" жерсерігіне кμшіру бас-
талды. Отандыќ жерсерікте аќпараттыќ сыйымдылыќты
жалѓа алу шетелдік жерсерікке ќараѓанда анаѓ±рлым ар-
зан. Ењ бастысы, б±л жања ж‰йе μз еліміздіњ экономика-
сыныњ дамуына ‰лес ќосады.

Телекоммуникациялыќ "KazSat-3" ѓарыш аппараты
байланыс, телехабар тарату жєне Ќазаќстан мен жаќын
шетелдерге жоѓары жылдамдыќты интернет жеткізу ќыз-
меттерін ќамтамасыз етуге баѓытталѓан. Б±дан былай бар-
лыќ сандыќ телеарналар ќазаќстандыќ "KazSat-3" жер-
серігініњ байланыс арналары арќылы μтетін болады.
Отандыќ жерсерік арнайы телехабар тарату ‰шін жоба-
ланѓан, єрі еліміздіњ барлыќ аумаѓына телевизияны та-
ратуѓа жаѓдай жасайды.

 Ќазіргі дерек кμзі бойынша "OTAU TV" абоненттерініњ
саны 1 млн.-нан асты, оныњ 60% ауылдыќ мекенде ор-
наласќан. Елдіњ барлыќ аумаѓы бойынша орнатуды ќам-
тамасыз ету ‰шін дилерлік желіні дамыту шешімі ќабыл-
данды. Дилерлер ќабылдаѓыш жабдыќтарды жеткізуге,
жабдыќты ќ±растыру мен ќайта к‰йге келтіру ж±мыста-
рын іске асырып, дербес ж±мыс жасайды. Яѓни, олар
жеке кєсіпкерлер немесе жауапкершілігі шектеулі серік-
тестіктер болып табылады. "Ќазтелерадио" АЌ оларды

САНДЫЌ ТВ

ќамќорлыќќа ала отырып, шаѓын жєне орта бизнесті да-
мытуѓа ќолдау жасауда.

 Осы дилерлік ќызметті біздіњ бμлімде жетекші инже-
нер Владимир Гончаров пен ІІ категориялы техник Вик-
тор Лоптев бастаѓан мамандар тыњѓылыќты атќаруда.
Б±л мамандар – ±заќ жыл тєжірибе жинап, μз ќызметінде
ысылѓан білікті жандар. Халыќќа ќызмет кμрсетуде
єрдайым ыждахаттылыќ танытып, т±тынушылардыњ
кμњілдерінен шыѓуѓа к‰ш салады. Т±рѓындардан келіп
т‰скен єрбір μтінішті аяќсыз ќалдырмайды. Ќандай ша-
руа болса да шегіне жеткізіп, уаќыт пен іскерлікті ±штас-
тыра біледі.

Владимир ГОНЧАРОВ,  жетекші инженер:
– Арќалыќ μњірінде

"OTAU TV" телевизиялыќ
ж‰йесініњ 2000-нан   ас-
там т±тынушылары бар.
Біз оларѓа ойдаѓыдай
ќызмет кμрсетіп келеміз
деп ойлаймыз. Ж‰йені
отандыќ жерсерікке
кμшіру ‰рдісі жалѓасуда.
Оны тек ѓаламтор арќылы
телевизияныњ бас орта-
лыѓына хабарласып, бол-

маса бекітілген дилерлер арќылы ауыстырѓан жμн. Біздіњ
ќолымызда сондай р±ќсат берілген аныќтамамыз бар.

 Ж‰йені μзгерткенде тμлем тμлегендігі жμнінде т‰біртек
беріп, ќызметтіњ сапасы ‰шін белгілі бір уаќытќа дейін
кепілдік жасаймыз.

Виктор ЛОПТЕВ,  маман:
– Айта кетерлігі, алыс-

таѓы елді мекендер т±р-
ѓындары ќайта к‰йге кел-
тіруге μтініш берген-
де, м‰мкіндігінше "OTAU
TV" жерсеріктік телеви-
зия орнатылѓан барлыќ
т±рѓындарды хабардар
етсе, н±р ‰стіне н±р болар
еді. Б±л дилердіњ ж±мы-
сын жењілдетіп жєне
ќайта к‰йге келтіру ‰рдісін
де жылдамдата т‰седі.

Жалпы алѓанда, ќазаќ-
стандыќ жерсерікке ауысу
арќылы кμрермен ќосымша артыќшылыќтарѓа ие бола-
ды. Цифрлыќ телевизияныњ кескіні мен дыбыс сапасы
μте жоѓары. Сондай-аќ, кμрерменге SD арналарды жєне
аќылы топтаманыњ пайдаланушыларына ќолжетімді
болатын HD арналарын кμру м‰мкіндігін береді.

Жас±лан ЖАЊАБАЙ¦ЛЫ,  маман:
– Мен осы "Ќазтелера-

дио" АЌ радиотелехабар
тарату дирекциясы Арќа-
лыќ ќалалыќ бμлімініњ
±жымында кμптен бері
ењбек етіп келемін. Ба-
сында б±л ж±мысќа ‰йре-
нуші болып кірген бола-
тынмын, ќазір, міне,
кєсіби маманѓа айнал-
дыќ. Б‰гінде ІІ дєрежелі
техникпін. Отандыќ теле-
визия саласы арќылы ха-

лыќќа лайыќты ќызмет кμрсетеміз. Отандыќ теларналар
легі тегін, аќылы негізде т‰рлі жанрдаѓы телеарналар топ-
тобымен ќосылып жатыр. Кμрсетілімдердіњ сапасы μте
жоѓары дењгейде.

 Жерсеріктік телевизия электр желілері тартылмаѓан
шалѓай  аумаќтарды да ќамти береді. К‰н сєулесінен ќуат
алатын батарейлер арќылы 12 волтта еркін кμрсетеді.
¤тініш берушілерге орнатып беріп жатырмыз. Халыќ ќос-
тырып, алѓыстарын айтуда.

 Ескерерлік бір жайт, "OTAU TV" жабдыќтарын тек ав-
торландырылѓан дилерлерден ѓана сатып алып, ќ±рас-
тыру ‰шін де сол мамандардыњ μзіне тапсырыс беру
ќажет. Т±тынушы дилерден алатын абонентік тіркеу кар-
тасыныњ баѓандарын м±ќият толтыруы керек. Сондай аќ,
дилерден де соны талап еткені жμн.

 "OTAU TV" сандыќ спутниктік ж‰йесіне алѓашќылар-

дыњ бірі болып ќосылѓан – "Камышы" поселкесініњ
т±рѓындары Ибраевтар отбасы. Отандыќ телевизияныњ
тиімділігіне тєнті болѓан аѓайындар жања ж‰йені де дер
кезінде к‰йге келтіртіп алды.

– Мен μзім ќырыќ жылдан астам уаќыт бойы ауыл
шаруашылыѓында ењбек етіп, механизатор болѓан адам-
мын. Б±рын, μкінішке ќарай, ќазаќы салт-дєст‰рімізге сай
келмейтін μзге арналардыњ μнімін тамашалап келдік.
Оныњ μзін ќосу ‰шін "теледидардыњ антенасы неѓ±рлым
биік болѓан сайын жаќсы кμрсетеді" деп, оѓан материал
таба алмай одан-б±дан ќ±растырып, былайша айтќан-
да, "ќ±рыќ байлап, ќ±рыќќа сырыќ байлап" дегендей
єбден машаќаттанушы едік. Сондаѓы кμретініміз – ќара
жолаќты теледидар. Жаќсы бір баѓдарламаны кμру ‰шін
бала-шаѓамызбен ш±бырып, кμрші ауылѓа барып ‰йді-
‰йді жаѓалап, єбігерленіп ж‰руші едік.

 Отандыќ жерсеріктік телеарнаѓа ќосылѓаннан бері ол
ќиындыќтардыњ бєрі артта ќалып, жоѓары сапада, т‰рлі-
т‰сті кμрсетілімде ел тарихы мен ±лттыќ ќ±ндылыќтарѓа
толы μњірлердіњ тыныс-тіршілігімен жаќыныраќ танысып
жатырмыз. Ќазаќтыњ ±лттыќ ойындарын, салт-дєст‰рін
кμрсетіп жастарды єлемдік μркениетке жетелейтін теле-
арна кμњілімізден шыѓады. К‰ні кеше ел намысын жани-
тын байраќты бєсеке Риода μткен олимпиаданы "Ќаз-
спорт", "Хабар", "Ќазаќстан" телеарналарынан тікелей
тамашалап, отандастарымызѓа жанк‰йер болдыќ. Отба-
сымызбен бірге спортшыларымыздыњ тілеуін тілеп отыр-
дыќ. Осындай жарыстар біздіњ жастарымызды рухтан-
дырады,  – дейді зейнеткер Ќайдар Ибраев.

  Отаѓасыныњ сμзін ж±байы Ханшайым Ќ±лжанова да
ќоштай т‰седі.

– Ќазір "OTAU TV" табаќшасын орнатып береді, сол
жеткілікті жєне кμрсетілім сапасы ќандай десењізші. Бей-
нелер ап-аныќ, алуан т‰сті, кμрсењ кμз тояды. Отандыќ
телеарналардан сапалы аќпараттармен ќаныѓып ќана
ќоймай, айтыс сияќты ±лттыќ μнерімізді де жиі тамаша-
лаймыз.

 "Отау ТV" сандыќ жерсеріктік ж‰йесініњ іске ќосылѓа-
ны халыќќа керемет жаќсы болды. М±ныњ барлыѓы ќазаќ
±лтыныњ μсіп-μркендеуі жолындаѓы мемлекеттік саясат-
тыњ табысты ж‰ргізіліп жатќандыѓыныњ арќасы деп
білеміз. Ќай жастаѓы кμрерменніњ болса да талѓамынан
шыѓатын теларналардан ќазаќтыњ ањыз-єњгімелері же-
лісінде жасалѓан ќазаќша мультфильмдерді немере-
леріміз аса с‰йсініп кμреді.

Жєния ЌАЙДАРОВА,  т±тынушы:
– Мен биыл мектепке бара-

мын. "OTAU TV"-да кμп мульт-
фильмдер бар. Ертегілерді де
μте жаќсы кμремін. Маѓан "Бала-
пан" арнасы ќатты ±найды.
Ондаѓы кμрсетілімдер ќызыќты.
Балалармен де т‰рлі ќызыќты
ойындар ойнатылады.

 "OTAU TV"-ѓа жєне оны ќосып
берген аѓаларѓа кμп рахмет!

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Мамандар
мен т±тынушылар.

Суреттерді т‰сірген автор.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

 ¦лттыќ ќ±ндылыќтарды дєріптеп, мемлекеттік саяси идеологияны ж‰зеге

асыру ‰рдісінде телеарналардыњ да атќаратын рμлі зор. Осы т±рѓыда

Елбасыныњ тапсырмасы бойынша елімізде ж‰зеге асып жатќан "OTAU TV"

сандыќ жерсеріктік ж‰йесініњ халыќќа ±лттыќ наќышќа сай ќызмет жасап, ќазаќ

тілініњ дамуына мол ‰лес ќосып келе жатќанын айрыќша атап μтуге болады.
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Єлемдердіњ Раббысы Алла Таѓалаѓа
сансыз маќтаулар мен мадаќтар болып,
Пайѓамбарымыз М±хаммед (с.ѓ.с), Оныњ
(с.ѓ.с.) жан±ясына, с‰йікті сахабаларына
жєне оларѓа ізгілікте ерген барша момын
м±сылмандарѓа Жаратушы Иеміздіњ сан-
сыз салауаты мен сєлемі болѓай!

"Айт" сμзі араб тілінен аударѓанда
"ќайта оралу" деген маѓынаны білдіреді.
Б±л мейрам жыл сайын ќайта айналып
келіп отыратындыќтан да "айт" деп ата-
лады. Айт – м±сылмандар ‰шін Жарату-
шымыздыњ разылыѓына жету маќсатын-
да ќ±лшылыќ жасап, μзара реніш, араз-
дыќтарын жойып, бауырластыќ сезімдерін
к‰шейтетін мањызды мейрам. Биылѓы
жылы Ќ±рбан айт мейрамыныњ бірінші к‰ні
ќырк‰йек айыныњ 12-не т±спа-т±с келіп
т±р. Б±л к‰ндердіњ ±лыќтыѓы сол – м±нда
адам баласы μз Жаратушысына барын-
ша жаќындай т‰суге тамаша м‰мкіндік
алады. Алла Таѓала барша м±сылман
‰мметі ‰шін осынау ќасиетті к‰ндерді бе-
рекелі єрі сауаптар таптыратын к‰ндер-
ден ќылѓай!

Ќ±рбан айт мерекесін
ќалай μткізген жμн

2016 жылдыњ 12 ќырк‰йек к‰ні еліміздіњ
барлыќ μњірлеріндегі мешіттерде Ќ±рбан
айт намазы оќылады. Сондай-аќ, осы ай-
тулы к‰н Елбасымыздыњ жарлыѓымен де-
малыс к‰ні болып бекітілді.

Ќ±рбан айт к‰ні жаќсылап ѓ±сыл ќ±йын-
ѓаннан (денені толыќтай жуу) кейін єдемі,
таза киімдерін киіп, ‰стіне хош иіс сеуіп,
мешітке айт намазына бару – м±стахаб
(жаќсы амалдарѓа жатады). Абдулла ибн
Амр єл-Астыњ (р.ѓ.) айтуынша, бірде Пай-
ѓамбарымыз (с.ѓ.с.): "Ќ±рбан (айт) к‰нін
мереке ретінде атап μтуге маѓан
б±йрыќ келді. Б±л к‰нді Алла т±тас
‰мбет ‰шін мереке ќылды", – деді. Осы
кезде бір кісі: "Ей, Алланыњ Елшісі (с.ѓ.с.)!
Менде елдіњ аманат ретінде табыста-
ѓан малынан басќа мал жоќ, сол малдан
бауыздауыма бола ма?",– деп с±рады.
Оныњ ќ±рбан шалуѓа жаѓдайы жоќтыѓын
±ќќан Алла Елшісі (с.ѓ.с.):  "Жоќ, шаш-тыр-
наѓыњды ќысќартып, м±ртыњды алып,
к‰н кμзі т‰спейтін жерлерді тазалау да
жеткілікті. Б±л сен ‰шін Алланыњ алдын-
да ќ±рбандыќ шалѓанмен тењ", – деді.

Айт намазын оќыѓаннан кейін ќ±рбан
шалу міндеттелген жандар ќ±рбандыќта-
рын шалып, етін тиісті адамдарѓа тарата-
ды.

Айт к‰ні м±сылмандар кμрші-ќолањ,
туыс-туѓанды аралап, "Айт ќ±тты болсын"
айтысады. Айт к‰ндері мейлінше кμтеріњкі
кμњіл-к‰йде, жылы ж‰зді, кешірімді болуѓа
тырысу керек. Ренжіскен кісілер ќайта та-
бысып, бір-бірін кешірген жμн. Ауырып
жатќан кісілердіњ кμњілін с±рап, арнайы
бас с±ѓу, жетім-жесір, м±њ-м±ќтаждарѓа
ќол ±шын беріп, кμмектесе алса кμмекте-
су, оларѓа да айттыњ ќуанышын сездіру
μте сауапты істерге жатады. Б±ѓан ќоса,
єке-шешесіне, отбасындаѓы жандарѓа,
кμрші-ќолањ, жора-жолдастарына,
м‰мкіндігінше, кішігірім болса да сєлем-
сауќат, сый-сыяпат жасап, айт мейрамын
ерекше μткізуге де болады. Айтта осын-
дай амалдарды жасау ќоѓамдаѓы адам-
дардыњ бір-біріне деген ілтипаты мен сый-
ластыќтарын барынша арттырады.

Ќ±рбандыќ шалу

Ќ±рбан – араб тілінде "жаќындау" де-

генді білдіреді, яѓни жасаѓан сауап істер
арќылы ж‰ректі тазартып, Аллаѓа жаќын-
дай т‰су. Ал шариѓаттаѓы терминдік маѓы-
насы: "Шарттарымен санаса отырып,
ќ±лшылыќ  ниетімен мал бауыздау". Олай
болса, ќ±рбандыќ шалуды тек мал сойып,
ќан шыѓару емес, Алланыњ рахым-мейірі-
міне ќол жеткізудіњ бір жолы деп т‰сінген
абзал.

Ќ±рбан айт к‰ндері
ќ±рбандыќ шалуды

міндет (уєжіп) ететін
шарттар:

1. М±сылман болуы;
2. Азат болу;
3. Т±рѓылыќты болу;
4. Мал-м‰ліктіњ жеткіліктілігі, яки м±сыл-

манныњ иелігінде пітір-садаќасын уєжіп
ететін нисаптыњ бар болуы кμзделеді.

5. Аќылды болуы жєне балиѓат жасына
толуы;

Ќ±рбандыќ шалудыњ
д±рыстыѓына ќажетті

шарттар:

1. Ќ±рбандыќќа т‰йе, сиыр, ќой, ешкі,
секілді малдардыњ болуы. Б±л тμртеуінен
басќа жылќы жєне еті адал жануарлар-
дыњ еш біреуі ќ±рбандыќќа шалынбайды.
Тμртеуініњ ќ±рбандыќќа ењ абзалы – т‰йе,
содан кейін ірі ќара, сосын ќой, кейін ешкі
малы. Ќ±рбандыќтыњ д±рыстыѓы ‰шін бір
ќой не бір ешкі тек бір кісініњ атынан ша-
лынуы шарт. Ал т‰йе мен ірі ќара малын
жеті не одан да аз кісі бірігіп шалуларына
болады. Біраќ жеті кісіден аспауы жєне
жетеуінде де ќ±рбандыќќа шалу ниетініњ
болуы шарт.

2. Малды ќ±рбандыќ ниетімен шалуы
міндет. Соѓым не ет ќажет ету ниетімен
сойылѓан мал, ќ±рбандыќа жатпайды.

3. ¤кіл етушініњ ємірі. Ќ±рбандыќты
єркімніњ μзі шалуы абзал саналса да μкіл
арќылы шалуѓа да р±ќсат етіледі. М±ндай
жаѓдайда мал иесі тарапынан μкілдіњ та-
ѓайындалѓан болуы єрі оѓан ќ±рбандыќ-
ты шалу ємірін беруі шарт.

4. Мал жасыныњ д±рыстыѓы. Т‰йе –  бес
жасар, ірі ќара – екі жасар, ешкі бір жас-
тан асќан болуы шарт. Ќой малыныњ бір
жасќа толмаѓанын шалса да болады.

5. Ќ±рбандыќ оны шалушы кісініњ м‰лкі
болуы керек.

6. Ќ±рбандыќ малдыњ бойында ж‰дє
кемістік болмауы шарт. Алла Елшісі (с.ѓ.с.):
"Тμрт т‰рлі мал ќ±рбандыќќа жарамай-
ды: бір кμзініњ соќырлыѓы айрыќша бай-
ќалатын мал, ауру-сырќауы айрыќша
байќалатын мал, аќсаќтыѓы айрыќша
байќалатын мал, жілік майы ‰зілген
ж‰дењ мал", – деген.

7. Д±рыс уаќытта шалынуы. Ќ±рбан
шалу уаќыты Ќ±рбан айт намазынан кейін
кіреді. Ќ±рбандыќты айттыњ бірінші к‰ні
шалѓан абзал. Ќ±рбан шалынатын мерзім
б±дан кейінгі екі к‰нге жалѓасып, соњѓы
к‰нніњ к‰ні батуымен (аќшам намазы
кіргенде) аяќталады. Ќ±рбан шалуы уєжіп
кісі белгіленген мерзімді μткізіп алса, мой-
нынан міндетті т‰сіру ‰шін ќ±рбан шалу-
дыњ орнына садаќа беруі уєжіп.

8. Ќ±рбандыќтыњ шалынуы. Ќ±рбан
шалудыњ орнына малдыњ μзін тірідей не
ќ±нын садаќа етуге болмайды.

Ќ±рбандыќ шалѓан кезде
тμмендегі абзал

(мустахаб) амалдарѓа да
назар аударѓан жμн:

Малды Ќ±рбан айттан б±рын ќ±рбан-
дыќќа дайындау. Ќ±рбандыќ шалынатын
жердіњ таза болуына кμњіл бμлу. Ќ±рбан-

ТЄЖІМБЕТ Бахытбек Н±рѓабыл±лы,
ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысы  бойынша μкіл имамы

дыќ малын шалынатын орынѓа с‰йрет-
пей, ±рмай-соќпай єдеппен апару.
Ќ±рбандыќќа малдыњ ењ жаќсысын тањ-
дау. Малды ќ±рбан шалушыныњ μзі бауыз-
дау. Ќ±рбан шалушы кісі мал бауыздауды
білмесе не єйел кісі болса, малды ќинап
ќоймас ‰шін, бауыздау ісін басќа м±сыл-
манѓа тапсырѓаны абзал. Сондай-аќ,
μзініњ ќ±рбандыѓыныњ ќасында т±руы аб-
зал. Ќ±рбандыќ малын ќ±былаѓа ќаратып,
сол жаѓымен жатќызу жєне д±ѓасын айту.
Ќ±рбандыќ шалу кезінде хадистерде кел-
ген д±ѓаларды айту ±намды іс (м±стахаб)
саналады. Ќ±рбандыќты бауыздау сєтінде
шартты (міндетті) т‰рде бисмиллє сμзі
айтылады. Ал д±ѓа бисмиллє сμзініњ ал-
дында, ќ±рбандыќты бауыздар алдында
не ќ±рбандыќ бауыздалѓаннан соњ жаса-
лады. Ќ±рбан бауыздалып жатќанда бис-
миллє сμзіне д±ѓа ќосып айту ±намсыз
(макрућ) амал саналады. Бауыздар алдын
не бауыздаѓан соњ айтылатын д±ѓа, келесі
хадисте келген бейнеде айтылуы аб-
зал саналады. Жєбир ибн Абдулла:
"Пайѓамбар (с.ѓ.с) ќ±рбандыќќа м‰йізді,
піштірілген, ноѓала екі ќошќарды
ќ±рбандыќќа шалды. Ол екеуін ќ±былаѓа
баѓыттап, жатќызѓан соњ: "Кμктер мен
жерді жаратќан Аллаѓа наѓыз м±сылман-
ша ж‰зімді жμнелттім. Мен Аллаѓа серік
ќосушылардын емеспін. Расында нама-
зым, ќ±рбандыѓым, μмірім жєне μлімім
єлемдердіњ Раббысы Алла ‰шін. Оныњ
серігі жоќ. Маѓан осылай істеуім б±йы-
рылды жєне мен м±сылмандарданмын.
Аллам б±л – Сенен жєне сен ‰шін. Бис-
миллєћи Аллаћу акбар", – деді деген. Б±л
д±ѓаны білмесе "Иє, Алла Таѓалам, осы
ќ±рбандыѓымды досыњ Ибраћим мен
с‰йіктіњ М±хаммедтен (с.ѓ.с.) ќабыл алѓа-
ныњдай, менен де ќабыл ала гμр!" деп, яки
осыѓан ±ќсас д±ѓа айтуѓа болады. Кейін-
нен "Аллаћу акбар!" жєне "Лє илєћа ил-
лаллаћ" деп айтылады да "Бисмиллєћи,
Аллаћу акбар" деп оњ ќолымен бауыздай-
ды. Малды бауыздайтын кісі бауыздарда
біле т±ра, єдейі "бисмиллєћ" деп айтпаса,
ханафи мєзхабы бойынша ол малдыњ етін
жеуге болмайды. Ќ±рбан шалатын адам
малды ќинамай, μткір пышаќпен ж±мсаќ
бауыздауѓа кμњіл бμлуі ќажет. Малдыњ
кμзінше жалањдатып пышаќ ќайрауѓа бол-
майды жєне бауыздалып, жаны єбден
шыќќаннан кейін ѓана, малды сойѓан
д±рыс. Ќ±рбандыќ етініњ ‰штен бірі па-
ќырларѓа садаќа етіліп, ‰штен бірінен
туыстар мен таныстарѓа таѓам єзірленіп
беріліп, ќалѓан ‰штен бірі отбасына ќала-
ды. Кімде-кім ќ±рбандыќтыњ етін толыѓы-
мен садаќа еткісі келсе, р±ќсат етіледі.

Ќ±рбандыќќа ќатысты
±намсыз (макрућ) істер:

Ќ±рбандыќќа арналѓан малдыњ ж‰нін
ќырќу, с‰тін пайдалану, ќ±рбандыќќа ата-
ѓан малды сату, ќ±рбандыќ малын міну,
ж‰к тасуѓа пайдалану, жалѓа беру, бауыз-
далып, жаны єбден шыќпай сою, ќ±рбан-
дыќтыњ етін не ж‰нін не терісін сату, ќасап-
шыныњ жалаќысын ќ±рбандыќтыњ етімен
тμлеу сияќты жоѓарда аталѓан істердіњ
барлыѓы харамѓа жаќын макрућ амалдар-
дан болып саналады.

Ташриќ тєкбірлері

"Ташриќ" деп, етті к‰нніњ кμзіне жайып
кептіруді айтады. Айттан кейінгі ‰ш к‰нде
ќ±рбандыќќа шалынѓан малдардыњ ет-
терін к‰нге кептіру єдетке айналѓандыќ-
тан, б±л к‰ндер ташриќ к‰ндері деп ата-

лып кеткен.
Алла Таѓаланыњ: "Санаулы (ташриќ)

к‰ндері Алланы еске алыњдар!" ("Баќа-
ра" с‰ресі: 203) б±йрыѓына байланысты
ташриќ тєкбірін айту балиѓатќа толѓан єр
м±сылманѓа уєжіп. Ташриќ тєкбірлерініњ
уаќыты ханафи мазћабында 9-шы з‰л-
хижжа Арафа к‰нініњ тањында басталып,
13-ші з‰л-хижжаныњ екінді намазымен
(ќырк‰йек айыныњ 11-і к‰ні тањ намазы-
нан басталып, 15-і к‰ні екінді намазынан
кейін) шыѓады. Яѓни 23 намаздыњ соњын-
да айтылады. Ханафи мєзћабініњ ташриќ
тєкбірлерініњ уаќытына ќатысты ±стана-
тын пєтуєсі - Єбу Юсуф пен М±хаммадтіњ
кμзќарасына негізделеді. Жєбир (р.а.) бы-
лай деді: Алланыњ Елшісі (с.ѓ.с.) Арафа
к‰ні тањ намазын оќыѓан соњ, сахабала-
рына б±рылып: "Орындарыњда ќалыњ-
дар!" – деді жєне: "Аллаћу єкбар. Аллаћу
єкбар. Лє илєћа иллаллаћу Аллаћу єкбар.
Аллаћу єкбар уа лиллаћилхамд" сμздерін
айтты. Осылайша, Арафа к‰нініњ тањынан
(тањ намазыныњ парызынан кейін) соњѓы
ташриќ к‰нініњ екінді намазына дейін
тєкбір айтатын (Ад-Дараќутни жеткізді).

Ташриќ тєкбірін мейлі жамаѓатпен,
мейлі жалѓыз атќарылѓан єр парыз нама-
зыныњ артында ер адамдарѓа да, єйел
кісілерге де бір мєрте айту уєжіп. Б±дан
кμбірек айту – мустахап. Ер адамдар
тєкбірді кμтеріњкі дауыспен, ал єйел
кісілер іштерінен айтады. Айт намазы мен
‰тір намазынан кейін айтылмайды. Сол
секілді т±рѓылыќты кісіге де, жолаушы
кісіге де парыз намазынан кейін ташриќ
тєкбірін бір мєрте айту уєжіп. Намазѓа
кешігіп ќосылѓан кісі де μткізіп алѓан
рєкєттерін толыќтырѓан соњ тєкбір айта-
ды.

"32.Ал енді жалпы "Арафа" сμзініњ ма-
ѓынасына келер болсаќ, "танысу" дегенді
білдіреді. Яѓни адамзаттыњ атасы Адам
(а.с.) мен Хауа ананыњ жер бетіне т‰сіп,
Арафат тауында табысќан к‰ні. З‰лхижжа
айыныњ 9-шы ж±лдызын Арафа к‰ні
дейміз. Б±л к‰ні ќажылыќ рєсімдерін атќ-
арып жатќан жандар ‰шін Меккеден 20
шаќырым жерде орналасќан Арафат тау-
ында бір мезет болса да т±ру парыз бо-
лып есептеледі. Ќасиетті тауѓа аяѓы тиген
єр пенде Жаратќанѓа барынша жаќында-
ѓандай, ж‰здескендей к‰й кешеді. Алла
Таѓала да олардыњ тілек-д±ѓаларын ќабыл
алады, к‰нєларын кешіреді делінеді.

Арафа к‰нінен кейін, З‰лхижа айыныњ
10 ж±лдызында Меккеге барѓан тауапшы-
лар (ќажылар) ќажылыќ парыздыњ соњѓы
міндетін – Ќ±рбан айт мейрамыныњ шарт-
тарын орындауѓа кіріседі. Б±л к‰ндері
ќажылармен бірге, б‰тін м±сылман
ќауымы Алла разылыѓы ‰шін ќ±рбандыќ
шалады.

Ќ±рметті м±сылман аѓайындар! З‰лхиж-
жа айыныњ алѓашќы 9 к‰нінде ораза ±стай-
тын болсањыз, ‰лкен сауап болатындыѓын
±мытпаѓанымыз жμн.

¦лттар мен ±лыстарды мейірімділікке,
игілікке, бірлікке ‰ндейтін ±лыќ мереке –
Ќ±рбан айт м‰бєрак болѓай, аѓайын! Жа-
ратушы Иемізден отбасыларыњызѓа
амандыќ, мыќты денсаулыќ, кєсіптері-
њізге адалдыќ пен береке тілеймін. Жа-
ратќан Иеміз ќ±лшылыќтарыњызды
ќабыл етіп, маќсат-м±раттарыњызды
асыл еткей! Ќасиетті орындарда ќажы-
лыќ парыздарын μтеу ‰шін жолѓа шыќ-
ќан бауырларымызѓа дін-аман елге ора-
луды жазѓай! Алла Таѓала к‰ллі м±сыл-
ман ‰мметін жарылќап, асыл дініміз –
Исламѓа к‰ш-ќуат бергей! Келе жатќан
Ќ±рбан айт мерекесі ќ±тты болып, шал-
ѓалы жатќан ќ±рбандыќтарыњыз ќабыл
болѓай! Ємин.

2016 жылдыњ Зулхижжа айыныњ 9 к‰ндік нєпіл оразасы
(Ќостанай ќаласы ‰шін)

Мезгілі
Сєресініњ  аяќталуы
Ауызашар уаќыты

11.09.
05:22
20:14

10.09.
05:20
20:16

09.09.
05:18
20:18

08.09.
05:15
20:21

07.09.
05:13
20:23

06.09.
05:11
20:26

05.09.
05:09
20:28

04.09.
05:06
20:30

03.09.
05:04
20:33
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5 ќырк‰йек –
Ахмет Байт±рсын±лыныњ туѓан к‰ні

 РУХАНИЯТ

керліктен бастау алады. Ќайраткер деген не? Ќай-
раткер деген халыќќа ењ жоѓары дењгейде ќызмет етіп,
ењбек сіњіру деген сμз. Ахањ мектеп ашып, бала
оќытайын деді. Кітап жоќ еді, кітап жазды. Ол халыќ-
тыњ шынайы сыртќы ќорѓаны – ‰кімет, ал рухани ќор-
ѓаны тіл болады деп т‰сінді. Сондыќтан Алаш пар-
тиясына кіріп, Алаш ‰кіметін ќ±руѓа атсалысты. Єр
±лттыњ μзініњ ‰кімет, мемлекеті болмаса, мыњ жерден
жаѓдай жасасањ да, ол ±лттыњ болашаѓы кμктемейтін
Ахањ жаќсы т‰сінген. Мєселен, єлемде 7 мыњѓа жуыќ
±лт бар екен, Б¦¦ мойындаѓан 193-аќ мемлекет бар.
Келесі мєселе, Ахањныњ шыѓармашылыѓы мен ќай-
раткерлігі ѓана емес,  μмірініњ μзі таѓылым. Біз кейде
кμп нєрсені "елден асќан батыр еді, єулие еді"  деп
орынсыз асыра баѓалап жатамыз. Мєселен, Ахмет
Байт±рсын±лына ќаратып айтар болсаќ, Ахањды
кейбір ѓалымдар тіпті ±лы аќын дегенге дейін алып
барады. Шындыѓында ол кісі алып бара жатќан кере-
мет аќын емес. Ахањныњ μзі айтады: "Біз аќын емес

едік. Ќазаќтыњ ќ±лаѓы мен кμзі μлењге ‰йрен-
геннен кейін. Ќазаќты μлењмен ‰гіттеу оњай
болѓаннан кейін, біз μлењ жаздыќ. Енді Маѓ-
жандар келгеннен кейін біздіњ μлењ жазуы-
мыз ±ят болады", – дейді. Міне, μнерге де-
ген адалдыќ. Ќазаќтыњ сμзіне деген адал-
дыќ. Ахања μлењ жазу кезінде керек болды.
Ал енді классикалыќ жања поэзия ќалып-
тасќанда Ахањ ќоя ќойды. Ќарап отырса-
њыздар, Ахањныњ ќызметі мен шыѓармашы-
лыѓы ѓана емес, еткен ісі мен т±лѓасы да
таѓылымѓа толы екенін кμреміз. Шыѓарма-
шылыѓы мен т±лѓалыќ таѓылымы тењдей
жоѓары дењгейдегі бір ќазаќ болса,  ол Ах-
мет Байт±рсын±лы деп айтар едім. ¦лт
к‰нде кμсем тудырмайды. Сондыќтан Ахањ
есімі ерекше ардаќталуы керек.

Ахањ жайында айтылмай ж‰рген таѓы бір
нєрсе, бєлкім, ењ негізгісі де осы шыѓар,
б‰гінгі Ќазаќстан Республикасыныњ шека-
расын белгілеген адам – Ахмет Байт±рсы-
нов пен Єлімхан Ермеков. 19-шы жылы
¦лттар жμніндегі комиссар Иосиф Сталин-
мен кездесуі, одан кейін Ленинмен кезде-
суі, шекаралыќ комиссияѓа Єлімхан Ерме-
ковті ±сынуы – осыныњ бєрі ќазаќ жерініњ
т±тастыѓы ‰шін жасалѓан тарихи мањызы
зор шаруа. Ленин Ахањды шаќырып алып:
Сіз ±лтыњыз сыйлайтын, ±лтыњызѓа ќадірлі
азамат екенсіз. Алаш б‰гін болмаса, ертењ
жењіледі. ¦лтыњызѓа зиян істемењіз. Алаш-
тан шыѓыњыз. Єскерді таратыњыз. Біз мы-
нау Антантаны жењгеннен кейін, сіздерге
кμрсетеміз ертењ. Сондыќтан халќыњызды
ќырып алмањыз, – деді. Ахањ: олай бола-
тын болса, Ресей шекарасыныњ аясында
ќазаќќа автономия бересіњ деген шарт
ќойып, Ленинніњ уєдесін алады. Ленин
сμзінде т±рып 1920 жылѓы 20-шы тамызда
Ќазаќ кењестік социалистік автономиялыќ

республикасын жариялайды. Ал Ќостанай Челябіге
μтіп кете жаздаѓанда, таѓы да Ахањ мен Єлімхан ќай-
тарып алады. Мањѓыстау облысы б‰кіл байлыѓымен,
б‰тін орнымен анау Закаспий округке ќарайтын.
Т‰ркіменмен ќосып Бакуге ќарайтын. Ќайтарѓан кім?
Ахањ! Шымкент облысы мен Ќызылорда облысы,
Жамбыл облысыныњ екі-‰ш ауданы Сырдария облы-
сы болып, Ташкент генерал-губернаторына, ¤збек-
станѓа ќарайтын. Ќайтарѓан кім? Таѓы да Ахањ мен
Єлімхан. Ќазір ќазаќќа 1 метр жер сыйласыншы біреу.
Оѓан батыр атаѓын беріп, ќаћарман ќылатын едік. Ал,
Ахањ ќаншама жерді аман алып ќалып отыр. Ѓалым-
дыѓын, аќындыѓын, лингвист, єдебиетшілігін, єліпби
жасаѓандыѓын былай ќойѓанда, Ахмет Байт±рсынов
бір-аќ ісімен кемењгер адам.

С±хбаттасќан Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

СУРЕТТЕ: А. Байт±рсын±лы μз ќолымен толтыр-
ѓан ќызметтік ќ±жаттар.

¦лт руханиятыныњ кμсемі Ахмет Байт±рсын±лыныњ туѓан к‰ні жайында єлі к‰нге
дейін екі±дай пікірлер айтылып келеді. Міржаќып Дулат±лы 1922 жылы Орынборда
орыс тілінде жарыќ кμрген "Ахмет Байтурсунович Байтурсунов" атты биографиялыќ
очеркінде "Ахмет Байтурсунович родился 28 (15) января" деген дерек береді.  Ал
1991 жылы академик Рымѓали Н±рѓали ќ±растырѓан "Аќ жол" жинаѓында Ахањ "1873
жылы, 18 январда д‰ниеге келген"  деп кμрсетіледі. Мектеп оќулыќтарында ±лы
ќайраткер "1873 жылы 28 ќањтарда туѓан" делініп ж‰р. Ќостанай мемлекеттік
университетінде Ахањныњ туѓан к‰ні жыл сайын ќањтар айында атап μтіледі. Ал
ѓаламтордаѓы "Википедия" ашыќ энциклопедиясында "Ахмет Байт±рсын±лы 1872
жылдыњ 5 ќырк‰йегіне д‰ниеге келді"  деп жазылѓан. Алматы ќаласындаѓы
Байт±рсын±лы м±ражай-‰йініњ директоры Райхан Есмаѓанбетова  Ахањныњ туѓан к‰ні
ќырк‰йектіњ бесі екенін, ол кісініњ μз ќолымен толтырылѓан анкеталары негізінде
ѓылыми т‰рде дєлелдегенін айтады.

Осы орайда 1924 жылы Ахмет Байт±рсын±лыныњ μзі толтырѓан деректік ќ±жаттыњ
кμшірмесі ќолымызѓа тиді.  Ќызметтік сауалнама т‰ріндегі деректік ќ±жаттыњ "Ќашан
жєне ќайда туды?" деген сауал т±сына  Ахањ μз ќолымен "1872 жылдыњ 5 ќырк‰йегі"
деп кμрсетіпті. Ќ±жат кμшірмесін Астанадаѓы Ш. Шаяхметов атындаѓы Тілдерді
дамытудыњ республикалыќ ‰йлестіру-єдістемелік орталыѓыныњ директоры,
єдебиетші Ербол Тілешевтен алѓан едік. Ѓалымныњ μзімен де аз-кем дидарласып,
єњгімелесудіњ сєті т‰сті.

– Алдымен, Ахањныњ μз ќолымен толтырылѓан
ќ±жаттыњ  тарихына тоќталып μтсењіз. Б±л ќ±жат
ќалай табылды жєне ќ±жаттыњ т‰пн±сќасы ќазір
ќайда жатыр?

– Осыдан 3-4 жыл б±рын Алматыдаѓы Ахмет Байт-
±рсын±лы атындаѓы мемориалдыќ музейдіњ тапсы-
рысымен Ахањ туралы деректі фильм т‰сірдік.
Фильмніњ сценариін белгілі алаштанушы, жазушы-
журналист Сабыржан Ш‰кіров жазды. Сол фильмді
т‰сіру барысында біз біраз деректерді ќайта ќарадыќ.
Ењ басты іздегеніміз – Рымѓали Н±рѓали, Рєбиѓа Сыз-
дыќ сынды академиктердіњ, басќа да ѓалымдардыњ
ењбектерінде кездесетін Ахањныњ μз ќолымен орыс-
ша жазылѓан μмірбаян н±сќасы. Ол орталыќ м±раѓат-
та да болмай шыќты. Ахањ музейініњ ќ±жат бμлімінен
де таппадыќ. Арнайы сапарлап Ќарќаралыныњ
т‰біндегі Аќтерек деген ауылѓа ат басын тіредік. Ахањ
Аќтеректе мектеп ашќан. Б±л ауыл бізге ќымбат.  Ќым-
бат болатын себебі, біз білетін "Тіл ќ±ралы", "Маса",
"Ќырыќ мысалды" Ахањ осы Аќтерек мектебінде
м±ѓалім болып ж‰ргенде жазѓан.  Содан Ќарќаралы
асып, Семейге бет т‰зедік. Семейге барѓанымызда,
сол кездегі Абай музейініњ директоры, кμкбайтанушы
Жандос Єубєкіров бізге Ахметтіњ ќолымен жазылѓан
бірнеше ќаѓаз ±сынды. Сан саќты кезіп, сарылып таба
алмай ж‰рген д‰ниеміз осылайша алдымыздан шыќ-
ты. Б±л ќ±жаттыњ ќ±ндылыѓы, біріншіден, Ахањныњ μз
ќолымен жазѓандыѓында. Екіншіден, дерек беруінде.

– Б±л сонда Ахмет Байт±рсын±лыныњ μз ќолы-
мен жазылѓан жалѓыз ќ±жат па? Ахањныњ 1872-ші
жылѓы 5 ќырк‰йекте туѓанын дєлелдейтін б±дан
басќа ќ±жат бар ма?

–  Ахањ кейін кењестік ќызметке ќабылданѓан, кењ-
седе ж±мыс істеген адам.  Ќазаќтыњ т±њѓыш жоѓарѓы
оќу орны, ќазіргі Абай атындаѓы Алматы ±лттыќ пе-
дагогикалыќ университетінде профессор болѓан. Сон-
да ќызметке кіргенде Ахањ таѓы да μз ќолымен анкета
толтырѓан. Ол да орыс тілінде. Сол ќ±жаттыњ "туѓан
жылы, туѓан к‰ні" деген т±сына  таѓы да "1872 жыл, 5
ќырк‰йек" деп жазады.  Сонда біздіњ алдымызда 2
ќ±жат т±р.

– Енді б±л ќ±жаттар ќаншалыќты мањызды?
– ¦лт ѓылымыныњ негізін ќалаушылардыњ біріне

ќатысты єрбір дерек біз ‰шін аса мањызды.  Мєдени-
етті ж±рттардыњ ќай-ќайсы да Ахмет сынды ѓ±лама-
ларын ардаќтап, олардыњ басып кеткен ізін, єрбір
к‰нін, тіпті кейде єрбір саѓатын т‰гендеуге тырысады.
Біз сияќты жазба єдебиетке кештеу келген халыќтыњ
алдында осы баѓытта ќыруар ізденістер к‰тіп т±р.
Ќазір єлі де болса арѓы-бергі тарихымызды т‰гендеу
т±рѓысынан ж±мыстар ж‰ргізуіміз керек. Тарихты,
єрине, т±лѓалар жасайды. Сондыќтан т±лѓаныњ
μмірбаянын біз неѓ±рлым таныѓан сайын, сол заман-
ныњ да райын, сол дєуірдіњ де шындыѓын біле бе-
реміз.  Осы орайда ќазаќ ‰шін аса ќымбатты, ќадірлі
Ахмет Байт±рсын±лыныњ туѓан к‰ні мен жылына біз
аса мєн бермей келдік. Сонау 88-ші жылы аќталѓан-
нан бері алып ќарасаќ, алѓаш 89-да Ахањныњ жинаѓы
шыќты. Одан кейін де жекелеген кітаптары жарыќ
кμрді. Ењбектері оќулыќтарѓа кірді. Ѓылыми айналы-
мѓа енді. Ахањ м±раларына арналѓан сандаѓан ѓылы-
ми диссертациялар ќорѓалды. Біраќ солардыњ кμбінде
±лы ѓалымныњ туѓан жылы мен туѓан к‰ні "1873-ші
жылдыњ 28-ші аќпаны" деп жањсаќ кμрсетіліп келді.
Енді Ахањныњ туѓан к‰нін μзі жазып, хаттап ќалдырып
кеткен 1872 жылдыњ 5-ші ќырк‰йегіне белгілеп,  бір
байламѓа тоќтауымыз керек.

– Ахмет Байт±рсын±лы жайында айтылмай жа-
тќан нєрселер бар ма?

– Біреулер Ахањды аѓартушы деп жатады. Мен Ах-
мет Байт±рсыновты аѓартушылыќ дењгейде ќарауѓа
ќарсы адаммын. Ахањ, ењ алдымен, ќайраткер. Шын
мєніндегі реформатор ќайраткер. Оныњ аќындыѓы,
аудармашылыѓы, ѓалымдыѓы, редакторлыѓы, ±стаз-
дыѓы таѓы да басќа кμптеген ќырлары осы ќайрат-
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Отаршылдыќ б±ѓауынан
ќ±тылуѓа  ±мтылѓан ќазаќ хал-
ќыныњ тарих таныѓан бір ±ясы
– Торѓай екені белгілі. Биыл
осы кμтерілістіњ 100 жылдыќ
мерекесі атап μтілетіні де
аныќ. Осы дањќты оќиѓаѓа бай-
ланысты тарихшы-ѓалымдар
да, аќын-жазушылар да, тіпті,
сол кезењніњ куєгерлерініњ ±р-
паќтары айтып та, жазып та
ж‰р. Біраќ, мына бір жайды т‰-
сіністікпен, сыни кμзќараспен
талдау керек болар. Он алтын-
шы жылдыњ "атты ќазаѓы"
(жергілікті жерлерде ±лт
д‰мпуін осылай атайтындыѓын
білетінбіз), азамат соѓысы,
ашаршылыќ (1920 жылдар-
даѓы), байларды тєркілеу де-
ген науќан, 1930-32 дегі Голо-
щекин ќолдан ±йымдастырѓан
ашаршылыќ, 1937-38 жылдар-
даѓы ќазаќтыњ ќаймаѓын сыпы-
ра жалмаѓан ќуѓын-с‰ргін, міне,
ќазаќтыњ, оныњ ішінде Торѓай
ќазаѓыныњ кμрген теперіштері.
Сμйтіп, елде жμні т‰зу єњгіме,
хабар айтатын адамныњ сиреп
ќалѓан, тіпті ќалмаѓан.

1950 жылдардыњ басы.
Меніњ он екі-он ‰штегі  кезім.
Біздіњ ауылѓа тарихшы Аяп
Н±рханов деген кісі келіп, Тор-
ѓайда болѓан кμтеріліс туралы
мєлімет жинады. Сонда ауыл-
даѓы кμпіріп сμйлейтін, μтірік
соќќанда  шімірікпейтін бір
аќсаќалдыњ: "Е, біз де ќатыс-
тыќ  ќой, шоќпармен ќарулан-
ѓан 40-50 сарбаз жаудыњ то-
бына кіріп кетіп ќиратып сал-
дыќ, олардыњ ќашуына ќол
жеткіздік", – деп айтќанын к‰лкі
етіп ж‰ретін. Торѓай μњірініњ
бірегей тумасы, данагμй, аќын,
діндарлар єулетініњ μкілі Фай-
золла Сатыбалды±лыныњ
бірер жерлесініњ Аманкелді
кμтерілісіне ќатысып, мыњба-
сы болдыќ  деген μтірігіне на-
разылыќ білдіріп, μлењге
кірістіргенін де білеміз.

Торѓай μњірінде он алтын-
шы жылѓы кμтеріліс кезінде
сарбаздар жиналып, дайын-
дыќ μткізген, немесе жазалау-

шы  орыс єскерімен ±рыс бол-
ѓан Ќоѓалы (Аќќ±мнан 15-20
шаќырымдай жерде),  Аќмыр-
за (Торѓайдан 8-9 шаќырым-
дай жерде орналасќан ќопа-
шыќ), Татыр (ќазіргі Жаркμл
ауылыныњ аумаѓында) деген
тарихи мекен деуге жататын
орындар бар.

Єкем Алмат К‰йікбас±лы-
ныњ  (ол кісі 1885 жылы туѓан
еді): "Торѓайѓа шабуыл алдын-
да Ќараќоѓа болысына жата-
тын  (мыњбасы Дєуренбек
Сандыбай±лы) сарбаздар ал-
дында Ќыпшаќ єскерініњ ќол-
басшысы Аманкелді ‡дербай-
±лыныњ топ алдында сμйле-
генін естіп, μзін кμрдік. Сонда
батырдыњ: "Арѓы атам батыр
Иман екен, кешегі ќ±ба ќалмаќ
заманында ќыпшаќты бір
тμбеге жиѓан екен", деген сμзі
есімде ќалѓан еді. Ќалыњ сар-
баз ќалаѓа шабуыл алдында
салауат айттыќ, – дегені есім-
де. –  Кейкі, Сарбас т.б мерген-
дердіњ ‰йлердіњ м±ржаларына
жасырынып отырып, орыс ка-
зармасынан шыќќан солдат-
тарды ќаѓып т‰сіріп жатќанын
кμргендер айтып келді. Ќалаѓа
шабуыл кезінде немере  інім
Єділбек Стамќ±л±лы жамба-
сынан оќ тиіп, аттан ќ±лап
бара жатќанда дереу жарала-
нѓан бауырымды сыртынан
ќ±шаќтап отырып, ал атты
ж‰збасы боп ж‰рген Бμлтірік
Смайыл±лы деген немере
аѓам жетектеп ќаладан шыѓып
кеттік. Тєртіп ќатањ, тек біздіњ
жараланѓан сарбазды алып
шыѓып бара жатќанымыздан
ѓана ±рыс даласынан кетуіміз-
ге р±ќсат берілді", – деп айтып
отыратын.

Сонда б±л кμтеріліске ха-
лыќтыњ  жаппай ќатысќаны-
ныњ белгісі емес пе. Бір єулет-
тен – Кеделбай шалдыњ Смай-
ыл, Стамќ±л, К‰йікбас атты ба-
лаларыныњ  – Бμлтірік, Алмат,
Єділбек  ‰шеуініњ  бірдей Тор-
ѓай шабуылына ќатысуы кμп
жєйтті ањѓартса керек.

Енді бір єњгіме Татыр соѓы-

Естігенімді айтайын
сына байланысты. Б±л жерде
жазалаушыларды к‰тіп, ќар-
сылыќ кμрсеткен негізінен Ш±-
балањ (мыњбасы Тыным±лы
Омар – Мерген руынан шыќ-
ќан Саѓындыќ б±таѓыныњ
μкілі), Аќќ±м (мыњбас Ќабаќ±-
лы Карбоз – Ќитабаныњ Аќпа-
ны),  Ќараќоѓа (мыњбасы Сан-
дыбайдыњ Дєуренбегі – До-
сымныњ Мырзабек єулетінен)
болыстарыныњ сарбаздары.
Осы Татыр айќасы кезінде
кμзсіз ерлік кμрсеткен Тоба-
жанныњ Єсемѓазысы деген
кісініњ ењбегін айтып отырушы
еді марќ±м єкем.

Алпауыт  атќа мінген екі
бірдей жазалаушыныњ ‰сті-
басын ќан ќылып, ќылыштап
жатќанына ќарамай,  ќ±дай
берген єлемет ќарумен, кμз
ілеспес жылдамдыќпен екі
орысты бір-біріне соѓып мерт
ќылып, ойнаќтап бос ќалѓан екі
арѓымаќты ќараќоѓалыќ сар-
баздардыњ ж‰збасы  боп
ж‰рген μз туысы, Лаќ руыныњ
μкілі ‡ркімбай±лы Т±яќбайѓа
єкеп бергенін кμргенбіз дейтін
жарыќтыќ.

Єсемѓазы  аѓамыздан   жал-
ѓыз Айман атты ќыз ќалѓан
екен, кейін балалар ‰йіне тап-
сырылѓан. Сол кісініњ μмірде
барынан хабардар Нияз±лы
С±лтан  деген азамат Ќостанай
т‰біндегі  бір К‰рлеуіт Ж±ма-
бай деген кісіге бала боп
ж‰рген жерінен тауып, торѓай-
лыќ екендігін,  ±лт- азаттыќ ќоз-
ѓалысыныњ ќаћарманы Єсем-
ѓазы Тобажан±лыныњ ќызы
екенін мойындатќан еді. Ай-
ман апамыз μзініњ μмірлік жары
Мырзахан Мєжентай±лы ¤те-
генов  жездемізбен  екеуі  де
Торѓай ќаласында д‰ниеден
озды. Сонда жерленген. Ол
кісілердіњ ±рпаќтары бар.

Орекен АЛМАТ,
Жанкелдин ауданыныњ

ќ±рметті азаматы,
зейнеткер.

Арќалыќ ќаласы.

"Мартыненко Светлана Николаевна" ш/ќ сенімді т±лѓасы –  Кенжебаев Берик Шакир-
жанович кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Буревестник селолыќ округінде орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
жер учаскесіне уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды:

– алањы 802 гек, оныњ ішінде егістер – 800,0 гек, жолдар – 2,0 гек, жері жалѓа алу
мерзімі –21.02.2055 ж дейін, кадастрлік №12-186-016-136, жер учаскесіне уаќытша ±заќ
мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі.
Сауда 2016 жылѓы 16 ќырк‰йек, саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай

облысы, Науырзым ауданы, Буревестник а., ауылдыќ акимат ѓимараты.
¤тінімдер 2016 жылѓы 15 ќырк‰йек, саѓат 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ

орналасќан жерінде кабылданады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Ќарамењді а.,
М.С‰гір±лы кμшесі, 18 ‰й,1 пєтер. Телефон 8-777-706-04-02.

Доверенное лицо к/х "Мартыненко Светлана Николаевна" – Кенжебаев Берик Шакир-
жанович в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о прове-
дении торгов по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на
земельный участок, расположенный на территории Буревестнинского сельского округа
Наурзумского района, Костанайской области, предназначенный для ведения крестьянс-
кого хозяйства:

- Право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования
(аренды) на земельный участок общей площадью – 802,0 га., из них пашни – 800,0 га,
дорог – 2,0 га, срок аренды земельного участка до 21.02.2055 г, с кадастровым №12-186-
016-136.

Покупная цена вносится наличными деньгами в день проведения торгов.
Торги состоятся 16 сентября 2016 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская

область, Наурзумский район, село Буревестник, здание сельского акимата.
Заявки принимаются в срок до 18.00 часов 15 сентября 2016 года по месту нахожде-

ния доверенного лица: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды,
улица М.Сугурулы, 18 кв. 1. Телефон 8-777-706-04-02.

«Кузыбаев Сапабек Аскарович» шаруа ќожалыѓыныњ басшысы С.А.Кузыбаевтыњ сенімді
т±лѓасы Кудербекова А.М. кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы,
Ќостанай  ауданы, Надеждин  селолыќ округі аумаѓында орналасќан тауарлы ауыл
шаруашылыќ μнімін μндіруге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-183-048-031, μлшемі 242, 0 га
бμлінетін жер теліміне жер пайдалану ќ±ќыѓын  сату жμнінен сауда μткізілетінін хабарлай-
ды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.
Сауда 2016 жылѓы 17 ќырк‰йек, саѓат 09.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай

ауданы, Надеждинка с.,  Западная граница, кењсе.
¤тінімдер 2016 жылѓы 16 ќырк‰йек, саѓат 17.00-ге дейін сенімді т±лѓаныњ орналасќан

жерінде ќабылданады: Ќостанай обл., Ќостанай ауданы, Затобол п., Школьная кμш., 52/
2,  тел. тел.87774431698.

Доверенное лицо Главы Крестьянского хозяйства "Кузыбаев Сапабек Аскарович"
Кузыбаева С.А. Кудербекова A.M., в порядке внесудебной реализации залогового иму-
щества объявляет о проведении торгов по продаже права временного возмездного
долгосрочного землепользования сроком до 24.01.2050 года на делимый земельный
участок мерою 242,0 га, с кадастровым номером 12-183-048-031, предназначенный для
ведения товарного сельскохозяйственного производства, расположенный на террито-
рии Надеждинского сельского округа Костанайского района Костанайской области.

Покупная цена вносится в течение 5 календарных дней после проведения торгов.
Торги состоятся 17 сентября 2016 года в 09.00 часов по адресу: Костанайский район
село Надеждинка Западная граница, контора. Заявки принимаются в рабочие дни в срок
до 17 часов 16 сентября 2016 года по месту нахождения доверенного лица: Костанайс-
кая область Костанайский район поселок Затобольск улица Школьная 52/2,
тел.87774431698.

СПОРТ

Алып кєсіпорынныњ ќ±рама ко-
мандасы Еуразиялыќ топ ±йым-
дастырѓан жазѓы спартакиадасы-
нан оралды.  Аќсу ќаласында
μткен додаѓа "Ќазаќстан Алюми-
нийі" АЌ, "ERG Астана", "Еуроа-
зиялыќ энергетикалыќ корпора-
циясы" АЌ, "Электролиз зауыты"
АЌ, "Павлодар машина жасау за-
уыты" АЌ, "ССК¤Б" АЌ, "Транс-
Ком" ЖШС, "Ш±баркμл кμмір", АЌ
"Ќазхром Т¦Ќ" АЌ ќ±рамалары
ќатысып, спорттыњ 7 т‰рінен
μзара баќ сынасты. Ќызыќќа
толы жарыстарда ССК¤Б коман-
дасы жаќсы нєтиже кμрсетіп, жан-
к‰йерлер мен єділќазылардыњ
ќошеметіне бμленді. Атап айтсаќ,
ерлер арасындаѓы волейбол
мен баскетбол жарысында
екінші, футболдан бірінші орын-
дарды иеленді. Бірлестіктіњ ќор-
жынында 2 ќола, 3 к‰міс жєне 1
алтын медаль бар. Ал жалпыко-
мандалыќ есепте кен алыбыныњ

спортшылары "Ќазхромѓа" есе
жіберіп, екінші орынѓа жайѓасты.
‡шінші орын – екібаст±здыќ
"Еуроазиялыќ энергетикалыќ
корпорациясыныњ" еншісінде.

Жазѓы спартакиадада кєсіпо-
рын намысын абыроймен ќорѓа-
ѓан ќ±раманы кеншілер шаћары
мен бірлестік ±жымы "Горняк"
жастар спорт кешенініњ стадио-
нында зор ќошеметпен к‰тіп
алды. Оларды жењісімен ќ±ттыќ-
таѓан "ССК¤Б" АЌ президенті
Береке М±хаметќалиев ±жымѓа
деген  маќтанышын да жасырып
ќалмады:

– Жарысты ойдаѓыдай ќоры-
тындыладыќ. Біз спартакиадаѓа
ж±мылѓан ж±дырыќтай бірігіп
ќатыстыќ. Бірліктіњ арќасында
‰здік  ‰штік  ќатарына  іліктік.  Ал-
ѓаш рет ±йымдастырылѓан спар-
такиаданыњ нєтижесі жаман
емес. Ењ бастысы, сіздердіњ жењ-
іске деген ±мтылыстарыњызѓа

риза болдым. Екінші спартакиа-
да 2018 жылы біздіњ базамызда
μтеді. Ќазіргі жинаѓан тєжіри-
бемізді шыњдап, екі жылдан кейін
бірінші орынѓа таласатын бола-
мыз. Мен сіздерге сенемін. Жа-
райсыњдар! – деді ол.

Аќжарма тілектерден кейін
спортшыларды марапаттау рєсі-
міне кезек берілді. Фабрикалыќ
кешенде диірмен машинисі бо-
лып ќызмет ететін Роман Князев
шаѓын футболда ерекше кμзге
т‰сіп, "‰здік ойыншы" атанды:

– Адам талпына берсе, жолы
болѓыш келеді. ¤зім осы кєсіпо-
рынныњ бір бμлшегі болѓаныма
ќуанамын. М±нда ењбек етіп,
спортпен ш±ѓылдануѓа жаќсы
жаѓдай жасалѓан. Аќсу ќаласын-
да комбинаттыњ намысын ќорѓа-
ѓаныма, командамен бірге болып,
жењіс ‰шін талпынѓаныма риза-
мын. Бізді ќолдайтын ±жымѓа, от-
басыма алѓысымды айтамын, –
дейді ол.

Кен алыбында спортќа ерек-
ше кμњіл бμлінеді. Оѓан жылына
екі рет μткізілетін ж±мысшылар
арасындаѓы жазѓы, ќысќы спар-
такиада дєлел бола алады. Ол
‰шін "Горняк" жастар спорт ке-
шені тоѓылыѓымен заман тала-
бына жауап береді. М±ндай
ауќымды жарыстар кєсіпорында
ењбек ететін ±жымѓа μзге ќыры-
нан танылып, спортты с‰юге,
ќайсар болуѓа, єрі салауатты
μмір салтын ќалыптастыруѓа
м‰мкіндік беретіні сμзсіз. ССК¤Б
командасы Еуразиялыќ Топ
±йымдастыратын келесі жолѓы
жарысќа тыњѓылыќты дайында-
лып, біріншілікті иеленеміз деп
маќсат етіп отыр. Біз де спортшы-
ларѓа алѓа ќойѓан маќсаттары
орындала берсін дейміз.

Дамира ЌОЖАХМЕТОВА.

Жастар ‰мітті аќтады
Кен алыбыныњ спортшылары жалпыкомандалыќ есепте

2-орынѓа ие болды

Жарнама 54-33-22,
54-99-69 (факс)

"Кинебаев Сергей Джолмагомбетович" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы
С.Д. Кинебаевтыњ  сенімді т±лѓасы Мендекинова Рысалды Турсунбаевна
кепілдік м‰лікті  соттан тыс тєртібімен Ќостанай облысы,¦зынкμл ауданы,
Федоров селолыќ    округі аумаѓында  орналасќан , шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан  кадастрлік нμмірі 12-184-023-197, μлшемі 105,0 га
бμлінетін жер теліміне уаќытша μтеулі ±заќ мерзімді      жер   пайдалану
ќ±ќыѓын сату бойынша сауда μткізілетіні туралы хабарлайды .

Сатып алу баѓасы 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде сауда  μткізілген сєттен
бастап ќолма-ќол аќшамен енгізіледі.

Сауда 2016 жылѓы 21 ќырк‰йек,  саѓат 10.00-де мына мекенжай бойын-
ша  μткізіледі: ¦зынкμл ауданы, Федоровка с., "Веста"ш/ќ кењсе ѓимараты.

¤тінімдер 2016  жылѓы 20 ќырк‰йек саѓат 17-ге дейін сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауданы,
¦зынкμл с.,Медгородок к-сі, № 3 ‰й,2-ші пєтер. Тел 2-12-21.
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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.
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"АУЫЛЫМ –
МЕНІЊ Ж¦МАЃЫМ!"

"Ќостанай тањы" газеті жариялаѓан фотобайќаудыњ
кезекті ќатысушысы – Санжар Алпыс. Аманкелді
ауданындаѓы Є.Боранбаев орта мектебініњ 8-сынып
оќушысы.  Байќау туралы естісімен μзі т‰сірген
суреттерді жіберген. Ол μзініњ фотоаппараты арќылы
ауыл баласыныњ жарќын бейнесін жеткізуге тырысќан.
Суреттегі – оныњ ќарындасы. Б±л бала ауылдыњ тып-
тыныш  тіршілігінен нєр алып, ешќандай ѓаламтордыњ
шырмауына шатасып жатќан жоќ. Алањсыз ойнап-
к‰луде.

"Ќостанай тањы" газетініњ фотобайќауы"Ќостанай тањы" газетініњ фотобайќауы"Ќостанай тањы" газетініњ фотобайќауы"Ќостанай тањы" газетініњ фотобайќауы"Ќостанай тањы" газетініњ фотобайќауы
Сурет – тарих, сурет – уа-

ќыт  уысынан  суырып алын-
ѓан "тірі" секундтар. Олай
болса, сізге μмірдіњ ењ ерек-
ше сєттерін ж±ртпен бμлі-
судіњ тамаша м‰мкіндігі туды!

Таяуда "Ќостанай тањы"
газеті оќырмандар арасында
"Ауылым – меніњ ж±маѓым"
атты фотобайќауын жария-
лаѓан болатын. Маќсат –
жайдары жаздыњ ењ ерекше
де кμркем кμріністерін кадр-
ѓа іліктірген ‰здік авторды
аныќтау. Газетімізге де, рес-
ми сайтымызѓа да хабарлан-
дыру берілгендей, байќауѓа
ќатысуѓа ниет білдірушілер-
ге шектеу ќойылмайды. Жас-
ќа да, жасамысќа да, кєсіби
шеберге де, єуесќой фото-
шыѓа да шарт біреу – талѓам-
ды, тосын, жанды суреттер
іріктеуге т‰седі. Ендеше,
ќ±рметті оќырман, редакция-
мыз таѓайындаѓан ж‰лденіњ
лайыќты иегері боламын де-
сењіз, белсенділік танытыњыз!

Жолдаѓан фотоларыњыз
газет бетінде жарыќ кμріп,
сайтымызда да ±дайы кμрініс
тауып отыратын болады.

Ескерте кетейік, суретте-
ріњізді Kostanaytany.@mail.ru
немесе Kt-fan@mail.ru элект-
ронды мекенжайларына
жолдауыњызѓа, сондай-аќ
54-84-44, 57-67-65 нμмірле-
рімен байланысуыњызѓа бо-
лады. Ж±мыстар 1 ќазанѓа
дейін ќабылданады.

Ќостанай
облысы тμтенше
жаѓдайлар
департаментініњ
ќызметкерлері
балалар мен
ересектерге
т±рмыстаѓы μрт
ќауіпсіздігі
бойынша
"Балаларѓа
сіріњке ойыншыќ
емес" атты флеш-
моб μткізді.

М±ндайды
бірінші рет кμрген балалардыњ
ќуанышты екенін байќауѓа
болады. Себебі шара ойын
т‰рінде μтті. Єсіресе ‰лкен
бутафорды сіріњкелерді б±рын-
соњды кμрмеген еді. ¤рт сμндіру
ќызметініњ мамандары мен
Ќостанай ќаласы ТЖБ
ќызметкерлері кішкентай ѓана

Білгенніњ артыќтыѓы жоќ

Шашу шашып, бата берді. Сондай-аќ, соњѓысы – "Ќазаќ-
станныњ болашаќтары". Олар да μз μнерлерін барынша ор-
таѓа салып, болашаќта μздеріндей ±рпаќ μсіп келе жатќан-
дыѓын кμз алдымызѓа келтірді. Бірыњѓай жастар ел туын кμкке

кμтеріп, біздіњ биікке самѓайтын ел екендігімізді кμрсетті.
Жалпы, барлыќ топтыњ μнерін ќазылар алќасы баѓалады. Соныњ

нєтижесінде, бірінші орынды "Ќазаќстанныњ болашаѓы"  баѓындыр-
са, ал, екінші орынды "СССР" еншілеп, ал ќалѓан топтар ‰штіктен
кμрінді.

Айта кеткен жμн, ауылдыќ мєдени клуб ќызметкері Раушан Стап-
тыњ ±йымдастыруымен μткен ме-
рекелік шара ауыл халќына тама-
ша єсер сыйлады.

 – Б±ндай мереке ауылда
кμптен бері болмап еді. Жања єкім
келгелі ауылда μзгеріс кμп. Б‰гін,
міне, бір ерекше сєтті бастан
кешіріп жатќан жєйіміз бар. Сон-
дыќтан, ауыл єкімі мен мєдени
клуб ќызметкеріне алѓысым шек-
сіз, – дейді ауыл т±рѓыны Зин±р
Биболова єжей.

Думаннан соњ ауылдыњ шетін-
де ат жарысы  ±йымдастырылды.
Мерекеніњ мєні мен сєніне айнал-
ѓан б±л додаѓа Сарыкμл кенті мен
Веселоподол ауылыныњ коман-
дасы ќатысты. Олар "Ќыз ќуу",

"Кμкпар", "Тењге алу" жєне "Бєйгеден" сынѓа т‰сті. Алѓашќы сайыста
ешкім ќызды ќуып жете алмай, нєтижесінде  Люба Баширова жењіс-
ке жетті. Ал, екінші сында веселоподолдыќ ардагерлер командасы
жењімпаз атанды. Осы орайда айта  кеткен жμн, кμкпарѓа ауылдыќ
округ єкімі Жаќсылыќ Мейрембаевтыњ μзі де ќатысты. Ал, ‰шінші
ойында Самат Саќыпжанов алдына жан салмады. Сондай-аќ, 1500
шаќырымда μткен  бєйгеде бірінші орынды шабандоз Исатай Д‰йсен-
ѓалиев жењіп алды.

Сайыс жењімпаздарына демеушілік жасаѓан ауыл т±рѓындары-
ныњ атынан аќшалай сыйлыќтар берілді.

Сарыкμл ауданы.

АуылдаѓыАуылдаѓыАуылдаѓыАуылдаѓыАуылдаѓы
тойтойтойтойтой

5-бет

сіріњкеніњ адам μміріне зияны
туралы аќпарат берді. Тілсіз
жау ќаншама μмірді жалмайды.
Ал ата-аналар μрт сμндіру
ќ±ралдарын пайдалануды
‰йренді.

– Ересектер жаѓы μрт сμндір-
гіштерді к‰нде кμріп ж‰ргенімен,

оны ќалай ќол-
дануды біле
бермейді. Он-
дай ќажеттілік
т у ы н д а м а ѓ а н
соњ тєжірибеніњ
жетіспеушіліг і
де болатыны
рас. Б‰гін біз
єрбір ата-ана
ќиын жаѓдайѓа
дайын болу ке-
ректігін кμрсетіп,
балаѓа неніњ
жаќсы, неніњ жа-
ман екенін ‰йре-
туге тиісті екенін
ескертудеміз, –

дейді бас маман Баќыт М±ќано-
ва.

Осыѓан орай ересектерге
т±рмыстаѓы ќауіпсіздік ереже-
лерді саќтаудыњ мањыздылыѓы
жєне балаларды сіріњкемен ой-
намау керектігін т‰сіндіретін μрт
ќауіпсіздік жμнінде ескертпелер
‰лестірілді.

Ќазаќстан м±сылмандары діни
басќармасыныњ Ќостанай облы-
сы бойынша μкілдігі жєне мешіт
жамаѓаты "Жаќсылыќ жасауда жа-
рысыњдар" деген хазіретті М±хам-
мед (с.ѓ.у.) пайѓамбарымыздыњ ха-
дисіне амал етуде алдарына жан
салмайды.

М±ныњ айѓаѓы, облыстыќ "Ќан
орталыѓы" мекемесі Ќостанай об-
лыстыќ "Марал ишан" мешітіне
"Бауырыња μмір сыйла" деген
±сыны білдірген болатын.

Б±л ±сыныс ерікті жамаѓат тарапынан жєне облыс орталыѓына
таяу ќалалар мен аудандар тарапынан ќолдау тауып, иманды аза-
маттар донор болды.

Жалпы, б±ѓан дейін де м±ндай шаралар т±раќты негізде ж‰ргізіліп
т±рады.

¤з кезегінде облыстыќ "Ќан орталыѓы" ±жымы м±сылмандар та-
рапынан жасалѓан ±сыныстыњ єрдайым ќолдау табылатынына ри-
зашылыѓын білдірді.

ЌМДБ Ќостанай облысы бойынша
μкілдігініњ баспасμз ќызметі.

Бауырыња μмір сыйла
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