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Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Жастайынан әкесінен айырылған Салтанат Ма-
хамбетова үшін бүгін ерек күн. Себебі, «Қостанай 
автовокзалы» жауапкершілігі шектеулі серіктесті-
гінің бас директоры Қуаныш Омаров оған қала ор-
талығынан екі бөлмелі пәтердің кілтін табыс етті. 

– Қазіргі таңда жастар арасындағы жұмыссыз
дық мәселесі әлем елдерінің басты проблемасына 
айналып отыр ғой. Қызым күні кеше студенттік 
өмірді аяқтап, енді оның жұмысқа тұрғанына қу-
анып жүргенбіз. Ал, дәл туған күнінде жасалған 

мына күтпеген сыйлық біздің отбасына тағы бір 
серпін берді. Біз өзіміз де аңтаңбыз. Салтанат – 
әжесінің 16шы немересі. Оның оқушы кезден бергі 
мақсаты дәрігер болып, елге жақсы қызмет етіп, 
әжесін бағыпқағу еді. Міне, бала арман өз легімен 
орындалып келеді, – деді анасы Аида.

Салтанат Махамбетова – Қостанай облыстық 
қан орталығының қызметкері. 2015 жылы Қоста-
най медициналық колледжін үздік бітірген. «Қуаныш 
Омаровтың осы сыйлығы болашағыма сенім береді» 
дейді Салтанат Ғалымжанқызы.

Мемлекет қолынан іс келетін жастарды қол-
дапқолпаштайды, әркез болашаққа бағыттайды. 

Байыпты әзірленіп, салиқалы салмақтанған бағдар-
ламалар да жасалып, жемісін беріп жатыр. Ал кәсіп-
керлер мен түрлі ұйым басшыларының жастарға 
көрсетіп жүрген қамқорлықтарының арқасында 
елдегі жұмыссыздық мәселесі шешіліп келеді.

Шыны керек, дағдарыс діңкелетіп тұрған тұста 
Атымтай жомарт жандардың осындай қайырым-
дылық істеріне ерекше тәнті боласың. Серіктестік 
директорының бұл ісі көпке үлгі. 

СУРЕТТЕ: жас маман Салтанат Махамбетоваға 
пәтердің кілті табысталуда.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ҚАСТЕРЛІ ҚАСИЕТ

Қуаныш 
 ЕСҚАБЫЛ

Қостанай облысына 
жұмыс сапары 
барысында еліміздің 
үшінші ғарышкері, 
«Халық қаһарманы» 
Айдын Айымбетов 
Рудный қаласына да 
атбасын тіреді.
Алдымен мәртебелі мейман 

қала әкімдігінің мәжіліс залында 
тұрғындармен жүздесіп, орбита-
да жүргізілген ғылыми экспери-
менттері, адам организміне ға-
рыш сәулелерінің әсері мен ұшу 
барысында болған қиындықта-
ры туралы әңгімеледі. Айдын 

Ақанұлының айтуынша, станция-
да болған кезде 16 ғылыми-зерт-
теу тәжірибелері орындалған. 

Олардың арасында Арал және 
Каспий теңіздерінің экологиялық 
жағдайы, биотехнология мен био-

медицина саласындағы зерттеу-
лер бар. Ғарышкер салмақсыздық 
жағдайында Қазақстанның ұлттық 
тағамдарынан алған әсерімен де 
бөлісті.

Мәртебелі мейман әлемнің 
ең алып кеніштерінің бірі сана-
латын Сарыбайда да болды. 
Онда қала құраушы кәсіпорын-
ның тыныс-тіршілігімен «ССКӨБ» 
АҚ президенті Береке Мұхамет-
қалиев таныстыр ды. Ал кен алы-
бының еңбек ұжымымен өткен 
кездесуде Айдын Ақанұлы кен-
шілер қаласының болашағы зор 
екендігін атап өтті.

– Мен Рудный қаласына бірін-
ші рет  келіп отырмын. Жалпы 
қаланың бет-бейнесі мен тұрғын-

дардың көңіл-күйіне, комбинат-
тағы атқарылып жатқан қыруар 
жұмыстарға қарап, сүйсінбеске 
болмайды. Осындай күнге қара-
пайым адамдардың тынымсыз 
еңбегі арқасында жетіп отырмыз. 
Сондықтан сіздермен жүздес-
кеніме қуаныштымын, –  деді ол.

Жиынды қорытындылаған 
бірлестік президенті Береке 
Сағатұлы:

– Ғарышты екінің бірі бағынды-
ра алмайды, ол үшін тиісті білім-
мен қатар денсаулық, ерлік керек. 
Айқын мақсат қоя білсеңіздер, 
оған жететін күн де алыс емес, –
дей келе мәртебелі қонаққа уақыт 
тауып, ұжыммен жүздескені үшін 
өз алғысын білдірді.

Халық қаһарманы кеншілермен кездесті

Жомарт  жолынан 
жығылмайды
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¤ткен жылдыњ
ќарашасы мен 2016
жылдыњ ќањтары ара-
лыѓында т‰скен ќар
кμлемі – 99 мм. Б±ѓан
дейін де айтќанымыз-
дай, ќардыњ биіктігі –
34 см, б±л єдеттегіден
бір жарым есе кμп.
Ќар суыныњ ќоры ша-
мадан екі есе артып,
108 мм ќ±рап отыр.
Егер де к‰н бірден жы-
лып кетсе, ќардыњ
еруінен ќауіп болуы
м‰мкін. Ал т‰нде ќат-
ќаќ болып, к‰ндіз ѓана ерісе, онда
судыњ мμлшері анау айтќандай
кμп болмауы кєдік. Алдын ала
болжамдар бойынша, облыста
кμктемгі су тасќыныныњ жайыл-
ма суынан, ‰лкейтіп айтќанда,
1840 т±рѓын ‰й мен 7918 адам,
35 автожол учаскісі, 17 электр
желісі, 49 елді мекен зардабын
кμруі м‰мкін. Атап айтќанда,

Єулиекμл, Алтынсарин, Аман-
келді, Денисов, Жітіќара, Жанкел-
дин, Ќамысты, Ќарабалыќ, Ќос-
танай, Науырзым, Сарыкμл, Та-
ран жєне ¦зынкμл аудандары,
Лисаков пен Арќалыќ ќаласы да
ќауіппен бетпе-бет келуі ѓажап
емес.

Су тасќыныныњ алдын  алу
‰шін аймаќтыњ елді мекендерін-

Ќауіп таяѓан сайын…

Ќ±рметті т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкініњ клиент-
тері! "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі"
АЌ (б±дан єрі – Банк) ТЌЖ салымдары бойынша μте-
маќы тμлеу рєсімін бастайды.

Банк жєне "Бєйтерек" ¦БХ" АЌ мемлекеттік сала-
лыќ  органдармен  бірлесе отырып, еркін ќ±былмалы
айырбас баѓамы режиміне μтуге байланысты Мемлекет
басшысыныњ тапсырмасын орындау маќсатында 2015
жылѓы  18  тамыздаѓы  операциялыќ к‰нніњ соњында
Банктегі  т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќтарына салымдар
бойынша μтемаќы (б±дан єрі – μтемаќы) тμлеу тетігін
єзірледі.

¤темаќы тμлемі бюджет ќаражаты жєне Банктіњ
меншікті ќаражаты есебінен ж‰зеге асырылады.

¤темаќы тμлеу, сондай-аќ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ
шарттарын (б±дан єрі – ТЌЖ шарты) рєсімдеу жєне ќыз-
мет кμрсету рєсімін жењілдету маќсатында, Банк салым-
шыларѓа ТЌЖ шартыныњ Жалпы талаптарына ќосылу
жолымен ќызмет кμрсетуге кμшеді.

¤темаќы тμлеу ТЌЖ шартыныњ ќосымша келісімін

¤темаќы тμлеу рєсімін
бастайды

Ќостанай ќаласындаѓы Н. Ос-
тровский атындаѓы кітапханада
ќазаќтыњ аќиыќ аќыны М±ќаѓали
Маќатаевќа арналѓан "Жырлай-
ды ж‰рек" атты єдеби караоке
μткізілді. Мєдени іс-шараныњ
ерекшелігі жетерлік. Кμрермен-
дер арасынан орындаушылар
шыѓып, аќынныњ  сμзіне   жазыл-
ѓан єндер шырќалды. "Сєби бол-
ѓым келеді", "Сеніњ кμзіњ" сынды
кμптеген єндерді жиналѓан
ж±ртшылыќ ±йып тыњдады. Кім-
кімніњ болмасын ж‰регінен орын
табатын М±ќаѓали аќынныњ
μлењдері кезек-кезегімен єуелеп
т±рды. Оныњ лирикаѓа толы шы-
ѓармашылыѓы іс-шараѓа келген-
дердіњ кμњіліне ±ялады. Сондай-
аќ, тиісінше, аќынныњ μмірбая-
нынан сыр шертіліп, тањдаулы
μлењдері оќылды.

Шара барысында "Єр μлењі –
бір єлем" атты кітап кμрмесіне
шолу жасалды. М.Маќатевтыњ 13

кітабы кμрмеге ќойылѓан. Тіпті,
аќынныњ аѓылшын тіліне ауда-
рылѓан μлењдері де жатќа оќыл-
ды. "Арыз жазып кетейін", "Пай,
пай, μмір!", "Махаббат диалогы"
сынды μлењдерін студенттер
шаѓын кμрініс т‰рінде кμрсетіп,
наќышына келтіріп оќып берді.

"Ќазаќ радиосыныњ" алтын
ќорында саќталѓан М±ќаѓали
Маќатаевтыњ μз дауысымен

оќылѓан μлењ жолдары да кμрер-
мен ќауымныњ назарына ±сы-
нылды.

Жиналѓан ж±ртшылыќ іс-шара
келешекте жалѓасын табады деп
к‰теді. Басќа да ќазаќ аќындары-
ныњ єдеби караоке кешін ±йым-
дастырып т±руды жμн кμреді.
Лирик аќынныњ μлењдеріне
ќаныќќан кμрермендер шара со-
њында естелік суретке т‰сті.

Ауа-райыныњ ќолайсыздыѓына байланысты Ќостанай облысында
жол жабылды. Б±л туралы ЌР ІІМ ТЖ Комитетініњ баспасμз ќызметі ха-
барлады. Ќараб±таќ-Ќостанай тас жолыныњ (89-231 шаќырым Комсо-
мол-Ќостанай шекарасына дейін) барлыќ автокμлік т‰рлерініњ ќозѓа-
лысы тоќтатылды. Ќостанай ќаласынан Єулиекμл ауданына дейінгі
жол да жабылуы м‰мкін. Ауа-райыныњ нашарлауына байланысты (жањ-
быр жєне кμктайѓаќ) облыс орталыѓынан барлыќ баѓыттарѓа жол жабыќ.

Ќала ішінде кμктайѓаќ салдарынан ж‰зден аса кμлік кептелісте т±рып
ќалды. Аталѓан жайтќа байланысты "Ќазгидромет" орталыѓына ќоњырау
шалѓан едік. Ауа-райын  болжаушы  мамандардыњ  айтуынша,  кμктай-
ѓаќтыњ орын алуына к‰нніњ к‰рт жылынуы себеп болѓан.

– Біз ќазір жылы атмосфералыќ баѓытќа дμп т‰сіп ќалдыќ. Осындай
ауа-райы аптаныњ аяѓына дейін саќталады. Сондай-аќ, т±ман т‰суі
ыќтимал. 24-26 аќпан аралыѓында ауа-райы ‰ш градусќа дейін жылы-
нуы тиіс, – дейді инженер-синоптик Татьяна Косенко.

"Ќазгидромет" орталыѓыныњ мєліметінше, жексенбі к‰ні ќар аралас
жањбыр жауады.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Жандос
        Ж‡СІПБЕК

Кμктемгі су тасќыны Ќостанай облысыныњ оњт‰стік аудандарында, орташа есеппен
алѓанда, наурыз айыныњ 22-25-нен басталып, сєуір айыныњ 21-не ќарай аяќталады. Ал,
солт‰стікте – сєуірдіњ 2-3-нен 29-на дейін созылуы м‰мкін. Ќазір саќтыќ шаралары
мыќтап ќолѓа алынуда.

жасаѓан к‰ні аќша ќаражатыныњ ќалдыѓы болѓан жаѓ-
дайда, еркін ќ±былмалы айырбас баѓамы режиміне μтуге
байланысты  т±рѓын  ‰й ќ±рылыс  жинаќ салымдары
бойынша μтемаќы тμлеу тєртібіне сєйкес ж‰зеге асыры-
латын болады.

ТЌЖ шартыныњ Ќосымша келісімдерін жасау 2016
жылѓы 8 аќпаннан бастап 2016 жылѓы 1 маусымѓа
дейінгі кезењде (ќосымша келісім жасаудыњ/μтініштер
ќабылдаудыњ соњѓы к‰ні  2016 жылѓы 31 мамыр) са-
лымшыныњ  электронды санды ќолтањба арќылы ќол
ќоюы жолымен ж‰ргізіледі:

"электронды ‰кіметтіњ www.egov.kz интернет порта-
лында;

"Банктіњ интернет ресурсындаwww.hcsbk.kz.
‡кімет ќаражат бμлу туралы шешім ќабылдаѓан жєне

Банктіњ жылдыќ ќаржылыќ есептілікті бекіткен сєттен
бастап к‰шіне енетін барлыќ ќажетті ќ±жаттармен Банктіњ
www.hcsbk.kz ресми сайтында таныса аласыздар.

С±раќтар туындаѓан жаѓдайда, 300 нμмірі бойынша
Банктіњ Байланыс орталыѓына хабарласуѓа болады.

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

М±ќаѓалиѓа арналѓан
                            єдеби караоке

де ќар шыѓару ж±мыста-
ры ќарќын ала т‰сті. Сен-
біліктер μткізіліп, Депар-
тамент ќызметкерлері
т±рѓын ‰йлерді аралап,
т±рѓындарѓа ќардан μзде-
ріне ќарасты аумаќтарды
тазарту ќажеттілігі жайын-
да т‰сінік беру ж±мыста-
ры ж‰ргізіле бастады.
Аќпан-наурыз айларын-
да аймаќты єуеден бар-
лау ж±мыстарын ж‰ргізу
сєуір айыныњ бірінші не-
месе екінші онк‰ндігіне
жоспарланып отыр. Бо-

луы ыќтимал оќыс жайттардыњ
алдын алу маќсатында ќапшыќ-
тар, инертті материалдар дайын-
далып, азыќ-т‰лік, дєрі-дєрмек
пен басќа да бастапќы жєрдем-
ге ќажетті заттар ќоры жинаќта-
луда. Су тасќыны бола ќалѓан
жаѓдайда аймаќтардан азамат-
тарды уаќытша оќшаулау ‰шін
68 объекті дайындалды.

15-18 аќпан аралы-
ѓында Ќостанай ќала-
сында гір спортынан
μткен ЌР чемпионатында
сарыкμлдік спортшылар
да баќтарын сынады.
Облыс ќ±рамасыныњ са-
пында μнер кμрсеткен
олар олжасыз оралмады.
Спортшылардыњ ішінде
єр салмаќ дєрежесінде
μз дењгейлерін дєлелде-
ген ењ ‰здіктері биіктен кμрінді.

Жарыстыњ ќорытындысы бойынша жерлесіміз Василий Мищенков
жастар арасында ЌР чемпионы атанды. Ал, ересектер арасында Нико-
лай Мищенков жєне жасμспірімдер бойынша Андрей Беднюк ЌР ќола
ж‰лдесін ќанжыѓаѓа байлады. Сондай-аќ, Єділ Оразов пен Ќуандыќ
Жантасовтар тμртінші т±ѓырѓа т±раќтаса, Иван Грома ‰здік бестіктіњ ќата-
рына енді.

Сарыкμл ауданы.

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Ел чемпионатында
есімдері асќаќтады

Хабарлама
Округтік сайлау комиссиясы Ќостанай облыстыќ мєслихатына  депу-

таттыќќа кандидат  етіп тіркеді:
№4 Западный сайлау округі бойынша

Бертаева Алтынай Есенжоловна, 1968 жылы туѓан, ќазаќ, "Батыр" тігін-
μндірістік фирмасы" ЖШС директоры, Ќостанай ќаласында т±рады.

                                            Комиссия тμраѓасы                      Ю.Черкасов.

Сообщение
Окружной избирательной комиссией зарегистрирован кандидатом в

депутаты  Костанайского областного маслихата:
по Западному избирательному округу № 4

Бертаева Алтынай Есенжоловна, 1968 года рождения, казашка, дирек-
тор ТОО "Швейно-производственная фирма "Батыр", проживает в г.Кос-
танай.

                              Председатель комиссии                            Ю.Черкасов.

Ќылмыстыќ іс бойынша жєбірленуші ретінде Сарыкμл
аудандыќ сотына шаќырылѓан азамат К. сот отырысына
мас к‰йінде келген.

Б±л жайт оны ЌР "Єкімшілк ќ±ќыќб±зушылыќ туралы" кодексініњ
653 бабы 1 бμлігі  бойынша (сотты  ќ±рметтемеушілік)  єкімшілік
жауапкершілікке тартуѓа себеп болды.

35 жастаѓы азамат  б±ѓан дейін де єкімшілік жауапкершілікке тар-
тылѓан.

Єлеуметтік єділдікті орнатып, б±дан єрі тєртіпті саќтап, ќ±ќыќ б±зу-
шылыќтыњ алдын алуѓа ыќпал ету маќсатында К-ѓа єкімшілік жаза
таѓайындалды.

Сот єкімшілік ќ±ќыќ б±зушыны бес тєулікке ќамаќќа алу т‰ріндегі
єкімшілік жазаѓа тартуѓа ќаулы етті. Сот ќаулысы зањды к‰шіне енді.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

Ќасќырбай
              ЌОЙШЫМАНОВ

ЌОСТАНАЙДА –
кμктайѓаќ

Бес тєулікке ќамаќќа
алынды



324 аќпан 2016 жыл

МЄСЕЛЕ

Осыдан ‰ш жыл б±рын, дєлірек айтсаќ, 2013
жылдыњ жаз айында Ќарасу селосыныњ орта-
лыѓында 18 пєтерлі екі ќабатты ‰й пайдала-
нуѓа берілген. Сμйтіп, кμптен бері жайлы бас-
панаѓа ќолдары жетпей ж‰рген отбасылар бір-
аќ к‰нде ‰йлі-к‰йлі  болып шыѓа келді.  Олар-
дыњ ішінде соѓыс ардагері, кμп балалы отба-
сылар, мемлекеттік мекеме ќызметкерлері
бар-тын.

Алайда, пєтер кілттері ќолына тиген т±рѓын-
дардыњ ќуанышы кμпке созылѓан жоќ. Ќыстыњ
к‰ні жања пєтерлер азынап кетеді. "Нысанды
бір емес, екі жылыту орталыѓы – 18 пєтерлі
‰йдіњ жєне "Достыќ" Мєдениет ‰йініњ ќазан-
дыѓы жылытќанымен ќыстыњ к‰ні б‰рсењдеп
шыѓамыз.  Бала біткен аурудан кμз ашпайды".
Жања ‰йдіњ т±рѓындары осылай дейді
м±њайып.

Ал, Ќарасу ауданы єкімдігініњ т±рѓын ‰й-ком-
муналдыќ шаруашылыќ бμліміне ќарасты  "Шы-
ѓыс" МЌК-ы жылу ‰шін т±рѓындарѓа ай сайын
ќомаќты сома тμлеттіріп отырѓан кμрінеді.  Б±л
ЌР Табиѓи монополияларды реттеу жμніндегі
агенттігіне ќарасты департаменттіњ бекіткен та-
рифі ме, єлде жергілікті коммуналдыќ меке-
меніњ μздері ±йѓарѓан баѓа ма, т±рѓындар осы
екі арасын т‰сіне алмай дал. Егер монополияѓа
ќарсы агенттік бекітсе, тариф неге жалпыѓа
ортаќ емес?

Мєселен, ЌР Табиѓи монополияларды рет-
теу агенттігініњ облыстыќ департаменті 2014
жылы ќањтар айына 1 Гкал ‰шін 10 822 тењге
белгілепті, ал, ол  2015 жылдыњ мамыр айын-
да 12125 тењгеге μссе, ќырк‰йек айында 13580
тењгеге жеткен. Сонда жалпы аумаѓы 67,9 м2

(жарамды аумаќ 33,6 м2 болса да) ‰ш бμлмелі
пєтердіњ жылу аќысы 34,243 тењгеге тењ!
"М±ндай баѓа тіпті ќалалыќ жерлердіњ μзінде
жоќ", – дейді 18 пєтерлі ‰йдіњ т±рѓындары.
Рас, ќала т±рѓындары б±дан 4 есе аз тμлейді.

Ашынѓан ќарасулыќтар облыс єкімініњ бло-
гына ‰шбу хат жолдапты. Онда  Ќостанай
жылу-энергетикалыќ компаниясы есептегіш
ќ±ралдары жоќ т±тынушылар ‰шін 1 шаршы
метрге – 189,16 тењгеден белгіленгені айтыл-
ѓан. Ал, ќарасулыќ т±рѓындар 561,39 тењге
(2015 жылдыњ 28 мамырындаѓы Б±йрыќќа
сєйкес. №204-ОД) тμлеуге мєжб‰р. ‡ш есе
жоѓары баѓа!

"Біз осыѓан орай облыстаѓы бірќатар аудан-
дардыњ коммуналдыќ ќызметке таѓайындал-
ѓан тарифтерін зерттедік. Ондаѓылар 1м2-ќа
бізден єлдеќайда аз тμлейді. Салыстырмалы
т‰рде кμрсететін болсаќ, Федоров ауданын-
да – 240,26 тењге, Єулиекμл ауданында –
170,89 тењге, Мењдіќара ауданында – 155,38
(138,73) тењге, ал, Ќарасуда – 561,39 тењге.
Ќайтіп, ашынбайсыз?!" – дейді ашынѓан ж±рт.

¤ткен жылы "Шыѓыс" МЌК-ы 18 пєтерлі ‰йге
жылу есептегіш ќ±рал орнатыпты. Єдетте,
есептегіш ќондырѓылары бар ‰йдіњ т±рѓында-
ры жылу аќысын аз тμлеуі тиіс. Керісінше,
жергілікті коммуналдыќ кєсіпорын баѓаны ша-
рыќтатып жібергендіктен, ж±рт ќалтасын ќаѓуѓа
тура келген.

Таѓы да деректерге ж‰гінейік. Мєселен,
Ќарасудаѓы "Ќарттарѓа арналѓан интернат ‰йі"
мемлекеттік мекемесі жылу есептегіш ќ±рал-
дарын орнатысымен шыѓынды екі есе азайт-
ќан.  М±нысы несі?!

– "Шыѓыс" МЌК неге ±заќ мерзімді тариф
белгілемейді? М±ндай тєжірбие "ЌЖЭК"
"Жітіќаракоммунаэнеро" мемлекеттік ќазына-
лыќ кєсіпорындары бар емес пе? Немесе "Шы-

ѓыс" МЌК-ы жања тарифтіњ енгізілгені туралы
БАЌ-та хабарламайды?  Осыѓан ќараѓанда
біздіњ т±тынушы ретіндегі ќ±ќыѓымыз аяќас-
ты етілгенге ±ќсайды? Т‰сініксіз! – дейді 18
пєтерлі ‰йдіњ т±рѓыны  Дауылбай Атабаев
телефон арќылы.

Естеріњізге салайыќ, 18 пєтерлі б±л ‰й ќара-
сулыќ т±рѓындарѓа 10 жылѓа жалѓа берілген.
Олар ай сайын 5 мыњ тењге аќшасын уаќыты-
лы тμлеп отыр. Оныњ ‰стіне суѓа 500 тењге,
жарыќќа 5 мыњ тењге, ал жылу аќысына
34 мыњ.тењге (!) тμлеуі тиіс. Жиынтыѓы: 46,500
тењге. Б±л аз ба, кμп пе, μздеріњіз есептей
беріњіздер.

Айтпаќшы, жергілікті т±рѓындардыњ жанай-
ќайы 2014 жылы аудандыќ "Ќарасу μњірі" га-
зетінде де жарияланѓан. Біраќ, одан шыќќан
нєтиже шамалы. Аудан басшылары б±ѓан еш
ќайран ќыла алмай отырѓан тєрізді. Сондыќ-
тан, єбден тауы шаѓылѓан т±рѓындар облыс
єкіміне шаѓымданыпты.

"Ќ±рметті Архимед Бегежан±лы, департа-
мент бекіткен тарифті ќайта ќарастыруѓа
кμмектессењіз екен. Ай сайынѓы тμлем шыѓы-
нын ќайта есептетпесе, 30243-34578 тењге ара-
лыѓындаѓы аќшаны біздіњ ќалтамыз кμтер-
мейді. Тіпті, ±заќ мерзімді тариф (5 жылѓа)
бекітілсе т±рѓындарѓа жењіл тиер еді", – деп
жазады бір топ жергілікті т±рѓындар.

Біз осы мєселе бойынша, ЌР Табиѓи моно-
полияларды реттеу агенттігініњ облыстыќ де-
партаментіне хабарластыќ.  Мекеме басшы-
сыныњ орынбасары Н±рлан Баќытжан±лы ре-
дакцияѓа былай деп жауап берді:

– Департаменттіњ 2015 жылдыњ 09 сєуірін-
дегі №122-ОД б±йрыѓымен, "Шыѓыс" МЌК
‰шін жылумен ќамтамасыз ету тарифі Гкалы-
на 12125,0 тењге кμлемінде (ќосымша ќ±н са-
лыѓынсыз) немесе Гкалына 13580 тењгеден
(ЌЌС бірге) белгіленді. Б±л 2015 жылы 1 ма-
мырдан бастап к‰шіне енді.

Біраќ, μткен жылѓы жылу кезењі 1 мамыр-
да аяќталѓаны ескеріліп, "Шыѓыс" МЌК-ы бе-
кітілген жылумен ќамтамасыз ету тарифін сол
жылдыњ 1 ќырк‰йегінен бастап енгізді.

Ќостанай облысындаѓы жылу ќызметініњ та-
рифтерініњ єр алуандыѓы мынада: тарифтер
есептелгенде кєсіпорынныњ кірісі мен жылу
энергиясыныњ кμлемі, сєйкесінше кμрсеті-
летін ќызмет баѓаныњ μсуіне тікелей єсер
етеді.

Ресми ќ±жатта кμрсетілгендей, Ќазаќстан
Республикасыныњ нарыѓындаѓы  табиѓи мо-
нополияларды реттеу туралы ќолданыстаѓы
зањнамаѓа сєйкес "Шыѓыс" МЌК-ы ќуаттылыѓы
аз табиѓи монополия субъектісіне жатады.
Онда кμрсетілетін ќызмет саѓатына 20 Гкал-
дан аспайды. Яѓни, "Шыѓыс" МЌК-ы ‰шін ±заќ
мерзімді тариф бекітілуі м‰мкін емес. Б±л
тєртіп жылумен ќамтамасыз ету ж‰йесіндегі
табиѓи монополияларды реттеудіњ базалыќ
субъектісі болып есептелетін "Ќостанай жылу-
энергетикалыќ компаниясы" МЌК-ына да
ортаќ.

Ал, тμлем кμлеміне ќатысты департамент
басшысыныњ орынбасары мынаны хабарла-
ды: "Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жыл-
дыњ 28 ќазанындаѓы №455-ші  ќаулысымен
т±тынушыларѓа жылумен ќамтамасыз ету
жμніндегі коммуналдыќ тμлемдерді т±тыну
нормасына байланысты есептегіш ќондыр-
ѓысы жоќтарѓа м2 ‰шін баѓа 0,032 Гкал кμле-
мінде бекітілді".

Керісінше, жылу есептегіш ќ±рал орнатыл-
ѓан ‰йлердіњ т±рѓындары т±тынѓан жылу энер-
гиясына ќарай тμлем ж‰ргізеді.

ЌарасулыќтарЌарасулыќтарЌарасулыќтарЌарасулыќтарЌарасулыќтар
неге ќапалы?неге ќапалы?неге ќапалы?неге ќапалы?неге ќапалы?

немесе жылу баѓасыныњ ќымбаттыѓы
т±рѓындардыњ шымбайына батып ж‰р

Єлібек
         ЫБЫРАЙ

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Андрей Соловьенко екінші
топтаѓы м‰гедек. Денсаулыѓым
нашар деп ешќашан ќолын
жайып, шаѓым айтќан емес.
Ќолынан іс келетін жан.

Былтырѓы жылы "Даму-
Кμмек" жобасыныњ ресми сай-
тынан м‰мкіндіктері шектеулі
адамдарѓа арналѓан ±сынысты
байќады. Ќарап отырмады.
Сайт арќылы тапсырыс берді.
Тапсырысы жерде ќалмады.
Ќолдау кμрсетілді де ойы ж‰зе-
ге аса бастады. Осылай ол
"Даму" ќорыныњ т±раќты клиенті
болды.

Б±дан кейін Андрей "Даму"
ќоры ±йымдастырѓан іс-шара-
лардыњ біреуін де ќ±р жібер-
меді. ‡немі олардыњ тарапынан
кμрсетілген ±сыныстарды т‰ртіп
алып ж‰ретін. Кєсіпкерлерге
ќызмет кμрсету орталыѓыныњ
кењесшілері аќылдаса отырып,
Андрей салыќ басќармасында
жеке кєсіпкер ретінде тіркелді.
Кейін "Кєдесыйѓа тарту ететін
тиындар" таќырыбына бизнес-
жоспар дайындады. "Бизнестіњ
жол картасы 2020" бизнесті ќол-
дау мен дамытудыњ бірыњѓай
баѓдарламасы шењберінде
гранттыќ ќаржыландыру ретін-

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Кєдесый
деп
осыны айт

де ±сынысы ќаралды.
Андрей ±сынѓан бизнес-жос-

пар жан-жаќты ќаралѓан, наќты
єрі б‰ге-шігесіне дейін ойласты-
рылѓан. Ол жастардыњ баѓдар-
ламасы бойынша байќау ірік-
теуінен еш ќиындыќсыз μтіп
кетті. Жас кєсіпкер жабдыќтар-
ды, баспаларды, ќалыптарды
сатып алу ‰шін кμптен к‰ткен
грантќа ќол жеткізді.

Монеталарды сатып алѓысы
келетін клиенттер саны
жеткілікті. Ќазір грантталушы
т‰рлі мерекелерге орайласты-
рып тиындар дайындауда. Ал-
даѓы 8 наурыз мерекесіне ар-
найы шыѓарѓан тиындары ерек-
ше єдемі. Ал аналарыњыздыњ
туѓан к‰ніне арнап "Алтын  ана"
жазбасы бар монетаны сый-
лауѓа болады. Кμтеріњкі кμњіл-
к‰й сыйлайтын кєдесыйлар да
баршылыќ. Оларда ќ±рдастар
арасында айтыла беретін
ќылжыњ сμздер жазылѓан.

Ќазіргі кезде Андрейдіњ д‰-
ниелері жаќсы танылып келеді.
С±ранысы да жаќсы. Заттарын
одан єрі жарнамалау ‰шін
lismd.kz сайтын ашты.  Осылай-
ша μзгеге кμзін с‰збей μз ісін
ќолѓа алып, кєсібін дамытќан
жас жігіт болашаќта єлі де биік-
терді баѓындыра алатынына
сенімді.

Зањсыз тартып алуѓа жол бермеді
Ќостанай облысыныњ Денисов аудандыќ соты "Норд-Трейдинг"

ЖШС-ніњ ерлі-зайыптылар М.-ѓа, Ресей Федерациясыныњ азаматша-
сы Я.-ѓа жєне "Денисов ауданы бойынша єділет басќармасы" ММ-не
меншік ќ±ќыѓын мойындау жєне оныњ тіркелуін жою туралы шаѓы-
мы бойынша азаматтыќ істі ќарады.

Азаматша М. ж±байынан алынѓан келісім хатпен нотариалды т‰рде ре-
сімдеу арќылы 2005 жылы Денисов ауданыныњ Денисов ауылындаѓы "Норд-
Трейдинг" ЖШС-не д‰кенін сатќан. Б±л шарт сол жылдары ж±мыс істеген
тіркеу органы – "Ќостанай облысыныњ жылжымайтын м‰лік орталыѓы"
ММ-ніњ Денисов аудандыќ филиалында мемлекеттік тіркеуден μткен.

2005 жылдыњ ќањтарынан бастап б‰гінгі к‰нге дейін сатылѓан д‰кенді
меншік иесі ретінде "Норд-Трейдинг" ЖШС коммерциялыќ маќсатта пайда-
ланып келген.

Сот отырысы барысында аныќталѓандай, Денисов ауданыныњ жылжы-
майтын м‰лік орталыѓы аудандыќ єділет басќармасына жылжымайтын м‰лік
объектілерін тіркеу ќ±жаттарын жібергенде д‰кенге ќатысты тіркеу ќ±жатта-
ры жоѓалып кеткен. Б±л жайтты пайдаланѓан азамат М. ќажетті ќ±жаттар
кμшірмесініњ негізінде 2012 жылы д‰кенді μз меншігіне ќайта тіркеп алѓан.
Зањсыз ж‰ргізілген тіркеуден кейін ерлі-зайыптылар М. нотариалды келісім-
мен д‰кендерін азаматша Я.-ѓа кепілдік ретінде беріп, одан ќарызѓа 1 400 000
тењге кμлемінде аќша алады.

Кейін жеке сот орындаушысыныњ 2015 жылдыњ 21 ќањтарындаѓы ќаулы-
сы негізінде д‰кен азаматша Я.-ныњ меншігіне μтіп, мемлекеттік тіркеуден
μткен. Зањсыз келісім туралы "Норд-Трейдинг" ЖШС-ніњ басшылыѓына аза-
матша Я.-ныњ д‰кенді босату туралы жіберген хабарламасынан кейін мєлім
болѓан. ¤здерініњ жеке м‰лікке деген конституциялыќ ќ±ќыѓын ќорѓамаќ
болѓан серіктестік  μкілдері сотќа ж‰гінген.

Сот серіктестіктіњ шаѓымын ішінара ќанаѓаттандырып, азаматша Я-ныњ
д‰кенге деген меншік ќ±ќыѓын жойды. Сонымен ќатар, аудандыќ сот жергілікті
прокурорѓа ерлі-зайыпты М.-ніњ єрекеттерініњ зањдылыѓын тексеруге жєне
ЌР ЌК-ніњ 177 бабымен ("алаяќтыќ") ќарастырылѓан ќылмыс нышандары
бойынша оларѓа ќатысты ЌР Ќылмыстыќ-процестік кодексі негізінде процес-
суалдыќ шешім шыѓару туралы жеке  ±йѓарым жолдады.

Сот шешімі зањды к‰шіне енген жоќ.
Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.



424 аќпан 2016 жыл

ЖОЛДАУ: ¤СІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

Ќазір жер-жаћанда алты мыњ-
нан астам тіл болса, шамамен б‰кіл
єлемніњ 50 пайызѓа жуыѓы бір тілде
сμйлейді екен. Ал, ХХІ ѓасырдыњ
аяѓында болжам бойынша соншама
тілдіњ 10-аќ пайызы ќалып, 90 пайы-
зы жойылып кетеді. Б±л ретте ±лт
±стазы Ахмет Байт±рсын±лы: "¤з
тілімен сμйлескен, μз тілімен жазѓан
ж±рттыњ ±лттыѓы еш уаќытта адамы
ќ±рымай жоѓалмайды. ¦лттыњ саќ-
талуына да, жоѓалуына да себеп бо-
латын нєрсеніњ ењ ќауіптісі – тілі.
Сμзі жоѓалѓан ж±рттыњ μзі де жоѓа-
лады" деген еді. Ќазаќстанда туѓан
еліне, жеріне, ±лтына жаны ашитын
жасμспірім-патриоттар μсіп келеді.
Осындай жастар барда, б±лжымас
Ата Зањымыз т±рѓанда, ќазаќ тілініњ
жер бетінен жойылып кетуі м‰мкін
емес. Елбасыныњ "Енді ешкім μзгер-
те алмайтын бір аќиќат бар. Ана
тіліміз Мєњгілік тіл болды!", "Мен
айтпасам, кім айтады?" деген аталы
сμздері рухымызды кμтеріп, ќазаќ
тілініњ μркен жаюына жања серпін
берді. Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
єлемніњ 193 μкілі ќатысќан Б¦¦-ныњ
70-ші мерейтойлыќ сессиясында
ќазаќтыњ касиетті тілінде сμйлеген
сμзі тіліміздіњ єлемге танылѓан к‰ні
болды. Б±л елімізге, ±лтымызѓа
єлемдік ±йымдардыњ назарын ерек-
ше аудартып, ќазаќтыњ ѓана емес,
адамзат дамуы тарихында мєњгіге
саќталатын айтулы ќадам болды. Б±л
мемлекеттік тєуелсіздігіміздіњ жемісі
– Елбасыныњ жењісі еді.

Статистикалыќ деректер бойын-
ша, елде 140 этнос пен 46 діни ќауым-
дастыќ бар екендігі белгілі. Олар
Ќазаќстанды ортаќ Отан деп санай-
ды. Ќоѓамда еркін ойлау мен толе-
ранттылыќ ныѓайып, этномєдени
бірлестіктер табысты даму ‰стінде.
Рудныйда да жыл сайын халыќтар
достыѓын, олардыњ тілін, салт-
дєст‰рін, ±лттыќ ансамбльдердіњ
ж±мысын насихаттайтын "Мμлдір
б±лаќ" фестивалі μтеді. Єрбір μнер
±жымы μздерініњ концерттік баѓдар-
ламасын, ±лттыќ єні мен биін, салт-
дєст‰рін ±сынады, оларѓа сый-сия-
пат кμрсетіледі. Ќоѓам м‰шелерініњ
єрќайсысы μз ‰лесін ќосып, уаќыт
талабына, талѓамына сай болса екен
деймін. Жаќсылыќты, ‰лкен олжаны
ертењнен к‰тетін тєубешіл халыќпыз
ѓой. Істеймін дегенге ж±мыс кμп, іс
басындаѓылар аянып жатќан жоќ.
Алайда, бізде кμптеген азаматтар ‰й
ішінде, ортада, ќоѓамдыќ орындарда
орысша, не араластыра сμйлейді.
Тіпті, аталар мен єжелердіњ μздері не-
мерелерімен басќа тілде сμйлесіп келе
жатќанын кμргенде жаныњ к‰йзеледі.

"Тіл туралы" Зањда "Ќазаќстан
халќын топтастырудыњ аса мањызды
факторы болып табылатын мемле-
кеттік тілді мењгеру – Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ єрбір азаматыныњ
парызы", – делінген. Б‰гінде ќазаќ-
тардыњ 60 пайызы ‰й-ішілік ќарым-
ќатынастарда ќазаќша, 11 пайызы
орысша, ал 27 пайызы екі (ќазаќ,

орыс) тілде сμйлейді екен. Демек,
ќазаќтардыњ 40 пайызыныњ 11-і
орыстанып, 27-сі орыстанудыњ сєл-
аќ алдында т±рѓанын кμрсетеді. Рес-
ми кењсе мен бизнесті былай ќойѓан-
да ‰й т±рмысы, дастархан басы, ата-
ана арасындаѓы сμз байланысы орыс-
шаѓа т±нып т±р. Ондайлар ќазаќ тілін
мењгеруді ќажетсінбейтіндер, оны
мењгерудіњ ќаншалыќты мањызды
екеніне мєн бермейтіндер. Єр сала-
ныњ тізгінін ќазаќ тілін жетік білетін,
ќазаќша сауатты жазып, сμйлей ала-
тын басшы басќарса, єлі де жаќсы
жетістіктерге жететініміз айќын.

Тілге деген жанашырлыќ μз ±лтын
ќ±рметтейтін єрбір адамныњ бойын-
да бар жєне болуѓа тиіс ќасиет деп
есептеймін. Себебі, ол оныњ борышы,
міндеті. Елбасымыз Н.Назарбаевтыњ
"Тілге деген кμзќарас – шындап кел-
генде елге деген кμзќарас" деп айт-
ќан сμзін б‰кіл ќазаќстандыќтарѓа
арнаѓан ‰ндеуі ретінде кабылдауы-
мыз керек.

Кеншілер ќаласында тіл тынысы-
ныњ ашылып, ќолданылу ауќымы-
ныњ артуына, мемлекеттік тілдіњ
мєртебесін кμтеруге, жастардыњ отан-
шылдыќ сана-сезімдерін арттыруѓа,
тілге деген ќ±рметті ќалыптастыруѓа
баѓытталѓан іс-шаралар, "Тілдерді
ќолдану мен дамытудыњ 2011-2020
жылдарѓа арналѓан мемлекеттік баѓ-
дарламасы" мен "Тілдердіњ ‰шт±ѓыр-
лыѓы" мєдени жобасын іске асыру
бойынша ж‰йелі ж±мыстар атќары-
лып жатыр. Б‰гінгі к‰ні Рудный ќала-
сы єкімдігініњ ќалалыќ тілдерді
оќыту орталыѓындаѓы тыњдаушы-
лардыњ жалпы саны 1050 адамды
ќ±райды, соныњ ішінде мемлекеттік
тілді оќитындар – 830 , аѓылшын тілін
мењгерушілер – 190, неміс жєне орыс
тілдерін оќыту курстарында – 30
адам. Демек, ќаламызда мемлекеттік
тілді мењгерушілердіњ саны 2009
жылмен салыстырѓанда 85 пайызѓа
μскендігін кμрсетеді. КАЗТЕСТ ж‰йе-
сіне сєйкес, тілдерді оќыту орталыѓы
мемлекеттік ќызметшілердіњ, бюд-
жеттік ±йымдар, ќ±ќыќ ќорѓау орган-
дары ќызметкерлерініњ мемлекеттік
тілді білу дењгейін аныќтау ‰шін тес-
тілеу μткізіп отырады. Орталыќта
сертификат ала отырып тестілеуден
μту жєне дайындалу ‰шін барлыќ
жаѓдай жасалѓан. ¤ткен жылы ќала-
ныњ мєдени ошаќтарында айтулы да-
таларѓа, мемлекеттік мерекелерге ар-
налѓан 1110 іс-шара μткізіліп, олар-
дыњ єрќайсысыныњ сценарийінде
ќазаќ тілі контентініњ саќталуы ќада-
ѓаланѓан. Олардыњ ішінде мемле-
кеттік тілді ќолдану мєртебесін жєне
тілге деген с±ранысты арттыру, ќала-
да т±ратын т‰рлі этностардыњ салт-
дєст‰рі жєне єдет-ѓ±рыптарымен та-
ныстыру, мемлекеттік тілді ±лт
бірлігініњ,  "Жања ќазаќстандыќ пат-
риотизмді" тєрбиелеудіњ біріктіруші

факторы ретінде насихаттауѓа ар-
налѓан "Бір шањыраќ астында" фес-
тивалі, "Тіл – парасат" атты мемле-
кеттік, аѓылшын, орыс тілдері
білгірлерініњ байќауы, "Ар-намы-
сым, маќтанышым – Тєуелсіздік!"
мєнерлеп оќу сайысы, "Ж‰регімде –
Отаным" кμркем сμз шеберлігініњ
байќауы, "Халыќ бірлігі – ±лт
бірлігінде!", "¦лылар ‰ндестігі"
іс-шаралары жєне басќа т‰рлі таќы-
рыптарда ашыќ сабаќтар μткізілді.

2015 жылдыњ ќырк‰йек айында
"Тіл мерейі" республикалыќ байќау-
ында Тілдерді оќыту орталыѓыныњ
м±ѓалімі Сармантаева Айн±р Еркін-
ќызы модульдік технология негізінде
мемлекеттік тілді оќыту єдістемесін
кμрсетіп, конкурстыњ барлыќ кезењ-
дері бойынша Бас ж‰лде  – Гран-
приді жењіп алды."Б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдары жєне мемлекеттік тіл"
жобасы аясында "Рудненский рабо-
чий" ќалалыќ газетініњ беттерінде
"Ќазаќ тілін ‰йренейік!" т±раќты ай-
дары, сондай-аќ "Рудный дауысы"
телерадиокомпаниясымен бірге апта
сайын "Тілашар" радио сабаќтары
ж‰ргізіледі. "Рудный дауысы" радио
тілшісі Астанаев Жанарыс 2015 жыл-
дыњ маусымында μткен "Мемле-
кеттік тіл жєне БАЌ" республикалыќ
байќауында ж‰лделі 2-ші орынѓа ие
болды. ¤ткен жылы ќалалыќ мєде-
ниет жєне тілдерді дамыту бμлімі
тиісті облыстыќ, ќалалыќ мекеме ма-
мандарыныњ, БАЌ-ныњ ќатысуымен
жарнамалардыњ, кμрнекі аќпарат
ќ±ралдарыныњ мєтіндері "Ќазаќстан
Республикасындаѓы тіл туралы",
"Жарнама туралы" Зањдар талапта-
рына сєйкестігін тексеру акциясын
μткізді. Осы мєселе бойынша жеке
т±лѓалар мен зањды т±лѓалар μкілде-
ріне тілді ќолдану жμнінде ±сыныс-
тар, єдістемелік жєне кењестік кμмек
берілді. Осындай рейдтер жайлы тіл
тілекшісі "Рудненский рабочий" га-
зетініњ тілшісі Молдаѓалиев Ќанат
ара-т±ра жазып т±рады. Алайда, тіл
туралы зањнама талаптарыныњ орын-
далу барысы, оларды орындамаѓан
т±лѓаларѓа ќолданылѓан шаралар
жμнінде оќырмандар бейхабар. Егер-
де, ќалалыќ єкімдіктіњ жанынан тіл
тазалыѓы мен мєдениетін саќтау зањ-
дылыѓын ж‰йелі т‰рде тексеріп, ба-
ќылайтын т±раќты комиссия ж±мыс
істесе зањ б±зушылыќ азаяр еді.
Єрине, тіл мєселелері облыстыќ ќазаќ
басылымдарында да жазылып ж‰р.
Айталыќ, облыстыќ "Ќостанай тањы"
газетінде облыстыќ тілдерді дамыту
басќармасы ±йымдастырѓан "Таза
тіл" акциясы туралы маќала жарыќќа
шыќќан болатын. Жиында облыс ор-
талыѓындаѓы бильборд, жарнама-
даѓы жєне басќа объекті атауларын-
даѓы грамматикалыќ жєне стилисти-
калыќ ќателіктер суретке т‰сіріліп,
кμрсетілген, жіберілген зањсыздыќ-

тар бойынша ќалалыќ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыќ меке-
месі μкілдерініњ жауабы тыњдалып,
оларды т‰зетуге ќатысты пікірлер ай-
тылѓан. Аймаќтыќ "Ќостанай-Агро"
газеті ЌР Мєдениет министрлігі Тіл
комитетініњ ±йымдастыруымен Ќара-
балыќ, Сарыкμл жєне Денисов аудан-
дарында "Ќазаќстан болашаѓы –
ќазаќ тілінде" атты дμњгелек ‰стел
μткенін хабарлаѓан. Пікір алмасу ба-
рысында мемлекеттік тілдіњ мањыз-
дылыѓы, оныњ еліміздегі мєртебесі
жайында єњгіме ќозѓалып, "Ќазаќстан
болашаѓы – ќазаќ тілінде" екені μзге
±лт μкілдеріне терењнен т‰сінді-
рілген. Ќаламызѓа ‰лгі аларлыќ,
ќ±птарлыќ істер.

Облыстыќ тілдерді дамыту бас-
ќармасы "Мыњ бала" жобасыныњ
шењберінде балаларѓа мемлекеттік
тілді ‰йрету ж±мыстарын жаз айла-
рында Денисов, Алтынсарин, Єулие-
кμл аудандарындаѓы бес демалыс ла-
герінде ж‰ргізген. Ал, Ќостанайдаѓы
Тілдерді оќыту орталыѓында жазѓы
демалыс айларында μзге ±лт μкілде-
рінен т±ратын 30 балаѓа ќазаќ тілі
‰йретілген. Жыл сайын Ќазаќстан
халќы тілдері к‰ніне арналѓан апта-
лыќ жєне айлыќ іс-шараларѓа мек-
теп оќушылары, колледж, институт
студенттері белсене ќатысады. Орыс
мектептерінде оќитын оќушылар
арасында ќазаќ тілінде шыѓарма
жазу, сμйлесуге ‰йрету, ќазаќ ше-
шендерініњ тарихымен таныстыру
ж±мыстары ж‰ргізілуде. Жалпы,
ќаламызда ќазаќ тілінде білім алып
ж‰рген, мемлекеттік тілде еркін
сμйлейтін балалар ќатары кμбейіп ке-
леді. Президентіміз Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ "Еліміздіњ болашаќ
таѓдыры б‰гінгі мектеп партасында
отырѓан балалардыњ ќолында, ал
олардыњ таѓдыры ±стаздардыњ
ќолында" деген сμзі єрќашан ±стаз-
дар жадында ж‰ретіні аныќ.

Иє, ана тіліміздіњ ќайта туып, мем-
лекеттік мєртебе алуы жања мемле-
кеттігімізбен тыѓыз байланысты.
Тєуелсіздік ќана ќазаќ тілініњ μз Ота-
нына ќайта μркендеп, μсуіне μріс
ашты. М±ны ешбір ќазаќ баласы
±мытпай, тарихтан тарихќа алып
ж‰ргенде, осымен тыѓыз ±штастыра
тілініњ   тазалыѓын, жазу мєдение-
тініњ саќталуын да  бейтарап ќалдыр-
мауы керек. Тєуелсіз мемлекетті-
гіміздіњ т±тастыѓы мен бірлігін саќ-
тай отырып, мемлекеттік тіліміздіњ
мєртебесін кμтеру, оныњ ќолданыс
аясын кењейту єрбір ќазаќстандыќ-
тыњ патриоттыќ міндеті деп т‰сін-
геніміз абзал. Тіл таѓдыры – барша-
мыздыњ ќолымызда екендігі есіміз-
де болѓай.

Жаќсылыќ КЄКЕНОВ,
ењбек ардагері.

Рудный ќаласы.

Б‰гінде Ќазаќстан басшысынан ќосшысына дейін ‰лкен єлеуметтік оптимизмге  –
жасампаз тєуекелге бел буып отыр. "Ќазаќстан жања жаћандыќ наќты ахуалда: μсім,
реформалар, даму" атты кезекті Жолдауында Елбасы Н.Назарбаев: "Келе жатќан к‰рделі
кезењ біз ‰шін ењсеру кезењі болады. Біз жања жаћандыќ даѓдарысты міндетті т‰рде жењеміз.
Б±л ‰шін бізде бірт±тас ерік-жігер, халыќ бірлігініњ берік дєст‰рлері бар...  Біздіњ тірегіміз –
тєуелсіздік, тілегіміз – т±раќтылыќ,  білегіміз – бірлік!" деп айтќан болатын.

Кєсіпкерлікке –
кењ μріс

Мемлекет басшысы Н.Є.Назар-
баевтыњ  "Ќазаќстан жања жаћан-
дыќ наќты ахуалда: μсім, рефор-
малар, даму" атты Жолдауы Ќазаќ-
стан халќына арналѓан жєй ѓана
‰ндеу емес. Б±л – еліміздіњ алдаѓы
єлеуметтік-экономикалыќ даму
стратегиясын айќындайтын,
єлемдік ќаржы даѓдарысын ењсе-
руге, біздіњ алѓа ќойылѓан маќсат-
тарѓа жетуімізге жол кμрсететін
жєне бєсекелес отыз елдіњ ќатары-
на  кірудіњ  наќты ќадамдары.

Кемењгер Кμшбасшымыз єр
Жолдауында кєсіпкерлікті кμњілден
тыс ќалдырѓан емес. ¦лттыќ эко-
номиканы ±дайы ќолдап келеді.
Осы жолы да Президент іскерлік
ахуалды жаќсарту жєне єкімшілік
кедергілерді азайтуѓа  баса назар
аударды,  єрине, б±л "Атамекен"
¦лттыќ кєсіпкерлер палатасы ќыз-
метініњ бірі болып табылады. Ай-
талыќ, μткен жылы облыстыќ Па-
лата сарапшыларымен 69 єкімшілік
кедергілер аныќталды, олар: жер,
салыќ ќатынастары, экология,
м±най μнімдерініњ айналымы сын-
ды мєселелер. Б‰гінгі к‰ні соныњ
42-сі жойылды, біз б±л баѓыттаѓы
ж±мысты єрмен ќарай жалѓастыра
береміз.

Жалпы алѓанда, кєсіпкерлікті
ќолдау Ќазаќстанѓа д‰ниеж‰зілік
рейтингінде Doing Business (Дуин
бизнес) позициясын жаќсартуѓа
м‰мкіндік берді, б±л жаѓынан 41-
ші орынѓа т±раќтады. Соњѓы жыл-
дары Ќостанай облысында  шаѓын
жєне орта бизнес саласында
ж±мыспен ќамтылѓандар саны
20%-дан асты. Кєсіпкерлердіњ саны
да μсуде.  Тек, біздіњ ауданда жал-
пы сомасы 70 млн. тењгені ќ±рай-
тын 34 жоба ќаржыландырылды.
Оныњ тμртеуі – "Бизнестіњ жол кар-
тасы–2020" баѓдарламасы аясын-
да болса, ал отызы –  "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы" бойынша.
Осылардыњ нєтижесінде жања
дєріхана, шаѓын-маркет, шаѓын
ж±мыртќа фермасы жєне жылы-
жайлар ашылды.

Мемлекет басшысыныњ айту-
ынша, б‰гінде мемлекеттік-жеке-
шелік єріптестік тетіктерін белсенді
ќолдану жєне ќайта жањарту жєне
техникалыќ ќызмет кμрсету ‰шін
жеке инвесторларды тарту аса
ќажет. Осыѓан байланысты аудан-
да атќарылып жатќан ж±мыстар аз
емес. Єсіресе, мемлекет пен биз-
нестіњ єріптестігі ‰йлесім тапќан.
Мысалы, "НурАйгер-СК" ЖШС
директоры  С.Ќ.Джумагулов
Жењістіњ 70 жылдыѓына орай єске-
ри техниканы сатып алуѓа 2,6 млн.
тењге соммасында демеушілік
кμмек жасаса, "Сатаев Б. Х" Ш/Ќ
Тєгіл ауылына су ќ±быры желі-
лерін таратудыњ жобалыќ-смета-
лыќ ќ±жаттарын бекіту ‰шін 1,2
млн. тењге бμлді, сондай-аќ, "Ме-
литопольское" ЖШС Мелитополь
селосыныњ жолдарын жμндеуге
кμмек кμрсетті.

Сμз соњында айтарым, Жол-
дауда айтылѓан Президенттіњ бас-
тамасы бизнес-ќоѓамдастыќтан кењ
ќолдау тапты. М±ндаѓы айтылѓан-
дар кєсіпкерлік ќызметті ж‰ргізу-
ге, алѓа ќойылѓан міндеттерді іске
асыру ‰шін зор м‰мкіндік береті-
ніне бек сенімдімін!

Руслан МОЛДАБЕКОВ,
облыстыќ кєсіпкерлер

палатасы Сарыкμл аудандыќ
филиалыныњ директоры.
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Басты салаѓа деген бетб±рыс

Эльдар К‡ЗЕНБАЕВ,
Сарыкμл ауданыныњ єкімі:
–  Ауыл шаруашылыѓы аудан экономикасыныњ ба-

сым бμлігін ќ±райды. Тауар μнімініњ негізгі т‰рі – бидай.
Ауданда 23 ЖШС жєне 682 шаруа ќожалыќтары бар.

¤ткен жылы егістік алањы – 326,7 мыњ гектарды ќ±рады,
соныњ ішінде дєнді-б±ршаќты даќылдар – 308,8 мыњ гек-
тар, 17,9 мыњ гектары майлы даќылдар. Жиналѓан астыќ-
тыњ – 459,9 мыњ тоннасы бидай, шыѓымдылыѓы орташа
есеппен гектарына 15,8 центнерге тењ. Ал, майлы даќыл-
дардыњ μнімділігі гектарына 11,0 центнерден.

Ауыл шаруашылыѓын дамыту маќсатында мемлекет-
тен 506,3 млн. тењге ж±мсалды, соныњ ішінде материал-
дыќ-тауар ќ±ндылыќтарды сатып алу ‰шін 339 млн. тењ-
ге кμлемінде ‰кімет субсидия бμлді. Сонымен ќатар,
"Азыќ-т‰лік корпорациясы" АЌ желісі бойынша ауыл ша-
руашылыѓы тауарын μндірушілер 407 млн. тењге кμле-
мінде несие алды, соныњ б‰гінде 100% μтелді.

Биылѓы жылѓы астыќ ‰шін 44,5 мыњ тонна кμлемінде
т±ќым кμмілді.

Жем-шμп ќоры ќ±рылды. 83,9 мыњ тонна шμп, 5,2 мыњ
тонна пішіндеме, 1,1 мыњ тонна с‰рлем жєне 32,1 мыњ
тонна сабан дайындалды.

Мал шаруашылыѓы да мардымды. Б±л баѓытќа ‰де-
мелі индустриалдыќ-инновациялыќ даму баѓдарлама-
сы аясында индустрияландыру картасына 1 млрд.324
млн. тењгеніњ 4 жобасы тартылды. Одан тыс таѓы 10 жоба
іске ќосылды. Нєтижесінде, 75 ж±мыс орны ашылды.
Сондай-аќ, мал басын кμбейту ‰шін "Сыбаѓа", "Алтын
асыќ", "Ќ±лан" мемлекеттік баѓдарламалары оњтайлы
болды. 329 бас ІЌМ, 59 жылќы жєне 389 ќой сатып алын-
ды. "Жайылымдарды суландыру" баѓдарламасы бойын-
ша "Саурбаев" ш/ќ ±њѓымасы ќайта субсидияланды.

Ет μндірісі де ешкімнен кем емес. Б±л орайда гере-
форд жєне ќазаќтыњ аќбас сиырын μсірумен айналыса-
тын "Крыловское", "Златоуст", "Акпан-Инвест" серіктес-
тіктері кμш бастап т±р.

Єлеуметтіњ єлеуетін арттыру ‰шін атќарылѓан істер
аз емес. Соныњ бастысы – тіршілік кμзі. Б‰гінгі тањда аудан
орталыѓыныњ 84 пайызы ауыз сумен ќамтылды.

Жалпы, 2015 жылды жаќсы аяќтаѓанымызды атап
μткім келеді. Барлыќ ж±мыстар экономикалыќ μсімді
т±раќтыландырып,  халыќтыњ μмір с‰ру дењгейін жаќ-
сарту ‰шін жасалды. Соныњ нєтижесінде экономикалыќ
потенциал, ењбек ресурстары жєне μзара т‰сіністік арт-
ты. Б±л ‰рдісті болашаќта да жалѓастыратын боламыз.

¤њдеу μнеркєсіп саласы

¤ткен жылдыњ ќорытындысы бойынша μнеркєсіптік
кєсіпорындар 3 млрд. 291 млн. тењге кμлемінде μнім
μндірді, яѓни 105%. Б±л кμрсеткіш 2014 жылмен салыс-
тырѓанда сєл жоѓары. ЖІ¤ – 108%. Ал, ауданныњ

ЌОСТАНАЙ  ОБЛЫСЫНА – 80 ЖЫЛ

μнеркєсіптік μндіріс ‰лесі облыс кμлемінде 0,6% ќ±рады.
¤њір бойынша  μњдеу μнеркєсібі саласымен барлыѓы

30 мекеме айналысады.  Б±лар бір диірмен, екі ш±жыќ
жєне кондитерлік цехы, ‰ш тігін, 4 жићаз, 6 ±сталыќ цехы,
12 наубайхана жєне элеваторлар. Ењ басты μнеркєсіптік
кєсіпорыны "СеНат" ЖШС-ніњ ±н μндіру кешені болып
табылады.

Ауданда шаѓын жєне орта бизнес жаќсы ж‰зеге асы-
рылып келеді. Ж±мыс істейтін шаѓын жєне орта бизнес
субъектілері – 1323 бірлікті ќ±рады. Соныњ  кєсіпорын-
дарда ж±мыс істейтіндер саны – 1034.

Ал, "Бизнестіњ жол картасы – 2020" баѓдарламасы да
берекелі іске бастады. Ол бойынша μткен жылдыњ ба-
сынан бастап пайыздыќ мμлшерлемені субсидиялау
бойынша 12 жоба жєне гранттыќ ќаржыландыру бой-
ынша 1 млн. 957 мыњ тењге кμлемінде 1 жоба маќ±лдан-
ды (бμдене μсіру).

Єлеуметтік сала да єлеуетті

Ауданда денсаулыќ сала-
сына дендеп кμњіл бμлінген.
Осы орайда орталыќ ауруха-
наныњ орны орасан. Оныњ
ќ±рамына 1 дєрігерлік амбу-
латория, 6 ФАП, 19 медпункт
жєне 1 емхана кіреді. Б±л ме-
дициналыќ мекемелер
т±рѓындармен тыѓыз байла-
ныста. Айтпаќшы, уаќыт
μткен сайын кадр мєселесі де
шешіліп келеді. ¤ткен жылы
аудандыќ аурухана бір терапевт дєрігерімен толыќты.

Білім саласы да басты назарда. Оѓан былтыр 1 млрд.
373 млн. тењге бμлінген. Ж±мылдырылѓан к‰ш мектепке
дейінгі ±йымдар ж‰йесін кењейтуге, "Балапан" баѓдар-
ламасын іске асыруѓа, міндетті жалпы орта білім беруді
ќамтамасыз етуге, ќосымша білім беруді дамытуѓа ба-
ѓытталѓан.

Ауданда: 17 орта, 5 негізгі жєне 6 бастауыш мектеп
(барлыѓы 2541 оќушы), 2 ќосымша білім беру ±йымы (692
бала), 1 колледж (700-ге жуыќ студент), 24 шаѓын орта-
лыќ пен 5 балабаќша бар. "Дипломмен – ауылѓа" мемле-
кеттік баѓарламасы бойынша μњірге 9 жас маман келді.

Айтпаќшы, μњірдіњ мєдени μмірі де кμњіл кμншітерлік-
тей. Мєдениет ‰йініњ майталмандары облыстыќ жарыс-
тарда олжа салып ж‰р. Осы орайда 21 ауылдыќ клуб, 1

автоклуб жєне 4 ЖШС жанындаѓы мєдениет ‰йлерініњ
сіњіріп жатќан ењбегі с‰белі. Барлыѓы 77 шыѓармашыл
±жым бар. Олардыњ ќатысуымен бір жылдыњ ішінде 1640
мєдени іс-шара шымылдыѓын т‰рді. Сондай-аќ, Н.Дєу-
летова атындаѓы аудандыќ орталыќ кітапхана мен оѓан
ќарасты 28 селолыќ кітапхана ауданныњ б‰гінгі мєдени
μміріне белсенді араласып келеді.

Ал, аудан аумаѓында дене тєрбиесі жєне спортты да-
мыту маќсатында 113 спорттыќ нысан ж±мыс істейді.
Олар: 1 стадион, 3 спорттыќ кешені, 28 спорт залы, 59

жазыќ зал, 5 хоккей корты, 3 шањѓы базасы, 9 кіріктірме
спорт залы жєне 5 ату тирі. Спортпен  ш±ѓылданушылар
саны – 6893 адамды ќ±райды. 2015 жылы салауатты
μмір салтын насихаттау маќсатында  204 спорттыќ шара
μткізіліп, 27102 адамды ќамтыды. Ќазіргі тањда облыс,
республика ќ±рамында μнер кμрсетіп ж‰рген аудан
спортшыларыныњ дені жастар. Єйелдер к‰ресінен μткен
єлем чемпионатында кадеттер жєне жастар арасында
Лаура Єлмаѓанбетова мен Марина Седневаныњ ‰штік-
тен кμрінуі аудан ‰шін ‰лкен жетістік болды.

Айта кеткен жμн, Сарыкμлде діни ахуал да т±раќты. Б±л
т±рѓыда 3 мешіт, 1 шіркеу ж‰йелі т‰рде ж±мыс істеп т±р.

Халыќты єлеуметтік ќорѓау
мєселесі

Ауданда аз ќамтылѓан азаматтар мен халыќты ж±мыс-
пен ќамту мєселесіне аса мєн беріліп келеді. Тіркелген
ж±мыссыздар дењгейі 0,1% ќ±райды. Ж±мыспен ќамту
бμлімінде 25 сарыкμлдік есепте т±р. Жыл бойы барлыѓы
548 адам ж‰гінді. Соныњ 420-сы ењбекпен ќамтылды.

77 отбасы адрестік єлеуметтік кμмек алды, т±рып
жатќан 247 адам. 18 жасќа дейінгі балаларѓа арналѓан
балалар жєрдемаќысы 1010 жасμспірімге бμлінген.
Соныњ 5-і ‰йде оќып, тєрбиеленетін жетім-м‰гедек,
10-ы ‰йде єлеуметтік кμмек кμрсету бμлімшесінен ќыз-
мет кμрсетеді. Барлыѓы – 52 жетім-м‰гедек.

"ЖЖК – 2020" баѓдарламасы аясында 37 уаќытша
єлеуметтік ж±мыс орны ќ±рылды, 23 адам ењбекпен ќам-
тылды, соныњ ішінде 14 т‰лек жастар тєжірибесі бойын-
ша. 3 ж±мыссыз азамат кєсіптік даярлауѓа жєне ќайта
даярлауѓа жіберілді, ал 8 адам кєсіпкерлік негіздерін
оќып-‰йренді.

Кμз алдымызда кμркейіп
келеді

Арѓынѓазы ШЄРІПОВ,
ауданныњ ќ±рметті азама-
ты:

– Сарыкμл μњірі кμз алды-
мызда кμркейіп келеді.
Єсіресе, жыл сайын орын
алып жатќан жаѓымды жања-
лыќтар мен оќиѓалар
біздерді ќатты ќуантуда. Ењ
бастысы, ауданымызѓа ауыз
су келді. Оныњ ‰стіне аудан
орталыѓы кμз тартарлыќтай
кμрікті нысандармен толыќ-
ты.  "Жењіс" паркі жањарып,
"Достыќ", "Бейбітшілік" сая-
баќтары салынды. Б±лар
біздіњ жаз айында жиі барып, демалатын жайлы  орын-
дарымыз. Кμктем келісімен, аудан іші абаттандырылып,
кμшелерге кμшеттер мен г‰лдер егіледі. Айтпаќшы, был-
тыр кіреберіске ата-бабаларымызѓа ќ±рмет ретінде ќазаќ
батырыныњ ескерткіші ќойылды. Єсіресе, б±л – μскелењ
±рпаќ ‰шін μнегелі іс болды.

Жалпы, ауданымызда атќарылѓан ж±мыстардыњ дені
болашаќ ‰шін жасалып жатќан игі ќадамдар деп білемін.
Мен, жыл сайын ілгері басќан Сарыкμлімніњ болашаќта
μзге аудандардыњ ішінде алдыњѓы сапыда болатынына
бек сенемін!

Т‡ЙІН:
Жалпы, тоќсан бес жылдан астам тарихы бар

Сарыкμл б‰гінде аудан єкімі Эльдар К‰зенбаев-
тыњ басшылыѓымен, Елбасымыз Н.Є.Назарбаев-
тыњ сарабдал саясатыныњ ар-
ќасында дєл осылай ‰здіксіз
дами беретіні даусыз. Ќостанай
облысы мен ел экономикасы
‰шін ќосар ‰лесі де ќомаќты.

 Сарыкμл ауданы.

Ќостанай облысыныњ солт‰стігінде аумаѓы 6 мыњ 116 шаршы
шаќырымды алып жатќан с‰белі аудандардыњ бірі, саф алтындай

дєнге бай Сарыкμл соњѓы жылдары дамудыњ сара жолына т‰сті.
Халыќ саны да жыл μткен сайын алѓа жылжып келеді. Єсіресе,

экономикалыќ-єлеуметтік саласы ќанатын кењге жайып, ырысы
тасып, тынысы кењіді. Ќысќасы, μњір μзгеріп, т‰рленді ћєм г‰лденді.

Бетті дайындаѓан
Руслан ЄЛКЕЕВ
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– ЌР-ныњ "Білім туралы" зањына  енгізіл-
ген толыќтырулар мен μзгерістер туралы
министрлікте 2015 жылѓы желтоќсан мен
2016 жылѓы ќањтар айында μткен колле-
гияда, алќалыќ отырыста  жан-жаќты ай-
тылды. Жалпы, 2007 жылѓы ќабылданѓан
"Білім туралы" зањныњ барлыќ баптарына
μзгертулер мен толыќтырулар енгізілді.
Орта  білім беру саласы бойынша енгізіл-
ген μзгерістерге тоќталып μтсек, мєселе
зањныњ 1-бабына "бiлiм беру", "бiлiм беру
ќызметi", "бiлiм беру баѓдарламасы", "оќу
жоспары", "сынып жетекшiлiгi" деген жања
±ѓымдар енгізілді. Ќоѓамда осы мєселелер
бойынша єр т‰рлі пікірлер айтылѓан-ды,
енді Зањмен реттелді. Сол секілді орта
бiлiм беру ±йымдары ‰шiн мектеп форма-
сы мiндеттi болады. Оѓан ќойылатын та-
лаптарды ЌР БЃМ єзiрлейдi жєне бекiтедi
делінсе, ал мектеп формасына ќойыла-
тын талаптарды саќтау зањды т‰рде білім
алушылар мен ата-аналарѓа мiндеттелді.
Мектеп формасы республикамыздыњ бар-
лыќ білім ±йымдарында бірыњѓай болуы
керек деген ќарастырылмаѓан, министрлік
тарапынан оныњ жалпы ‰лгісін аныќтай-
тын ереже ќабылданып отыр. Сынып же-
текшілігін атќару да зањдастырылды.

–  Єдетте кезекті жања оќу жылы бас-
талѓанда оќушысы бар ата-ананыњ да,
мектептіњ  де,  ±стаздыњ да  ењ μзекті
проблемасы – ол оќулыќ. Біреуі бар бол-
са, екіншісі табылмайды,  не кітап д‰ке-
ніне т‰скен жоќ,  я тапсырысќа берілген
оќулыќтар  мектеп кітапханасына мер-
зімінде жеткізілмеді деген секілді
єњгімелердіњ айтылатыны белгілі.

– Орта білім беру ±йымдарын оќулыќ-
тармен ќамту енді  жања ж‰йе бойынша
ж‰зеге асырылады. Б±рын министрлік тек
ќолдануѓа р±ќсат етілген оќулыќтардыњ
тізімін бекітсе, ендігі  б±л тізімді министрлік
республикалыќ жєне жергілікті бюджет
бекітілгенге дейін бекітеді. Сонымен
ќатар, оќулыќтарды, оќу-єдiстемелiк
кешендерi мен оќу-єдiстемелiк ќ±ралда-
рын єзiрлеу, сараптама, сынаќ μткiзу, мо-
ниторинг ж‰ргiзу, оларды басып шыѓару
жμнiндегi ж±мысты ±йымдастыру ќаѓида-
ларын єзiрлейдi єрi бекiтедi жєне осы
ж±мысты ±йымдастырады. Зањѓа сєйкес
2017 жылдыњ 1 ќањтарынан бастауыш,
2020 жылдан – негізгі,  2022 жылдан – жал-
пы орта білім беру баѓдарламаларын
оќыту ‰шін бірыњѓай оќулыќтар енгізіледі.
Оныњ сыртында,  білім саласындаѓы
жергілікті атќарушы органдар жыл сайын

1 тамызѓа дейін ќаѓаз жєне электрон-
ды т‰рде оќулыќтар мен оќу-єдісте-
мелік кешендерді техникалыќ жєне
кєсіптік білім беру ±йымдарына, ма-
мандандырылѓан жєне арнайы білім
±йымдарына, ал ауданныњ білім са-
ласындаѓы атќарушы органдары -
жалпы орта білім беру ±йымдарына
оќу жылына жасалѓан болжам не-
гізінде сатып алуды жєне жеткізуді
ќамтамасыз етеді.

Білім ±йымдарына да б±л ж±мыс-
тыњ ж‰йелі μтуіне жауапкершілік арт-
тырылды.  Білім беру басшылары ата-ана-
ларды (зањды μкілдерді) оќу жылыныњ
соњына дейін алдаѓы оќу жылына ќолда-
нуѓа ±сынылѓан оќулыќтар мен оќу-єдісте-
мелік кешендердіњ тізімімен таныстыруы
ќажет.

– ЌР-ныњ "Білім туралы" зањында
таѓы да ќандай μзгерістер бар?

– Зањдаѓы μзгерістердіњ бірі – білім са-
пасын бірыњѓай ±лттыќ баѓалау ж‰йесін
дамыту. Жањашылдыѓы сол, ендігі уаќыт-
та білім алушылардыњ білімін баѓалаумен
ќатар білім ±йымдарыныњ сапасы да ба-
ѓаланатын болады. Оќу жетістіктерін сырт-
тай баѓалау – білім ±йымдарынан тєуелсіз
μткізілетін оќыту сапасына мониторинг
жасау болып табылады. Биылѓы жылдан
бастап оќу жетістіктерін сырттай баѓалау
бастауыш білім беру баѓдарламаларын
мењгеруге мониторинг жасау маќсатында
ж‰ргізілсе, негізгі орта білім беру баѓдар-
ламаларын игеруге мониторинг пен оќу-
тєрбие процесініњ тиімділігін баѓалау маќ-
сатында μтеді. Ол ‰шін министрліктіњ ќ±зы-
ретіне Оќу жетістіктерін сырттай баѓалау
ережелерін єзірлеу ж‰ктелген.

¦лттыќ бірыњѓай тестілеуге ќатыспай
оныњ ќорытындысы туралы сертификат
алу шарттары μзгертілді. Зањѓа енгізілген
μзгерістерге сєйкес, алдаѓы уаќытта ¦БТ-
ѓа ќатыспай, ¦БТ ќорытындысы туралы
сертификат алуѓа тек жалпы бiлiм беретiн
пєндер бойынша халыќаралыќ олимпиа-
да мен ѓылыми жобалар конкурстарыныњ
соњѓы ‰ш жылдаѓы жењiмпаздары ѓана
(жалпы орта бiлiм туралы ‰здiк аттестат
жєне жалпы орта бiлiм туралы "Алтын
белгi" аттестатын алуѓа ‰мiткер т‰лектердi
ќоспаѓанда) бiлiм беру саласындаѓы
уєкiлеттi орган ќорытынды баѓаларды
сертификаттар балына ауыстыру
негiзiнде берген ±лттыќ бiрыњѓай тест
нєтижелерi туралы сертификаттар алады.
Осы жылѓа дейін б±л ќ±ќыќќа аталѓан

шараларѓа  ќатысќан  оќушылар  да ие
болѓан еді.

Педагогтыњ ќызметіне ќойылатын та-
лаптар да ќатайды. Бiлiм беру ±йымдары-
на ж±мысќа т±ру ‰шін психиатриялыќ жєне
(немесе) наркологиялыќ диспансерден
міндетті т‰рде аныќтама ќажет. Министрлік
тарапынан педагогикалыќ этика ереже-
лері бекітілді.  Педагогикалыќ мамандыќ-
тарѓа оќуѓа ќабылдау кезінде 2016 жыл-
дан бастап шыѓармашылыќ емтихан тап-
сыру енгізілді.

Білім ±йымдары басшыларын таѓайын-
дау шарттары да μзгертілді. Мектепке
дейiнгi, орта бiлiмнiњ жалпы бiлiм беретiн
оќу баѓдарламаларын жєне ќосымша
бiлiмнiњ бiлiм беру баѓдарламаларын iске
асыратын, мемлекеттiк мекеме ±йымдыќ-
ќ±ќыќтыќ нысанындаѓы мемлекеттiк бiлiм
беру ±йымыныњ басшысы лауазымѓа кон-
курстыќ негiзде таѓайындалатын болды.

Білім алушылардыњ тамаќтандыруын
±йымдастыру с±раќтарына ќатысты μзге-
рістер де бар. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ бiлiм саласындаѓы зањнамасында
орта бiлiм беру ±йымдарында бiлiм алу-
шыларды тамаќтандыруды ±йымдастыру
бойынша кμрсетiлетiн ќызметтердi, тауар-
ларды, сондай-аќ мектепке дейiнгi бiлiм
беру ±йымдарында тєрбиеленiп жєне
бiлiм алып жатќан балаларды тамаќтан-
дыруды ќамтамасыз етуге байланысты
тауарларды сатып алу бμлiгiнде реттел-
ген ќ±ќыќтыќ ќатынастарѓа Ќазаќстан
Республикасыныњ мемлекеттiк сатып алу
туралы зањнамасыныњ нормалары ќолда-
нылмайды.

– Жоѓарыда айтып μткен μзгерістер
негізінен  жалпы  орта   білім  беруге
ќатысты болса,  техникалыќ жєне
кєсіптік білім беру саласын  ќандай  μзге-
рістер к‰тіп т±р?

– Ењ бастысы сол – зањдаѓы μзгерістер
б±л ж‰йеніњ практикалыќ мањыздылыѓын

к‰шейтуге маќсатталѓан. Колледждер мен
ж±мыс берушілер арасындаѓы іскерлік
ќатынасты дамыту ‰шін  "дуальды оќыту"
±ѓымы енгізілді.  Ол "кєсiпорынныњ, оќу
орныныњ жєне бiлiм алушыныњ жауапкер-
шiлiктерi тењ болѓан кезде бiлiм беру ±йы-
мындаѓы оќытуды кєсiпорында бiлiм алу-
шыларѓа ж±мыс орындарын бере отырып
жєне μтемаќы тμлемiн тμлей отырып, оќы-
ту мен практиканыњ мiндеттi кезењдерiмен
±штастыратын кадрлар даярлау нысаны"
болып белгіленді. Дуальды оќыту кадрлар
даярлауда бизнесті кењ ќатыстыруѓа жєне
заманауи μндірісті ескеруге м‰мкіндік бе-
реді.  Дуальды оќыту пайдаланылатын
техникалыќ жєне кєсiптiк бiлiмнiњ бiлiм
беру баѓдарламалары бiлiм беру ±йымда-
рындаѓы теориялыќ оќытуды жєне кє-
сiпорын базасында кемiнде алпыс пайыз-
дыќ μндiрiстiк оќытуды, практиканы
кμздейдi деп Зањмен белгіленген.

Жањартылѓан Зањда "жоѓарѓы техника-
лыќ мектеп" ±ѓымы "жоѓары колледж"
±ѓымына ауыстырылды. Ол – "техникалыќ
жєне кєсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмнiњ
интеграцияланѓан модульдiк бiлiм беру
баѓдарламаларын iске асыратын оќу
орны" ретінде бекітілді.

Зањдаѓы μзгерістермен реттелген келесі
бір жаѓдай, ењбек нарыѓында ќажеттілігі
жоќ кадрларды даярлау мєселесі. Мем-
лекеттік тапсырысты ењбек нарыѓыныњ
ќажеттiлiктерiн ескере отырып, бекiту шар-
ты енгізілді.

Зањѓа "Бiлiм беру ќызметiмен айналы-
су лицензиясыныњ ќолданысы тоќтатыла
т±рѓан кезде лицензиат оќуѓа ќабылдау-
ды ж‰зеге асыруѓа ќ±ќылы емес"  деген
толыќтыру енгізілді. Б±л шарт техникалыќ
жєне кєсіптік білім беру сапасын артты-
руѓа баѓытталѓаны сμзсіз.

– Зањдаѓы μзгерістер сіздердіњ депар-
таменттеріњізді де  айналып μтпеген
шыѓар?

– Ќазаќстан Республикасыныњ "Білім
туралы" зањында мемлекеттік баќылаудыњ
т‰рлері μзгеріссіз ќалды. Бiлiм беру ±йым-
дарын мемлекеттiк аттестаттау жєне Ќа-
заќстан Республикасыныњ бiлiм туралы
зањнамасыныњ жєне бiлiм беру ќызметiне
ќойылатын бiлiктiлiк талаптарыныњ саќта-
луын баќылау болып табылады. 2016
жылдыњ ќањтарында Ќазаќстан Республи-
касыныњ Єділет министрлігі  білім беру
ж‰йесіне тексеру ж‰ргізу бойынша жеке
кєсіпкерлік саласындаѓы тєуекел дєре-
жесін баѓалау μлшемшарттары мен тек-
серу параќтарыныњ нысанын  тиісті
б±йрыќпен бекітті. Осыѓан байланысты
Департаменттіњ ќызметі туралы Ережеге
толыќтырулар енгізу арќылы жергілікті ат-
ќарушы органдар – аудандыќ (ќалалыќ)
білім бμлімдерініњ жєне облыс єкімдігініњ
білім басќармасыныњ ж±мысын тексеру
ќ±зыреті енгізілді. Жоспардан тыс тексер-
істерді μткізудегі бастысы – "Білім туралы"
Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ орын-
далуы.

– Єњгімењізге рахмет.

БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

Г‰лназым
    САЃИТОВА

 Уаќыт талабына сай   Ќазаќстан Республикасыныњ "Білім
туралы" зањына μзгерістер мен толыќтырулар енгізілгені белгілі.
Б±рнаѓы зањныњ мазм±нынан ќазіргі зањныњ айырмашылыѓы
ќандай деген сауалмен біз облысымыздаѓы білім саласындаѓы
баќылау департаментініњ басшысы, педагогика ѓылымдарыныњ
кандидаты, философия докторы (PhD) Бєтима Даумовамен
єњгімелескен едік.

СТАТИСТИКАЃА Ж‡ГІНСЕК

¤неркєсіп. 2016 жылѓы ќањтар-
да облыс кєсіпорындары ќолданыс-
таѓы баѓаларда 35,9 млрд. тењгеніњ
μнімдерін μндірді (2015 жылѓы
ќањтар – 35,2 млрд. тењге). 2016
жылѓы ќањтарда наќты кμлем ин-
дексі 2015 жылѓы ќањтармен салыс-
тырѓанда 79,3% ќ±рады.

¤ндірістіњ тμмендеуі кен μндіру
μнеркєсібі жєне карьерлерді ќазуда
35,7%, сумен жабдыќтау; кєріз
ж‰йесі, ќалдыќтардыњ жиналуын
жєне таратылуын баќылауда –
13,4%, μњдеу μнеркєсібінде – 4,6%,

электрмен жабдыќтау, газ, бу беру
жєне ауа баптауда – 1,1% байќалды.

Ауыл шаруашылыѓы. 2016
жылѓы  ќањтардаѓы  ауыл  шаруа-
шылыѓы μнімдерініњ жалпы шыѓа-
рылымы 11300,2 млн. тењге (аѓым-
даѓы баѓаларда) болды немесе 2015
жылѓы ќањтарѓа 100,5%, одан
μсімдік шаруашылыѓы μнімі – 1,3
млн. тењге (100,0%), мал шаруашы-
лыѓы – 11298,9 млн. тењге (100,5%).
Мал мен ќ±стыњ барлыќ т‰рлерініњ
етін μндіру тірі салмаќта 9,3 мыњ
тоннаны ќ±рады (2015 жылѓы ќањта-

рѓа – 100,3%), сиыр с‰ті – 17,6 мыњ
тонна (99,7%), тауыќ ж±мыртќасы
– 37,9 млн. дана (100,2%).

Инвестициялар. Негізгі капи-
талѓа салынѓан инвестициялар баѓа-
лау есебімен 2016 жылѓы ќањтарда
6963,1 млн. тењгені немесе 2015
жылѓы ќањтарѓа 117,3% ќ±рады.

Баѓалау есебімен орындалѓан
ќ±рылыстыќ ж±мыс пен ќызметтер
кμлемі 2016 жылѓы ќањтарда 781,3
млн. тењгені немесе 2015 жылѓы
ќањтарѓа 46,2% ќ±рады.

Ќаржыландырудыњ барлыќ

кμздері есебінен жалпы алањы 37152
шаршы метр болатын т±рѓын ‰йлер
пайдалануѓа берілді немесе 2015
жылѓы ќањтарѓа 112,5%.

Сауда. 2016 жылѓы ќањтарда
бμлшек сауда кμлемі 15,3 млрд. тењ-
гені ќ±рады немесе 2015 жылѓы
ќањтарѓа 93,1%.

Кμлік. 2016 жылѓы ќањтардаѓы
автомобиль кμлігімен тасымалдан-
ѓан ж‰ктіњ кμлемі 19,5 млн. тонна-
ны ќ±рады немесе 2015 жылѓы
ќањтарѓа 98,0%.  2016 жылѓы
ќањтардаѓы ж‰к айналымы 781,5
млн. ткм ќ±рады немесе 2015 жы-
лѓы сєйкес кезењге 97,3%.

Автожол кμлігімен 146,0 млн.
жолаушы тасымалданды немесе
2015 жылѓы ќањтарѓа 99,4%.

Баѓалар. Инфляцияныњ жалпы

дењгейін сипаттайтын т±тыну баѓа-
сыныњ индексі 2016 жылѓы ќањтар-
да  2015 жылѓы желтоќсанмен са-
лыстырѓанда 102,1% ќ±рады, оныњ
ішінде азыќ-т‰лік тауарларына –
101,5%, азыќ-т‰лік емес тауарларѓа
– 100,8%, аќылы ќызметтерге –
103,9%.

Т±рмыс дењгейі. К‰нкμрістіњ ењ
тμменгі дењгейініњ шамасы 2016
жылѓы ќањтарда 18649 тењгені
ќ±рады, республика бойынша –
20145 тењге.

Ењбек нарыѓы. 2016 жылѓы 1
аќпанѓа ж±мыспен ќамтудыњ уєкі-
летті органдарында экономикалыќ
т±рѓыдан белсенді халыќ санында
тіркелген ж±мыссыздардыњ ‰лесі
облыс бойынша 0,4% ќ±рады, рес-
публика бойынша – 0,7%.

2016 жылѓы ќањтардаѓы Ќостанай облысыныњ негізгі
єлеуметтік-экономикалыќ индикаторлары:

салыстырмалы мониторинг
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Қалдарың қалай, 
серпіндіктер?

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» бағдарламасында: «Елімізде жұмыс орындарын құрудамыз, жаңа өндірістер салудамыз. 
Сондықтан, жұмыс бар жерге бару керек» – деп көрсетті. Мемлекет басшысының осы идеяларын еске ала 
отырып, ҚР Үкіметі жастарға арнап арнайы  бағдарлама қабылдады.  Бүгінгі Серпін-2050 «Мәңгілік Ел 
Жастары – индустрияға» Мемлекеттік бағдарламасы осы бастамаға үндеу қосып, барынша жастарға 
қолдау көрсетуде. 7 жоғарғы оқу орындарының арасында грант саны жағынан топ жарып тұрған өзіміздің 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті.  Осыны негізге ала отырып, университетке 
«Серпін» бағдарламасымен келген студенттермен  студенттік өмірлері тұрғысында сырласып көрдік. 

Солтүстіктің өзге де қалаларының ішінен 
Қостанайды таңдауыңа не себеп?

Қымбат Қонысбек, Тараз қаласы: «Серпін-2050» бағдарламасының 
негізінде Солтүстік аймақтардағы оқу орындарының  біреуін таңдауға тура 
келді. Интернеттен іздестіре келе Қостанай қаласын ұнаттым. Сондықтан 
да таңдадым.

Жазира Әуез, Шымкент қаласы: Таңдауымның Қостанайға түскеніне 
өкінбеймін. «Серпін – 2050» бағдарламасы негізінде қазіргі таңда өзім білім 
алып жатқан ҚМУ-не көп грант бөлінген екен. Бір жағынан теледидардан, 
интернеттен іздестіре келе, әдемі қала екеніне көзім жетті. Сол себептен 
де Қостанайда білім алуды ұйғардым.

Салтанат Ақытбек, Талдықорған қаласы: Қостанай – экологиялық 
жағынан өте таза қала. Бұл сөзімді «Серпін» бағдарламасымен келген кез 
келген студент растайды. Білім сапасы жағынан алдыңғы қатардағы оқу 
орындары бар қала таңдауымнан адастырмады. 

Асылжан Қалмен, Қызылорда қаласы: Шыны керек, Қостанайда 
оқимын деп ойламаппын. Алғаш оқуға құжат тапсырғанда төрт қаланы бел-
гілеген едім. Кейін Қостанайға түскенімді естідім. Қала көңілімнен шықты.

Жанар Әбдіреш, Алматы қаласы: Басында өзім Алматыда білім  ала-
мын деп жоспарлаған едім. Оқу құжаттарын тапсыруға барғанда сол жердегі 
апайлар Қостанай қаласын ұсынды. Кейін хабарласып Қарағандыға түстің 
деді. Ал сертификатымда Қостанай деп тұр екен. Сөйтіп, өзіме таңсық қа-
лаға оқуға келдім. Ең бастысы, грантта білім алатыныма қуандым. 

Қазіргі таңда өзің білім 
алып жатқан мамандыққа 

көңілің тола ма?
 Қымбат: Менің мамандығым 

– Есептеу техникасы және бағдарла-
мамен қамтамасыз ету, бір сөзбен 
айт қанда, болашақ программистпін.  
Бүгінде техниканың дамыған зама-
нында бұл мамандыққа сұраныс көп. 
Сөзсіз көңілімнен шығады. 

Жазира: Әрине, мамандығым 
мақтанышыма айналады деп сенемін. 
Ол Мал шаруашылығының өнімдерін 
өндіру технологиясы деп аталады. Өте 
қызықты және де сұранысқа ие маман-
дықтардың бірі.  

Салтанат: Білім алып жатқан  оқу 
орныма, мамандығыма ризамын. 
Солтүстікте жетіспеушілігі сезілетін 
кәсіптердің қатарында менің маман-
дығым бар. Мал шаруашылығы өнім-
дерін өндіру технологиясын меңгеруге 
көбісінің желкесі жар бермейді. Алай-
да мен қателеспедім деп ойлаймын. 
Жақсы маман болып шығамыз деп 
үміттенемін.

Асылжан: Бүгінде ветеринарлық 
санитария мамандығында оқимын. 
Жаман емес, өзіме ұнайды. 

Жанар:  Бала кезімнен СЭС мама-
ны болу арманым еді. Ветеринарлық 
медицина мамандығы сол арманыма 
жол ашты. Қалап түскен мамандық қа-
шанда ұнайды ғой!

Мектеп өмірінен студенттік өмірге 
қадам басқандарыңызға 6 айдай уақыт 

өтті. Алғашқы кезде оқу барысында 
қандай қиындықтар болды?

Қымбат: Ең бірінші университеттің оқу жүйесін түсіне 
алмадық. Одан кейін менің мамандығым 3 тілде оқытыла-
ды. Осы тұрғыдан қиналған едік, қазір етіміз үйреніп кетті.

Жазира:  Мектептен кейін университетке қадам 
басқан соң, басында оқу орнының талаптарын орындау 
қиын болды. Ізденудің, оқытушылармен тіл табысудың 
арқасында оқуда жетістіктерге жетіп жатырмыз. Ең бас-
тысы, төзе білсең кез келген қиындық артта қалады. 

Салтанат: Аттестация, сессия деген терминдер бізге 
жат болды. Кейіннен оқытушыларымыздың арқасында 
бәрінде түсіндік. Бәрі ойдағыдай өтуде.

 Асылжан: Университет өміріне үйренісе алмау 1- курс 
с туденттерінің барлығының бастарыннан өткен қиындық. 
Группаластар арасында, мұғалімдермен тіл табысуда ба-
сында аздаған қиындықтар туындады. Кейін барлығы өз 
орнына келді. 

Жанар: Алдымен қала өміріне үйрене алмадым. Оқуда 
айтарлықтай қиындық болмады. Қазір студент атанудың 
маңызын түсінгендеймін.

 Өзің осы уақытқа 
дейін тұрып келген 
Оңтүстік өңірдің, 

қазіргі күнде білім алып 
жатқан Солтүстіктен 
қандай айырмашылығы, 

ерекшелігі бар?
Қымбат:  Біріншіден, ауа райы 

және табиғатында айырмашылық 
көп. Екіншіден, Қостанай қаласының 
тұрғындарының басым көпшілігі 
орыс ұлтынан, қазақтардың кейбірі 
қазақша түсінбей жатады. 

Жазира:  Бұл қалада қазақтар 
аз және қазақы салт-дәстүр сақтал-
маған сияқты көрінеді өзіме.

Салтанат:  Қостанайдың қысы 
қатты салқын болады екен.  Көктай-
ғақ болды. Біз мұндайды көрмеген-
біз. Қазір үйренісіп кеттік. 

Асылжан: Білімге өте қатты 
қарайды. Оңтүстік жақта көбіне 
дипломды сатып алып жатады. 
Жасыратыны жоқ, қазір жемқор-
лық  өршіп кетті. Дегенмен, оқу ор-
нынан ондай олқылықтар байқаған 
жоқпын.

Жанар: Сөйлеу мәнерлерінде, 
тілдерінде айырмашылықтар көп.
Әр жақтың өзінің диалект сөздері 
бар. Жергілікті студенттер кейде 
біздің сөзімізді, біз олардың сөз-
дерін түсінбей жатамыз. 

Студенттік өмір, жатақхана 
жайы қалай?

Қымбат:  Студенттік өмірдің ең қызықты шағы 
жатақханада өтеді. Әркім әр жақтан келген соң 
мінездері де әртүрлі болады. Бір бөлмеде тұрып, 
жақсы тіл табысып кеттік.

Жазира: «Серпін» бағдарламасының негізін-
де бізге жатақхана да берілді. Мұнда тұру өте қы-
зықты. Студенттік өмірдің қызығына әлі тоймай 
жүрміз.

Салтанат: Студенттік өмірдің қызығы мен 
қиындығы қатар жүреді. Көп достар таптық. 
Стипендиямыз түскенде бірге бас 
қосып, түрлі орындарға барамыз. 
Туған күндерді де бірге атап өтеміз. 
Қиын кезде бір-бірімізге қол ұшын 
созуға дайынбыз. Осымен қызықты 
шығар деп ойлаймын. 

Асылжан: Ата-ана қамқор-
лығынсыз басқа түскен қиындықты 
өзің шешетін кезең. Ең бастысы, ма-
мандығымызды ойдағыдай аяқтап, 
ата-анамызды қуанту. Жатақхана-
да бәріміз бір үйдің балаларындай 
тұрып жатырмыз. 

Жанар: Студенттік өмір қы-
зықты өтуде! Тек жатақхананың 
алыстығы болмаса. Бір бөлмеде 5 
қыз тұрамыз. Басында бір-бірімізді 
түсіне алмайтын едік. Кейін үйрен-
дік қой. Ешкімге сенуге болмайты-
нын, қандай қиындық болса да өзің 
шешу керектігін ұғындық. Жаңа 
орта, жаңа достар. Бәрі тамаша!

Ақбота САҚҰЛОВА.

Сайт сөйлесе
Асан Сағынай:  Шынымен де, «Серпін – 

2050»  –  ең ұтқыр, келелі бағдарлама! Мем-
лекет жастардың білім алуына қамқор болып 
қана қоймай, теріскей аймақты қазақылан-
дыру саясатын көздейді. Рас, көп жастың 
білім алған жерінде жұмысқа тұрып, шаңы-
рақ құрып,тұрақтап қалмасына кім кепіл? 
Бұл бағдарламаның алдағы жылдарда да 
жалғасын таба беруін тілер едік.

Ерлік:  «Серпін» бағдарламасы жөнінде 
көптеген мақалалар оқыдым. Бұларға бар-
лық жағдай жасалған. Тек оқуларын жақсы 
аяқтаса болғандары, мемлекет тіпті жұмыс 
жағын да қарастырып қойған көрінеді!

Гүлім: Солтүстік өңірде мамандар 
тапшы. Ал оңтүстікте диплом алған қан-
шама жастар жұмыссыз жүр. Сол үшін де осы 
бағдарлама қолға алынған. Ел болашағына 
үлес қосады деп сенеміз.
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Ќасиетті ж±ма к‰ні Сарыкμл ауданыныњ бас имамы
Дєулетбай ќажы Єбдіхалыќ Ќара-Оба ауылына арнайы
барып, мектеп м±ѓалімдері жєне оќушылармен ж‰здесіп,
діни дєріс μткізді.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Ќауіптіњ
алдын алу

 Ел Президентініњ 24.09.2013 жылѓы 24 ќырк‰йектегі №648 Жарлыѓымен
Ќазаќстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге ќарсы іс-ќимыл
жμніндегі 2013-2017 жылдарѓа арналѓан мемлекеттік баѓдарлама бекітіліп,
ќазіргі уаќытта іске асырылуда. Аталѓан баѓдарламаныњ маќсаты – діни экс-
тремизм кμріністерініњ алдын алу жєне терроризм ќатерлеріне жол бермеу
арќылы адамныњ жєне мемлекеттіњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету болып табы-
лады.

Баѓдарламаныњ міндеттері: ќоѓамда діни сананы жєне радикалдыќ идеоло-
гияѓа деген иммунитетті ќалыптастыруѓа баѓытталѓан діни экстремизм мен
терроризмніњ алдын алу шараларын жетілдіру.

Дінді жамылѓан экстремистік жєне террористік идеологияныњ таралу про-
цесі соњѓы уаќытта іс ж‰зінде б‰кіл єлемде ауќымды сипатќа ие болып отыр.
Ќазаќстан єлемдегі сыртќы саяси ахуалдыњ μзгеруіне байланысты μзініњ гео-
саяси жаѓдайына ќарай, Орталыќ Азия μњіріне географиялыќ жаѓынан жаќын
Таяу жєне Орта Шыѓыс елдеріндегі т±раќсыздыќќа орай халыќаралыќ терро-
ризмге ќарсы к‰рестіњ негізгі баѓыттарыныњ бірінде ќалып отыр. Осыѓан
байланысты Ќазаќстан Республикасы терроризм ќатерінен ќоѓам ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ету шараларыныњ ж‰йесін єзірледі, оныњ тиімділігі біртіндеп
арттырылып жатыр.

Мемлекет басшысы 2013 жылы басќа шаралардыњ ќатарында этносара-
лыќ таѓаттылыќ пен ќоѓамдыќ келісімніњ ќазаќстандыќ ‰лгісін жетілдіруге
баѓытталѓан іс-шараларды ќамтитын Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ (2020
жылѓа дейінгі) даму т±жырымдамасын бекітті. Сонымен ќатар, экстремизм
мен терроризмніњ алѓы шарттарын аныќтау мен жолын кесу ‰шін зањнамалыќ
жєне ±йымдастырушылыќ база ќ±ру єрі оны жетілдіру жμнінде елеулі
ж±мыстар атќарылды.

Осыдан он бір жыл б±рын "Экстремизмге ќарсы іс-ќимыл туралы" жєне
1999 жылы "Терроризмге ќарсы іс-ќимыл туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдары ќабылданды. Онда экстремизм мен терроризмніњ алдын алу мен
оѓан ќарсы іс-ќимылдыњ ќ±ќыќтыќ негіздері белгіленген, негізгі ±ѓымдыќ
аныќтамалар мен осы баѓыттаѓы мемлекеттік органдардыњ ќ±зыреті, сондай-
аќ осы саладаѓы азаматтардыњ ќ±ќыќтары мен бостандыќтарын ќамтамасыз
етудіњ негізгі ќаѓидаттары айќындалѓан.

Елбасыныњ "Ќазаќстан–2050" стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты" атты Жолдауында басым міндеттердіњ ішінде радикализмніњ,
экстремизмніњ жєне терроризмніњ барлыќ т‰рлері мен кμріністеріне ќарсы іс-
ќимыл айќындалѓан. Б±л ретте ќоѓамда, ењ алдымен, жастар ортасында діни
экстремизмніњ алдын алуды к‰шейту ќажеттілігіне, сондай-аќ конфессия-
аралыќ бейбітшілік пен келісім орнаѓан, діншілдер мен атеистік кμзќарасты
±станѓан азаматтардыњ да ќ±ќыќтары саќталатын жєне ќ±рметтелетін зайыр-
лы мемлекет – Ќазаќстан Республикасыныњ дєст‰рлері мен мєдени ќ±нды-
лыќтарына сєйкес т±рѓындарда діни сананыњ ќалыптасуына ерекше назар ауда-
рылады.

Баѓдарламаны іске асыруѓа жауапты мемлекеттік органдар ретінде Бас
прокуратура, ±лттыќ ќауіпсіздік комитеті, орталыќ, жергілікті жєне μзге де
мемлекеттік органдар болып табылады.

Е.ЌОЙБАЃАРОВ,
Ќостанай облыстыќ прокуратурасыныњ  3-ші басќарма прокуроры.

Т±раќтылыќќа тμнген ќауіп
Соњѓы кездері лањкестер дєст‰рлі

діндерді ушыќтыруѓа, басќа μркени-
еттермен ќаќтыѓыстыруда, осы ар-
ќылы тек дінаралыќ татулыќты емес,
сонымен ќатар м±сылмандар арасын-
да да іріткі салуда. Осыѓан орай, ке-
сапаттыњ алдын алу маќсатында
"Ќазаќстан Республикасында діни
экстремизм мен терроризмге ќарсы
іс-ќимыл жμніндегі 2013-2017 жыл-
дарѓа арналѓан мемлекеттік баѓдар-
ламаны іске асыру жμніндегі іс-ша-
ралар жоспарын бекіту туралы"
б‰гінгі к‰ні іске асырылуда. Баѓдар-
ламаныњ басты маќсаты – діни экс-
тремизм мен терроризмніњ алдын
алып, адамныњ жєне мемлекеттіњ
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету. Осы
баѓдарламаны іске асыру ‰шін, жас-
тар арасында, ќауым арасында тер-
роризмніњ бет пердесін ашу маќса-
тында біз аќпараттыќ-насихаттыќ
ж±мысын пєрменді т‰рде ж‰ргі-
зуіміз ќажет.

Алтынсарин ауданы єкімдігініњ
білім беру бμлімініњ жоспарына
сєйкес Ы.Алтынсарин атындаѓы

Дєулетбай ќажы Махмут±лы
"Тєрбие негізі – имандылыќта"
екенін айта келіп, оныњ пенде
жанын ±йытар, санасын таза
±стауѓа баулитын иірімдері –
адамгершілік, ізеттілік, ќайырым-
дылыќ, инабаттылыќ, аќыл-пара-
сат жєне руханилыќ т±рѓысында
уаѓыздады. Єр сμзін адам кμзін
ашар н±рлы сєуле, шапаѓаты
±шан-тењіз – Ќ±ран Кєрім мен
Пайѓамбарымыз М±хаммед
ѓалейћи уассаламныњ хадистері-
мен наќтылады. Одан єрі μз
ойын Абай атамыздыњ ќалдыр-
ѓан ќ±нды сμздерімен ±штай
т‰сті.  Сондай-аќ, саналы мен са-
насызды салыстыра отырып,
кертартпа заманныњ кейбір ке-
лењсіз кμріністерін мысалѓа
келтіріп, оныњ бєрі имансыздыќ-
тан екендігін алѓа тартты. Ќазіргі
ќоѓамдаѓы ата-анасын сыйламай
ж‰генсіз ж‰ргендерді, шарана-
сын шырылдатып т‰зге тастап
жатќан жетесіздерді сынѓа алды.

Обаѓан орта мектебінде  жастар ара-
сында діни экстремизм мен терро-
ризмніњ алдын алуѓа баѓытталѓан
аќпараттыќ алдын алу шараларын
μткізу іске асырылуда. Соныњ бірі
"Діни экстремизм мен терроризмге
жол жоќ!" таќырыбында сыныптан
тыс іс-шара 9-11 сынып оќушылары
арасында μткізілді.

Маќсаты: Терроризм мен діни экс-
тремизмніњ алдын алу жєне онымен
к‰ресудіњ жолдары, елімізге келті-
ретін зардаптарын жан-жаќты талдап,
оќушыларѓа ой салу, ќатер тμндіретін
жат діни аѓымдардан саќ болуѓа, жас-
тарды Отан с‰йгіштікке тєрбиелеу,
сыныптан тыс іс шара барысында
лањкестік єрекеттер, экстремизмніњ
пайда болуы, терроризм мен оѓан
ќарсы к‰рес, трэффикинг (адам сау-
дасы), киднепинг (бала саудасы), д‰-
ниеж‰зі бойынша трэффикингтіњ
кμпшілік ќ±рбаны – єйелдер мен жас
балалар болуы  жайында сμз ќозѓал-
ды.

Діни экстремистік ±йымдар ќандай-
да  бір елдегі ќалыптасќан тєртіпті

б±зуѓа єрекет жасайды жєне б±л істе
μзініњ ќатарына жастарды тартады.
Діни экстремизм  – діндердіњ табиѓи
ќалыпта дамуына саяси бμгет, адам-
ныњ гуманистік болмысына жат ќ±бы-
лыс. Осылайша оќушыларѓа діни
экстремизм  мен терорризм туралы
кμптеген мєліметтер т‰сіндіріліп, маз-
м±ны кењінен талќыланды. Осы та-
ќырыпта бейнефильм кμрсетілді.
Осындай ќауіп-ќатерден аулаќ болып,
жаќындамауы жайлы сμз болды.
Оќушылар  таќырып бойынша μз ой-
ларын білдіріп, пікірталастар ж‰ргізіп,
ќауіпті екенін т‰сініп, жоламауѓа
бекінді. Сондай-аќ, мектепішілік жал-
пы ата-аналар жиналысы "Озыќ ойлы
±рпаќ тєрбиелеу" таќырыбында
μткізілді. Ќазіргі ќоѓамдаѓы ењ мањыз-
ды мєселелердіњ бірі – теріс аѓымдаѓы
жат д‰ние – діни экстремизм жайын-
да айтылып, бейнебаян кμрсетіліп,
сауалнама алынды.

Арайлым АХМЕТЖАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындаѓы

Обаѓан орта мектебі.
Алтынсарин ауданы.

Имандылыќ иірімдері
Руслан
      ЄЛКЕЕВ

"Жаќсыныњ жаќсылыѓын айт –
н±ры тасысын" – дейді халыќ да-
налыѓы. Айналасына, ж‰рген ор-
тасына шарапаты тиген ‰лкен
ж‰ректі жандарѓа ќаратып айтыл-
ѓан болса керек б±л наќыл. Біз де
осы ±лы сμзді ту етіп алып,
ауылымыздаѓы жанашыр аѓамыз
Сейтхожин Ахмедия Ємірбек±лы
жасаѓан игі істі оќырман ж±ртшы-
лыќпен бμліспекпіз.

¤ткен жылдыњ жаз айында
Ќабырѓа ауылында к‰рмеуі
к‰рделеніп, іске аспай ж‰рген
мєселе – ауыл мањындаѓы ата-
баба бейіті ќоршалды. Ата-баба-
ларымыз, жаќын туыстарымыз
жатќан б±л бейіттіњ айналасын
ќоршау туралы айтылып келе
жатќалы ќашан. Ахмедия
Ємірбек±лы Алла разылыѓы ‰шін
игілікті іске м±рындыќ болып,

Єсіресе, Ислам дінініњ раќым
н±ры ретінде жіберілгенін жєне
оныњ асыл ќасиеттерін дєріптеді.
¤скелењ ±рпаќтыњ санасына
μмір баќи серік ќылар иманды-
лыќќа бастайтын ќасиетті ±ѓым-
дарды ±ѓындырды.

Наќтылай келсек, келелі кез-
десу кезінде: "Адам баласы Алла
алдында не ‰шін ардаќты?",
"Адам немен ќ±нды?", "Ислам
дегеніміз не?", "Имандылыќќа
нелер жатады?", "Ата-бабамыз
бізді кеше ќалай тєрбиеледі?" –
деген сауалдарѓа дєлел-дєйек-
пен жауап берді.

– Алла таѓала к‰ллі адамзатты
с‰йіп жаратты, тіпті  миллионда-
ѓан клетканыњ ішінен тањдап
алды. Біздіњ хайуаннан айырма-
шылыѓымыз – санамызда. Яѓни,
бойымызда аќыл, парасат, білім
секілді ќ±нды нєрселер бар.

Барлыќ адам Адам ата мен
Хауа анадан тараѓан. Біздіњ
негізіміз бір. Бар адамныњ жара-

тылысы бір. Ешкімнен ешкім кем
емес. Алайда, Алла таѓаланыњ
алдында тек ќ±нымыз бμлек бо-
лады. Сондыќтан, адам баласы
μз ќ±нын білуі керек. Білмегеннен
кейін біз оны аяќ асты етеміз.
"Ќолда барда алтынныњ ќадірі
жоќ" – деп ќазаќ атамыз бекер
айтпаса керек, – деді бас имам.

Ж‰здесу соњында Б.¤теті-
леуов орта мектебініњ директоры
Болат Ќаденов сμз алып, оќушы-
ларѓа  ой салар таѓылымды дєріс
μткізгені ‰шін бас имамѓа аќ ал-
ѓысын айтты.

 Сарыкμл ауданы.

"Дін – ѓылымныњ анасы"

Игі іс ќылѓан жанныњ  ізі μшпейді
ќорымды ќоршауды ќолѓа алды.
"Ж±мыла кμтерген ж‰к жењіл" де-
мекші, б±л іс ауыл т±рѓындары-
нан ќолдау тауып, ќаржылай,
ж±мыс ќолын созып жатты.
Ауылымыздыњ жанашыры Ахме-
дия сынды аѓамыздыњ басшы-
лыѓымен ќорымды ќоршауѓа   2
млн 700 мын. тењгеге жуыќ ќара-
жат жиналып, ќорым халыќќа
кіріп-шыѓуѓа ыњѓайлы етіп жасал-
ды. Ахмедия Ємірбек±лы б±л
ќаржыны жергілікті ауыл т±рѓын-
дарынан ѓана емес, б±рын т±рѓан,
бейітте жаќын туысќандары жер-
ленген, барша ќабырѓалыќ   от-
басылардан жер-жерді аралап
жинады.  Єрине, б±л оњай шаруа
емес еді, м±нда маќсатќа жету
жолындаѓы зор ењбек пен табан-
дылыќ жатыр. Ахмедия Ємірбек-
±лы м±ндай ќадам жасамаѓанда,

ауылдаѓы ќазіргі тањда 30-дан сєл
асатын шањыраќтан осынша ќар-
жыны шыѓару ќарапайым ауыл
т±рѓындары ‰шін ќиын болар еді.
Сонымен ќатар осы істе Молда-
шев Алмат Аманжол±лыныњ  ет-
кен ењбегі зор. Дєнекерлеуші жігіт
бейітті ќоршап біткенше басынан
аяѓына дейін ќолѓабыс етті. Олар-
дыњ игі істеріне халыќ дєн риза.

Игі іс аяќталысымен ауылы-
мызда ас беріліп, аруаќтарѓа
ќ±ран баѓышталды.  Ата-бабамыз
"¤лі жебемей, тірі байымайды"
деген ќаѓиданы осындайда айт-
ќан шыѓар.

 Сарбай СМАЃ¦ЛОВ,
Н.К.Крупская атындаѓы

жалпы білім беретін негізгі
орта мектебініњ  ќазаќ тілі мен

єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі.
Аманкелді ауданы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

М±хтасиб Єлм±хамед молла атындаѓы Арќалыќ ќалалыќ мешітін-
де осындай атаумен жас ±рпаќќа имандылыќ тєрбиесін беру, М±хам-
мед пайѓамбардыњ хадистері мен с‰ннет ќаѓидаларын насихаттау
маќсатында жоѓары сынып оќушыларына тєрбиелік дєріс μткізілді.

Дєрісте ел аѓалары ќалалыќ мешіттіњ бас имамы Б.Торѓайбай±лы
мен ЌР-ныњ Мєдениет ќайраткері Ж.¤мірбек±лы Отанды с‰ю, ата-
ананы ќ±рметтеу сынды адами ќ±ндылыќтардыњ мањыздылыѓына
тоќталып, оќушылар ислам діні жєне ќазіргі ќоѓамдаѓы μзгерістер
жμнінде с±раќтар ќойды.

– Діни дєрістіњ негізгі маќсаты – жас ±рпаќтыњ діни сауатын ашу.
Жастарды адамгершілікке, мейірімділікке, мєдениеттілікке, кішіпейіл-
ділікке тєрбиелеу. Осы орайда б‰гінгі дєрісімізге атсалысќан А.Ќ±нан-
баев атындаѓы №6 мектептіњ оќушылары мен ±стаздарына алѓысы-
мызды білдіреміз, – дейді шараны ±йымдастыруѓа м±рындыќ болѓан
ќалалыќ мєдениет сарайы єдебиет бμлімініњ мењгерушісі Жандос
Ерѓазы±лы.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Дєріс кμріністері.



Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Ол әкеден ерте 
айырылды. Анасы, 
ағасы, қарындасы 
оның бар жақыны. 
Отбасымен Қарамеңді 
селосында тұрады. 
Нарық заманының бар 
қиыншылығын бала да 
болса көріп, сезіп өсті. 
Сондықтан да болар 
шамадан тыс еркелеген 
емес. Анасына қолынан 
келгенше қолғабыс 
етіп, үнемі  тұрмыстың 
ауыр жүгін жеңілдетуге 
тырысып келеді. 

Адам баласының басындағы 
ең басты байлық – денсаулық де-
сек те, оны естен шығарып ала-
тын кезіміз көп. Біз денсаулықтың 
қадірін жақсы білетін он бес жа-
сар жасөспірім Арман Шығанба-
ев жайында айтып отырмыз. Ол 
балалар арасында кездесетін  
церебралды сал ауруына шал-
дыққан. Тізесі толық жазылмай-
ды, сондықтан тек аяқтарының 
ұшымен басып жүруге мәжбүр. 
Жүріп-тұруы қиын болғанымен 
оның қолдары қарулы, спортпен 
шұғылданғанды ұнатады. Қан-
ша жүре алмаса да ойын бала-
сының бар ойы далада. Аяғын 
баса алмаса да, футбол ойнай-
мын деп талай құлап, жарақат 
алған кездері де көп. Үнемі күлім-
деп жүретін ақжарқын баланың 

ұяңдау мінезінің ар жағында қай-
сарлық, өмірге деген құштарлық, 
құлшыныс барын жерлестері 
жақсы біледі. 

Ер жетіп келе жатқан Арман-
ның армандары зор. Ол тоғы-
зыншы сыныптан кейін қатар-
ластарымен бірге қалада білім 
алып, мамандық иесі болуды 
армандайды. Өмірден өз орнын 
тапқысы келеді. Бұл кез келген 
жанның болашаққа деген жоспа-
ры болса, Арман үшін қиындығы 
мол жағдай. Әрине, бірінші ке-
зекте денсаулығын түзету қажет. 
Өткен жылдың желтоқсан айын-
да «Жизнь на ладони»  қайырым-
дылық жобасы жинаған қаражат-
пен Ресейдің Челябі қаласына 
барып, ота жасату мүмкіндігіне 
ілікті. Облыстық балалар ауру-
ханасындағы жоспарлы емге қа-
рағанда Ресей Федерациясының 
жаңалық тапқышы, медицина 
ғылымдарының  докторы про-
фессор В.Б.Ульзибаттың   патент-
телген тәсілі бойынша ота жасау 
тиімді деп шешілген. Мұндайда 
ақшаның маңызы зор. Жолы 
болып, ақысы қайырымдылық 
жобасының қаражаты есебінен 
төленетіндей шешілді. Ал ота-
дан кейін балаға ыңғайлы көлік 
жалдап, барып-келу шығындары-
на  қосымша қаражат қажеттілігі 
туындады. Арманның  осы мәсе-
лесінен құлағдар болған  жерлес-
тері оған қол ұшын созып, мем-
лекеттік мекеме қызметкерлері, 
жүрегінде қайырымдылық сезімі 
бар өзге де науырзымдықтар қа-
ражат жинауға  атсалысты. 

– Арманның емделуіне қа-
ражат жинаған азаматтарға, 
барша науырзымдықтарға, ау-
данның барлық дерлік мекеме-
леріне, әсіресе алғашқылардың 
бірі болып өз көмегін ұсынған 
жеке кәсіпкер Әділет Бекетұлы 
Сұлтанов пен Мәди Өмірзақұлы 
Ихтиляповқа алғысымыз шексіз, 
– деп ағынан жарылады Науыр-
зым ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімінің басшысы Шынар 
Әбілова. – Аудан тұрғындарының  
қолдауы болмаса осындай мүм-
кіндікті жіберіп алар едік. Өсіп 
келе жатқан бала үшін уақыттың 
орны тым қымбат қой. Бұл бала 
көз алдымызда ер жетіп келеді. 
Бүгінгі күнде жамандықты жасы-
рып, бетін әрі қылсын деп, осын-
дай мейірімді, жақсылықты паш 
етуіміз керек. Сонда өсіп келе 
жатқан жастар «мен де осындай 
боламын, жақсылық істеймін» 
деп ұмтылады. 

Облыс бойынша барған алты 
баланың  бірі – Арман еді. Жолы 
оңынан болып, жерлестері қол-
дап, демеп жіберді. Арманның 
анасы да, өзі де сондай риза. 
Ота жасаған хирург баланың 
ересек болып қалғанына бай-
ланысты ем нәтижесі өзге жасы 
кіші балалардан төмен болаты-

нын, бірақ бұрынғы жағдайынан 
қимылдауы біраз жеңілдейтінін 
бірден ескерткен екен. Әттең, 
жоқтық қолды емес, болашағын 
шырмады. Десе де, мұндайда 
бір Аллаға сену керек. Өмірде 
небір адам сенгісіз ғажайыптар 
болып жатыр емес пе?!  Арман-
ның отадан кейінгі жағдайын 
сұрап, тілектестік білдірушілер 
аз емес. 

Жаңа жылдан кейін ол облыс 
орталығындағы мүгедек бала-
ларды оңалту орталығына барып 
ем қабылдап келді. Енді наурыз 
немесе сәуір айларында тағы 
бір мәрте барып, ем қабылдауға 
мүмкіндігі бар. 

Қазір Арман тізесін жазып, 
жүріп кетпегенімен табанын нық 
басып тұра алады.  Туғаннан 
табаны толық жерге тимеген ол 
үшін бұл қандай бақыт екенін сіз 
бен бізге түсіну қиын шығар. Бірақ 
Арман үшін бір саты, бір жетістік. 
Алғашында  денесін толық иге-
ре алмай шалқалап құлап, оған 
өзі қатты қобалжыған сәттері 
де болыпты. Арнайы құралға 
сүйеніп жүріп жаттыққан. Ағасы 
Бахтияр мен қарындасы Аяжан 
да бауыр ларына қолдау көрсетіп, 
үнемі қасынан табылған. Арман 
туралы жақсы жаңалықты біздер 
де жерлестерінен естідік. Ести 
сала газет бетіне беру керек деп 
ұйғардық. Жақсылықты бөліс-
сең көбейеді демекші, жағымды 
жаңалықтар көп болсыншы.

СУРЕТТЕ: Арман Шығанбаев.
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ТАҒДЫРЫ БӨЛЕК ЖАНДАР

Арманның    
   армандары 

Психологтар бас 
қосқан жиын

Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімінде ҚББ психолог ма-
маны Эльмира Құлтанованың ұйымдастыруымен педагог-психо-
логтардың  «Психологиялық денсаулықты сақтау мақсатындағы 
педагогтардың эмоционалды әлсіреу  профилактикасының әдіс-
тері мен тәсілдері» тақырыбында әдістемелік  бірлестік отырысы 
өтті. Әдістемелік отырыс алдында  Эльмира  Ғабдумәлікқызы 
психологтарды күн тәртібімен  таныстырып, алдағы жұмыста-
рына  сәттіліктер тіледі. №2 орта мектебінің психологы  Абы-
лайхан Алмазұлы «Эмоционалды  қуатты түсірудің әдістері мен 
тәсілдері» тақырыбында баяндама оқыды. Бұл баяндамадағы 
негізгі мақсат – эмоционалдық қуат дегеніміз не? Оны түсіру-
дің жолдары қандай екенін түсіндіру болатын. Баяндамашыға 
психологтар тарапынан  сұрақтар қойылып, ұтымды жауаптар 
алынды. Екінші кезекте  А.Байтұрсынов атындағы бастауыш  
гимназия  психологы Қарлығаш Әбділханова  дайындаған  «Пе-
дагогтардың эмоционалды әлсіреуінің  профилактикасы  және 
әдіс-тәсілдері» тақырыбындағы  баяндамасы тыңдалды. Келесі 
сөз кезегін Ы.Алтынсарин атындағы  гимназия  психологы Гүл-
мира  Қуандыққызы алып, ол «Мұғалімдер мен жоғарғы сынып 
оқушыларына арналған психопрофилактикалық сабақтардың 
жүргізілуі» тақырыбында дайындаған баяндамасында  бейне-
ролик көрсетіп, таныстыру жасап, тренинг өткізді. Жоғарыда 
аталған  тақырыпқа байланысты  сөз кезегін Фурманов  орта 
мектебінің педагог-психологы Әсем Жаңалыққызы «Ұстаздармен 
және жоғарғы сынып оқушыларымен жүргізілетін психопро-
филактикалық жұмыстар» тақырыбында презентация көрсетті. 
Психологтармен сергіту тренингін жүргізді. Мұндай әдістемелік 
отырыстардың  әсіресе жас психологтар үшін  маңызы орасан 
зор деп ойлаймын. Себебі, бір-бірімізбен тәжірибе алмасамыз, 
ой бөлісеміз, пікір алмасамыз. 

Әсем ӘБІЛДИНА, 
Фурманов орта мектебінің педагог-психологы.

Арқалық қаласы.

Өрт қауіпсіздігі  мәселесі 
талқыланды

Өрт қауіпсіздігі мәселесіне арналған дөңгелек үстелге білім беру, 
денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау мекемелерінің өкілдері 
қатысты. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті 
қызметкерлері басқосуға қатысушыларды өткен жылғы жағдаймен 
таныстырды. Статистика мәліметтеріне қарағанда,  Қостанай облысы 
аумағындағы сауда-саттық объектілерінде 31 өрт, мәдени-спорттық 
мекемелер мен монша-кір жуатын кешендерде 4 өрт болды. Жыл 
басында сауда-саттық объектілерінде тағы да екі өрт тіркелді.

Қостанай облысының ТЖД ӨҚСПҚжББ МӨББ бас маманы аза-
маттық қорғау подполковнигі Қ.Тоқкужинаның айтуынша, ҚР Кәсіп-
керлік кодексінің негізгі ережелері мен субъектілерге (объектілерге) 
тексеру жүргізудің жаңа ережелерін білудің маңызы зор. Өрт қауіп-
сіздігі талаптарын орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік 
күшейтілген. Жаңа редакциядағы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексі   2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. 
Ережелердің көбі өзгерді. Кодекстің маңызды жаңалықтарының бірі 
– жауапкершілікті жеңілдететін жағдайларды анықтауда әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы іс қозғалған тұлғаға салынған әкімшілік 
айыппұл сомасын (жалпы айыппұл соммасының 30 пайызын аспауы 
тиіс) қысқартуға мүмкіндік беретін механизмнің енгізілуі. 

Қостанай қаласының ТЖБ бас маманы азаматтық қорғау капи-
таны А.Ахметов өрт туғандағы қызметкерлердің іс-қимылы және 
адамдар көп жиналатын мекемелерде өрт қауіпсіздігінің негізгі ере-
желері туралы айтып берді. 

Қостанай қаласының ТЖБ бастығы азаматтық қорғау полковни-
гі А.Оразов атап өткеніндей, өрт қауіпсіздігі ережелерін мүлтіксіз 
сақтау –  азаматтардың сана-сезімі және жауапкершілігінің  деңгей-
інің артуын көрсетеді.Әрі бұл өрттер санын төмендетуге мүмкіндік 
береді.
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ТАРИХ

П
РЕЗИДЕНТТІЊ ¦лытау-

  да берген келелі
            с±хбатынан кейін алды-
мен тарихшы ќауым ѓана емес,
ел болып ењсеміз кμтеріліп
ќалды. Ќазаќ хандыѓыныњ
мєртебесін Елбасыныњ  насихат-
тауы талай ѓасырлар тарыдай ша-
шылып, таѓдыр тауќыметін тар-
тып келген хандар ±рпаѓы ‰шін
де мєртебе болды.

Тараз ќаласындаѓы Ќазаќ
хандыѓыныњ 550 жылдыќ тойы-
на бармас б±рын тμре ±рпаќта-
ры ¦лытаудыњ "Ќара Кењгір"
μзені бойына мєњгіге т±раќтаѓан
Шыњѓыс ханныњ т±њѓыш ±лы
Жошы ханныњ басына барып,
аруаѓына зиярат етіп, халќы-
мыздыњ амандыѓы мен бірлігіне
медет тілеп ќайтсаќ деген бай-
ламѓа келдік. ¦лытаудаѓы киелі
тарихи орындар "Алашахан",
"Жошыхан", "Домбауыл", "Тоќ-
тамыс", "Едіге", "Хан Ќорѓан"
тарихи орындарына б±рын да
барып ж‰рген болатынмын.

Ќазаќ хандары єліппесін жаз-
ѓан Халыќ жазушысы М±хтар
Маѓауинніњ сμзімен айтсаќ:
Б‰гінде ќасиетті, ¦лт ¦ясы ¦лы-
тау μњірінде тыныстап жатќан
айбынды Шыњѓысханныњ ‰лкен
±лы Жошыныњ есімімен атала-
тын ¦лыстыњ  ќалыптасуы,
оныњ μркендеуі жєне ыдырауы
аса к‰рделі жєне айтарлыќтай
тарих. Осы Жошы єулетінен
шыќќан Керей мен Жєнібек
Ќазаќ хандыѓын ќ±рѓанда,
"АЛАШТЫ" ±лттыњ ±раны, кμне
т‰рік заманынан келе жатќан
бастањба – "Т¤РЕ" тањбаны
мемлекеттіњ Елтањбасы, Тμре
тањбалы ќызыл туды Бас Бай-
раѓы, Астанасын – Т‰ркістан
ќаласы етіп алды. Б±л – Ќазаќ-
тар Т‰ркілердіњ ±рпаѓы екенін

АААААРЌА тμсінде шыѓыстан батысќа
ќарай созылып жатќан таулар
 бар. Олардыњ шыѓысы Баянтау,

Балќантау, Ќарќаралы, Ќызыларай бо-
лып басталады да, жолай Б±ѓылы, Та-
ѓылы, Ортау, Аќтау, Ќызылтауларѓа ±ла-
сып, батысы ¦лытаумен т±йыќталады.
Б±л – єлемге єйгілі Сарыарќа.
Оњт‰стіктіњ аптабы
мен солт‰стіктіњ
салќыныныњ ќаќ ор-
тасына біткен сары
жонды мекен. ¦лы-
таудыњ т‰стік баты-
сы кμкжиекке дейін,
шетіне кμз жетер
емес, кμсілген кμ-
гілдір тартќан жасыл
дала, аржаѓында
Торѓай. ‡лкен Жы-
ланшыќ, Сарытор-
ѓай μзендері керіле
кμсіліп аѓып жатыр.

Осы ¦лытау ќы-
раттары мен Торѓай
тμсінде тарих алдында єлі ашылмаѓан,
атам заманнан мєњгілікке саќталѓан
мєдениет барын μмірдіњ μзі кμрсетіп
отыр. Оѓан дєлел, б±дан бірнеше жыл
б±рын АЌШ-тыњ ѓарыш аппараттары
жерден фотосуреттер т‰сіргенде, Тор-
ѓай геоглифтерін тапты (ерте заманда
адамдар ‰йінді ‰йіп не тастан ќалап
ќалдырѓан ±зындыѓы 7 метрден кем
емес тμбелер). ¤ткен жылы ол туралы
таѓы да сμз ќозѓалып, тіпті американыњ
бас газеті "Нью-Йорк Таймста" маќала
жарияланды. Алѓаш табылѓанда ѓалым-
дар б±л кєдімгі геометриялыќ μлшем-
мен салынѓан, тік тμртб±рышты, ара
ќашыќтары тењ ‰йінділер ѓарыштан
кμрген адамѓа ой салады. Олардыњ
μлшемі μте ‰лкен, тік жєне ‰ш, тμрт
жаќќа баѓытталѓан єрбіреуі ж‰з тμмпе-

шіктен т±рады, ортасында ‰лкен бір
тμбе т±р. Ѓалымдар єрт‰рлі болжам
айтады. Біреулері б±л белгілердіњ Еги-
петтегі пирамидалармен тікелей бай-
ланысы бар десе, кейбіреуі тіпті Фин-
ляндия жеріндегі аќшамдап тізбектел-
ген ертеден ќалѓан тастармен тоѓыса-
ды деген жорамал жасады. Б±ларды

кім т±рѓызѓан? Шындыѓына келсек, б±л
ескерткіштер ќалыњ ж±ртќа беймєлім.

Бабалар т±рѓызѓан ќорѓандар мен
оба, тμбелер Алтайдан сонау Альпі
таулары арасында к‰ні б‰гінге дейін
кездеседі. Соныњ ‰лкені – Мамай ќор-
ѓаны. Ал, Алтынтау (Алтай) ќорымын
ќазірге дейін археологтар сан т‰рлі
зерттеулер ж‰ргізіп, м±зды салќын жер-
ден мєйіттерді ашуда. Екінші ќорым
¦лытауда болды. ‡шіншісі ќасиетті
Т‰ркістанда.

Ќазаќќа табиѓаттыњ μзі сыйлаѓан ¦лы-
тау мен оныњ жанындаѓы Кішітау екі пи-
рамидаѓа ±ќсайды. Олардыњ ќос ќапта-
лынан тμгілген Ќаракењгір, Сарыкењгір,
‡лкен Жыланшыќ, Торѓай, Ырѓыз, теріс-
кейде Есіл, Н±ра μзендері бар. ¦лытау-
дыњ шыѓысында кішігірім Алтын Шоќы

кμрсетіп отыр" деп атап
кμрсетті.

Иє, біз Т‰ркі ±рпаѓымыз. Ал-
тын босаѓалы Жошы ¦лысы
μзініњ м±рагері – болашаќ

ќазаќ хандыѓыныњ орныѓуына
берік негіз ќалады. Жошы хан
ќазаќ хандарыныњ атасы, ќазаќ
хандары Жошы ќ±рѓан мемле-
кетті єрі ќарай жалѓаѓан наќты
м±рагері. Ќазаќ хандарыныњ
атасы Жошы бабамыз алтын бо-
саѓалы аќ ордасын Ќаракењгір
μзені жаѓалауына кездейсоќ
тікпеген болар.

Жезќазѓанда Ќазаќ хандыѓы-
ныњ 550 жылдыѓына арналып
"Б‰кіров оќулары" аясында Рес-

публикалыќ ѓылыми-практика-
лыќ конференция жєне "Кет-
б±ѓа" к‰йлерініњ т±саукесері
μтетін болып екі ‰лкен шара бел-
гіленді. Халыќаралыќ ѓылыми-

практикалыќ конференция
μтті. Єр аймаќтан жиналѓан та-
рихшы ѓалымдармен ќатар
ж‰зден аса тμрелер єулеті,
Ќытайдан, Моњѓолиядан, Ре-
сейден, Ќырѓызстаннан деле-
гаттар ќатынасты. Б±л шараны
Жезќазѓанныњ азаматтары μте
жоѓары дењгейде μткізді. Жез-
ќазѓан тарихи-этнографиялыќ
м±ражайында хандар єулетімен
кездесу ±йымдастырылып,
Шыњѓыс хан, Жошы хан басќа
да ќазаќ хандарына байланыс-
ты кењ ауќымда маѓл±мат
беріліп, соњынан концерт,

±лттыќ салт-дєст‰рді насихат-
тайтын кμріністер ќойылды.

Жошы ханныњ басына Арќа-
лыќ ќаласынан ќала єкімініњ
орынбасары Исламбек Мємете-
ков бастап, ќалалыќ ардагерлер
кењесі тμраѓасы Кєки Аќан,
ќ±рметті ќажы Мираш Тєшетов,
"Арќалыќ хабары" газеті редак-
торы Арыстан Айтмаѓанбетов,
кєсіпкер Саѓидолла Жанпейісов,
"Арќалыќ телехабарыныњ тіл-
шісі Арманг‰л Баймаѓанбетова,

тауы т±р. Бір кезде Шыњѓысханныњ ‰лкен
баласы Жошы Ордасын тіккен Жањѓа-
был жаѓасында μзен аѓып жатыр. Ќара-
кењгір μзені бойында ѓасырлар бойы
ќызыл кірпіштен ќаланѓан Жошыныњ ке-
сенесі т±р. Шыњѓыс хан заманнан ќал-
ѓан жалѓыз белгі. ¦лытауда б±рнаѓы за-
манда екі тау ќатар т±рса керек. Оны

Айыртау атаѓан.
Б±л ¦лытауда тарих-

та аса белгілі Ќ±тылыќ-
бек баласы Едіге батыр
да жерленген. Кейін осы
¦лытаудыњ ќыста ќат-
пайтын жылы б±лаѓы
ќасына алыстаѓы Сібір
жерінен Тоќтамыстыњ
денесін оныњ баласы
Ќадырберді алып келіп,
жерлейді. М±нда VIII-IX
ѓасырдаѓы Ќорќыт есімі-
мен байланысты айты-
латын Ќорќыт кμлі бар.
Кетб±ѓа єйгілі "Аќсаќ
ќ±лан" к‰йін т±њѓыш рет

осы жерде орындаѓан. Асанќайѓы,
Байжігіт, Ќойлыбай баќсы, Абылай хан,
атаќты Жанаќ аќын сияќты ќазаќтыњ
біртуар т±лѓаларыныњ аяќтары басќан
жер. М±нда єлгі к‰йшілер Тєттімбет,
Тоќа, Ыќылас, Дайрабайлар болѓан.
Б±дан біз ¦лытаудыњ ќазаќтыњ ±лттыќ
рухани ордасы болѓанын кμреміз. Ал
осыдан бірер жыл б±рын ¦лытауда Ел-
басы Н±рс±лтан Назарбаевтіњ с±хбат
беруі де – ±лылыќтыњ белгісі.

¦лытауды, Торѓай геоглифін єлемге
танытатын туристік жерге айналдыру –
парыз. Киелі жерді туристерге барын-
ша таныстыру ‰лкен маќсат. Ќашанда
тарих μлмек емес. Енді оњ бетб±рыс –
Мєњгілік ел, ¦лы Дала перзенті болу.

Жамантай УАЌБАЕВ.
Єулиекμл ауданы.

"Дала μлкесі" м±ражайы ќызмет-
кері, аќын М±ќият Ќойшыбай,
Арќалыќ педагогикалыќ инсти-
тутыныњ теле операторы Темір-
хан Байѓожин барды.

Кезінде тμре т±ќымдары
ќудаланып, туыстары тарыдай
шашылып, бірі Ќырымѓа, бірі
Ќытайѓа, бірі Шыѓыс Азияѓа,
бірі м±хит асып кетуге мєжб‰р
болды. Елде ќалѓаны конфиска-
цияѓа, аштыќќа, репрессияѓа
±шырады. Осындай алапат апат-
тан, шектен шыќќан жауыздыќ-
тан тек Ќазаќстан Тєуелсіздік
алѓан к‰ннен бастап ќ±тылды.
Есін жиып, ењсесін кμтерді.

Біз – ¦лы Дала оѓландары-
ныњ ±рпаѓымыз. Сол ±лылар
ісіне лайыќты болу єрќайсысы-
мызѓа парыз єрі міндет. Ќазаќ-

тыњ алып даласында Жошыныњ
с‰йегініњ жатуы тегін емес. 800
жылдан бері халыќтыњ аѓылып
келіп, Жошыѓа тєу етуі ¦лы Жа-
ратушыдан жєрдем, медет тілеуі
екені сμзсіз.

Шμптібай БАЙДІЛДИН,
Єлемдік Шыњѓыс хан

академиясыныњ ќ±рметті
академигі, μлкетанушы,

Арќалыќ ќаласыныњ
ќ±рметті азаматы,

 оюшы,  ќолμнер шебері.

СОТ ІС
        ЌАРАДЫ

Бас

бухгалтердіњ

былыѓы

Науырзым аудандыќ со-
ты Науырзым мемлекеттік
табиѓи ќорыѓында бас бух-
галтер болып ќызмет атќар-
ѓан 36 жастаѓы Жанар
Бμрібаеваѓа ќатысты сот
‰кімін шыѓарды.

¤ткен жылдыњ 1 ќањтары
мен 20 тамызы аралыѓында
Науырзым ауданыныњ Ќара-
мењді ауылында Ж.Бμрі-
баева  ММ басшысыныњ
электрондыќ сандыќ ќол-
тањбасына ќолы жете
т±рып, μз жалаќысыныњ
жєне басќа да тμлемдерініњ
мμлшерін ±лѓайтып кμрсет-
кен. Осылайша, артыќ ал-
ѓан бюждеттік ќаражатты
Бμрібаева μзініњ жеке карт-
шоты есебіне жєне де μзініњ
зањсыз єрекеттерінен хабар-
сыз болѓан  к‰йеуі Д.Бμрі-
баевтыњ карт-шоты есебіне
зањсыз т‰рде аударып
отырѓан. Сотталушы мемле-
кеттік мекемеден  712 228
тењге ќаражатты ќолды ет-
кен.

Сот ‰кімімен Ж.Бμрібае-
ва ЌР Ќылмыстыќ ко-
дексініњ 190 бабы 1 бμлігі,
189 бабы 3 бμлігі, 2 тармаѓы
бойынша (алаяќтыќ, сенiп
тапсырылѓан бμтенніњ м‰-
лiктi иемденiп алу немесе
талан-таражѓа салу) айыпты
деп танылды. Оѓан ќаржы-
лыќ жєне бухгалтерлік єре-
кетті баќылау жєне орын-
дауѓа ќатысты ќызметпен
айналысу ќ±ќыѓынан μмір
бойына айыру, м‰лкін тєр-
кілеу жєне жалпы тєртіптегі
т‰зету колониясында  6
жылѓа бас бостандыѓынан
айыру жазасы таѓайындал-
ды.

Баласын

бетімен

жіберіп...

Ќостанай облысыныњ
Ќамысты ауданыныњ т±рѓы-
ны 2008 жылы туѓан кєме-
леттік жасќа толмаѓан бала-
сыныњ тєрбиесі мен оќуына
кμњіл бμлмей, ата-аналыќ
міндетін д±рыс атќармаѓаны
‰шін єкімшілік жауапкерші-
лікке тартылды.

Азаматша К-ныњ ±лы
соњѓы ‰ш айда наќты се-
бепсіз мектепке бармаѓан.

Ќамысты селосыныњ
т±рѓыны ЌР ЄЌБтК-тіњ 127
бабы 1 бμлігі бойынша (ата-
ананыњ немесе басќа да зањ-
ды μкiлдердiњ балаларды
тєрбиелеу жμнiндегi мiн-
деттердi орындамауы)  ай-
ыпты деп танылып, оѓан 7
АЕК кμлемінде (15 000 тењ-
ге) айыпп±л салынды.

Сот ќаулысы зањды
к‰шіне енген жоќ.
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Ењбекпен еленіп, елдіњ ыќыласы-
на бμлену – ‰лкен ќ±рмет. Осындай
ќ±рметті жандардыњ бірі – "Ќазаќ-
стан денсаулыќ саќтау саласыныњ
‰здігі", Арќалыќ ќаласыныњ "Жыл
адамы" ќ±рметті атаѓыныњ иегері
М.Спандияров.

М±хамедрахым Спандияр±лы
1953 жылы 28 аќпанда Аманкелді
ауданыныњ  Бестау  ауылында  д‰-
ниеге келген. Арќалыќ ќаласындаѓы
Ш.Уєлиханов атындаѓы №1 мек-
тептіњ т‰легі. Ќараѓанды мемле-
кеттік медициналыќ институтыныњ
емдеу бμлімін бітірген жас маман
Арќалыќ аймаќтыќ туберкулезге
ќарсы ем ќолдану диспансеріне
дєрігер-рентголог болып ж±мысќа
орналасады. Міне, содан бері ќырыќ
жылѓа жуыќ уаќыт бойы бір ±жым-
да тапжылмай ењбек етіп келеді.

"Бір жол бар алыс, алыс та болса
жаќын, бір жол бар жаќын, жаќын
да болса алыс" деген. М±хамедра-
хым аѓа атаќ пен абыройѓа сол алыс
жолмен асыѓып-аптыќпай жеткен
жан. Ќысќасы, ол не істесе де атаќ-
дєреже  ‰шін  емес,  ќанѓа сіњген
ќасиетпен ењбегініњ ел м‰ддесінен
шыѓуын ќалады. Ќол жеткізген биік-
теріне  μзініњ аќ адал ењбегімен, ізде-

ністерімен жетті. Б‰гінде
оны єріптестері μз ісініњ
білгірі, жастардыњ аќыл-
шысы санайды.

Білгір де білікті маман
μмір тєжірибесінде зама-
науи жетістіктерден ќалыс-
пай, μз ортасында зор
ќ±рметке бμленіп келеді.
Ал, абырой мен атаќ адам
баласына оњайлыќпен  кел-
мек  емес.

"Оќу инемен ќ±дыќ ќаз-
ѓандай" десе, сол оќуды
оќып, алѓан білімін лайыќ-
ты ењбегіне жаратты.
Елініњ  ќ±рметіне  бμлен-
ген аќ халатты абзал жан
ізденіп, ‰йренуден жалыќ-
ќан емес. Сол мол ењбек
арќылы шеберлік шыњына

шыќты.
Ол ќоѓамдыќ ж±мыстардыњ да

‰немі бел ортасында ж‰реді.
Тєжірибелі денсаулыќ саќшысы ме-
кеме-±жымдарда, оќу орындарын-
да аурудыњ алдын алу жолдарын  жиі
насихаттап, аќыл-кењестерін беріп
отырады. Тілегі – жастардыњ жаны
сау болып, тєуелсіз еліміздіњ μрке-
ниетіне μз ‰лестерін ќосуы.

М±хамедрахым аѓа туѓан ќала-
сыныњ болашаѓына ќатты алањдай-
ды. Бір отбасы кμшіп кетсе
кєдімгідей жаны ќ±лазып, бір т‰п
аѓаш отырѓызылса марќайып, μсіп
ќалады.  Мєдени-спорттыќ шаралар-
дыњ ‰немі бел ортасынан табылады.
Жерлестері  жетістікке  жетсе, сол
биіктен μзі кμрінгендей тμбесі кμкке
жетеді. ¤зініњ жеткен жетістігін
ж‰ктелген мол жауапкершілік деп
санайды.

Халќыныњ ќолдауына ие болып,
"Алтын дєрігер" атанѓан ол ‰лгілі
отбасыныњ тірегі. Бір ‰йде екіден
саулыќ саќшысы. Ж±байы Сєуле
екеуі шаттыќты шањыраќтарында
бір ±л,  бір ќыз тєрбиелеп μсірді.
Аружан, Єбілманс±р атты немере-
лері тєтті ќылыќтарымен баурап,
μсіп келеді. Ењбегімен еленген ерлі-
зайыпты дєрігерлердіњ μмір жолда-
ры жастарѓа ‰лгі-μнеге.

КЕЛБЕТ
"Жаќсыда жаттыќ жоќ" дейді.

Жаќсы адамда дос та кμп, жолдас та
кμп. М±хамедрахым аѓа ‰шін олар-
дыњ єрќайсысы бір тμбе. Халќыныњ
асыл ќасиеттерін бойына сіњірген
М±хамедрахым аѓа ‰лкенге ізетті
іні, кішіге ќамќор аѓа бола білген
жан. Ж‰зінен мейірім шуаѓы ескен,
иманы мол, раќымы зор азамат.
Ж‰рген жері береке, думан-мереке.
Оќыѓан-тоќыѓаны, кμріп-т‰йгені
мол. Єдебиетті – єліппесінен, тарих-
ты – терењінен біледі. Ел ішінде
"М±хамедрахым айтыпты" деген
ќанатты сμздер, єзіл-єњгімелер жетіп
артылады. Бір ѓана мысал: – "Жыл
адамы"атаѓын алѓанымда єріптес-
терім теледидардан аќ тілектерін ар-
нап еді, кμшеден мені кμрген іні-
ќарындастарым: "Аѓай, туѓан
к‰ніњіз ќ±тты болсын!" деп ќ±ттыќ-

тап жатыр, – дейді м±ртынан к‰ліп.
Жемісті ењбек иесі текті атаныњ

т±яѓы. ¤з басы ±лтќа, руѓа бμлін-
генді ќаламаса да, аруаќты ќ±лан
Кейкі батырдыњ атын айтпай кету
єбестік. Атасы ќазыналы Ќылыш-
бай ќарт. Аѓасы Єубєкір ќашан
ќолынан ќаламы т‰скенше батыр
бабасы жайлы деректерді іздестіру-
ден танбады. Єкесі Спандияр жа-
лындаѓан жастыќ шаѓында д‰ниеден
μтті. М±хамедрахым аѓаныњ μзі де
батыр т±лѓалы, пањ мінезді жан. Ол
– таѓдыр тауќыметіне мойынс±нбай
μсті. Ќайсарлыѓы, ењбек с‰йгіштігі,
ізденімпаздыѓы жастарѓа ‰лгі. "Єке
кμрген оќ жонар" деп ізін жалѓаѓан
±лы Маѓжан да "Єкем сияќты елдіњ
сыйлы азаматы болсам" дейді.

¤мірдіњ μзі мектеп. Сол мектеп-
тен μнеге алѓан аѓамыз жайлы осы-
лай сыр шертіледі. Ол ж‰рген мек-
теп – μмір таѓылымы. Сол жолда
аѓаныњ ѓ±мыры ±заќ болсын дейміз.
"Жаныњда ж‰р жаќсы адам" деп
жарќын ж‰зімен, ж‰рек жылуымен
ел- ж±ртын ќашанда мол ќуанышќа
кенелте бергей.

Асќаќ рух аѓалар-ай, арманы аќ,
Тіршіліктен тілемеген

жалѓан баќ.
Тектіліктіњ туын тігіп єрќашан,
Арамызда ж‰ре берші,

алшањдап!
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: М.Спандияр±лы,
ЌР Денсаулыќ саќтау ісініњ ‰здігі.

Суретті т‰сірген автор.
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Ќостанай ќаласыныњ координаттарына сєйкес
Наурыз айына намаз уаќыттарыныњ кестесі

Милади 2016 жыл  -  ћиджри 1436 жыл

Ескерту:
Діни маќалалар мен видео, аудио уаѓыздарды, намаз оќып ‰йре-

ну ‰лгісін, єлемдік, ел жєне аймаќ жањалыќтары мен намаз уаќытта-
ры жайлы ќосымша маѓ±лматтарды ќазаќ єрі орыс тілдерінде
akmechet.kz - Ќостанай облыстыќ "Марал ишан" мешітініњ ресми
сайтынан  кμре  аласыз.  Ќ±рметті м±сылман бауырлар мен ќарын-
дастар! akmechet.kz сайтымызѓа кіру арќылы дініміздіњ таралуына
μз ‰лестеріњізді ќосыњыздар!

Аманкелді ауданы  Коммунизм жолы ауылыныњ
т±рѓыны, асќар таудай аяулы єкеміз Ыбышев Ќияќ
Бейсенбай±лын саѓынышпен еске аламыз. Ќазір
ортамызда болса єкеміз 23 аќпан к‰ні 84 жасќа то-
лар еді. Асыл єкеміздіњ жаны жєннатта, топыраѓы
торќа, иманы жолдас болсын. Єрќашан есте саќ-
тап, ќимас кμњілмен еске аламыз.

¦рпаќтарѓа тєлім беріп,
μміріњді шєкірттерге арнадыњ,

40 жылдай ±стаз болдыњ,
 ізденуден ешќашанда талмадыњ ,

25 жыл директор да болдыњ орта мектептіњ ,
Игі істерді єрќашанда болашаќпен жалѓадыњ.
" М±ѓалімніњ м±ѓалімі " атаѓын да алдыњыз,
Єр шєкірттіњ ж‰регінде дана жолды салдыњыз ,
Саѓынышпен еске алып, сізді маќтан т±тамыз,
Бала-шаѓа, ел-ж±ртыњныњ есінде мєњгі ќалдыњыз.
Саѓынышпен еске алушылар : Анамыз Наѓима, балалары, неме-

релері жєне к‰йеу балалары мен келіндері.

Еске алу

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!

"Новотроицк-1" ЖШС 2016 жылѓы "11"наурызда  саѓ.
09.00-де мына мекенжайда: Ќарабалыќ ауданы, Ново-
троицк селосы, "Новотроицк-1" ЖШС кењсесінде ќаты-
сушылардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын
хабарлайды.

К‰н тєртібінде(мєселе):
1. Серіктестіктіњ Банк алдындаѓы туындаѓан жєне

туындайтын барлыќ міндеттемелерін тиісінше орындау-
ды ќамтамасыз ету ретінде 2015 жылѓы "28" сєуірдегі
181 900 000 (Бір ж‰з сексен бір миллион тоѓыз ж‰з мыњ)
тењге мμлшерінде CL100038666245N1 кредиттік желіні
±сыну туралы Келісім-шарт бойынша жєне 26.11.2015 ж.
376 350 453(‰ш ж‰з жетпіс алты миллион ‰ш ж‰з елу
мыњ тμрт ж‰з елу ‰ш) тењге мμлшерінде
CL100044442277N1 кредиттік желіні  ±сыну туралы
Келісім-шарт бойынша  Банкке м‰лікті кепілге ќоюѓа
келісім беру туралы.

2. Серіктестік Банк алдындаѓы барлыќ μзініњ міндет-
темелерін орындамаѓан жєне тиісінше орындамаѓан жаѓ-
дайда Банкке м‰лікті соттан тыс μткізуге жєне Банкте,
сондай-аќ банктік операциялардыњ жекелеген т‰рлерін
ж‰зеге асыратын банктерде жєне μзге де ќаржы ±йым-
дарында ашылѓан жєне ќызмет кμрсетілетін Серіктестіктіњ
барлыќ шоттарындаѓы аќшаны тєркілеуге келісім беру,
сонымен ќатар Банкке м±ндай шоттардан аќшаны
тєркілеу жμнінде Серіктестіктіњ немесе ‰шінші т±лѓаныњ
(зањнамамен ќарастырылѓан жаѓдайларды ќоспаѓанда)
μкімдерін(н±сќауларын) орындауѓа ќабылдамау ќ±ќыѓын
беру туралы;

3.  Серіктестік атынан барлыќ ќажетті іс-єрекетті
ж‰зеге асыруѓа μкілеттік беру туралы.

Объявление о проведении внеочередного общего
собрания участников ТОО "Новотроицк-1"

ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что "11" марта 2016
года в 09.00 часов по адресу: Карабалыкский район, село
Новотроицкое, контора ТОО "Новотроицк-1" состоится
внеочередное общее собрание участников.

Повестка дня (вопроса):
1. О предоставлении согласия на залог Банку имуще-

ства в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех
действующих и будущих обязательств Товарищества пе-
ред Банком по Соглашению о предоставлении кредитной
линии № CL100038666245N1 от "28" апреля 2015 года в
размере 181 900 000 (сто восемьдесят один миллион де-
вятьсот тысяч) тенге и по Соглашению о предоставлении
кредитной линии  №CL100044442277N1  от 26.11.2015 г. в
размере 376 350 453 (триста семьдесят шесть миллионов
триста пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) тенге.

2. О предоставлении согласия Банку на внесудеб-
ную реализацию имущества и на изъятие денег со всех
счетов Товарищества, открытых и обслуживаемых в
Банке,  а также в банках и иных финансовых организа-
циях, осуществляющих отдельные виды банковских опе-
раций, в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения Товариществом своих обязательств перед
Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не
принимать к исполнению распоряжения (указания) То-
варищества или третьего лица (за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством) по изъятию
денег с таких счетов.

3. О наделении полномочиями на осуществление
всех необходимых действий от имени Товарищества.

"ВАЗИАТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН
090140003579,  оњалту рєсімі ќозѓалѓаны туралы хабарлайды.
Мына мекенжайѓа хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Байт±рсынов
кμш., 70, судья Г.Д.Рахимбаева.

Товарищество с ограниченной ответственностью  "ВАЗИАТ", БИН
090140003579, сообщает о возбуждении  процедуры реабилита-
ции. По вопросам обращаться по адресу: г.Костанай, ул. Байтур-
сынова, 70, судья Рахимбаева Г.Д.

Аманкеді ауданы ‡штоѓай ауылында т±ратын ар-
даќты ана, адал жар Сапарк‰л Уєлиќызын наурыз
айыныњ 2-ші ж±лдызында мерейлі 50-жасќа жеткен
ќуанышымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз. Сізге зор
денсаулыќ, отбасыњызѓа амандыќ тілей отырып,
μмірдін барлыќ ќуанышын ќызыќтап, Алланыњ бер-
ген жасын жасап, несібе-дєулеттеріњіз арта беруіне
тілектеспіз.

¤ткен к‰нніњ артта ќалып елесі,
Тіршіліктіњ жылжи берсін кемесі.
Басыњызѓа баќ пен ырыс сыйлаѓан
Мерей тойдыњ к±тты болсын белесі.

Диананыњ басындаѓы баѓысыз,
Ж‰зге дейін н±рлы шыраќ жаѓыњыз.
¤зіњізді аялаѓан, баптаѓан,
Аман болсын ќ±дай ќосќан жарыњыз.
Ізгі тілекпен: жездесі Н±рхан, апасы Сабырк‰л, жиендері Ержан- Аида,

Айгерім-Мелс, Салтанат-Талѓат, Тоты, Г‰лназым, жиеншары Шерхан.
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сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мәуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

«Ауылыңда қартың болса,  
жазып қойған хатпен тең» деген. 
Қалалық ардагерлер ұйымының 
«Қазыналы қариялар мектебі» 
ел өміріне үлгі-өнеге болатын 
көптеген қарқынды жұмыстар 
жүргізуде.     

Ізгілікті істердің жарқын бір 
көрінісі ретінде жақында арда-
герлердің бастамасымен қала-
лық-апталық «Арқалық хабары» 
газетінің редакциясында зей-
неткер қоғамдық тілшілердің 
өңірлік кеңесі өткізілді. Онда 
жазған-сызған еңбектері түр-
лі деңгейдегі баспа беттерінен 
көрініп, қаламын жанына серік 
етіп жүрген зейнеткерлер Оре-
кен Алмат, Хамит Досжанов, 
Шөптібай Байділдин, Жәнібек 
Ғапбасұлы, Қонысбай Ағуанов, 
Қуанышбай Қазымбек, Молда-
тай Жапаров, Сабыржан Ота-

шевтар өзара пікір алмасып, 
газет пен оқырман арасындағы 
байланыстың үзілмеуі – өмір-
шең, ортақ құндылық екендігін 
алға тартты.

 Биыл «Ұлт-азаттық кө-
терілісінің 100 жылдығы», 
«Қазақстан Республикасы Тәу-
елсіздігінің 25 жылдығы», «Қос-
танай облысының 80 жылдығы», 

«Арқалық қаласының 60 жыл-
дығы» сынды айтулы мерейтой-
лар аталып өтілмек. 

«Ел өмірінде айшықты із 
қалдыратын шоқтықты шаралар 
БАҚ беттерінде лайықты өрнек-
телуі қажет», – дейді зейнеткер 
тілшілер. 

СУРЕТТЕ: кеңестен көрініс.

Зейнеткер тілшілер кеңесі

Достығы ашылмаған арамыздың, 
Қарттарымыз – қазынасы қаламыздың. 
Әр кезде жақсылыққа жанашыр боп, 
Жолымыз көрінсінші дара біздің. 

Өмірдің бастаңыздар соқпақтарын, 
Халықтың тілеулес боп жоқтап халін. 
Қажетсіз бос даурықпа сөзден гөрі 
Газетке сын жазуды тоқтатпадың. 

Қатардан қаламдастар қалып па едің, 
Заманмен бір тыныста алып демін. 
Қоғамдық тілшілерім үн қостың да, 
Жұмысты алға басқан дәріптедің.
 
Еңбекті жатыр қазір өлшеп күндер, 
Еліне абзал тұлға – өтті кімдер?!

Естелік, өнеге қып, жастар үшін, 
Тәлімді тәрбиені өрбіттіңдер. 

Болған соң берік сенім, қадам да нық, 
Сүйесіз ұлы Торғай – даламды анық. 
Жас ұлан ізіңізге қадам басты, 
Алдында жатқан жолдан тарамданып.

Дегендей арманымнан жаңылыспан, 
Жүректен ән-жыр туды алып ұшқан.
Өнері туған елдің алға озады,
Тұратын бауырларға сағыныштан. 

Шабыттың шарықтай ал ұшар басын, 
Қай кезде толымды еңбек жұқармасын. 
Жаза бер, елге ұнаған мақалаңды, 
Көркейіп қалам ұшы мұқалмасын. 

Сейтқали САБЫРЖАНұЛЫ.
Арқалық қаласы.

Қалам ұшы мұқалмасын
(Зейнеткер тілшілерге арнау)

АДАМ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ   

Құстарға да 
қамқорлық қажет

Ермекбай 
 ХАСЕНОВ

Қазақстандағы та-
биғат байлығы жан-жа-
нуарлар десек, солар-
дың қатарына құстар 
да жатады. Құс екеш, 
құстың өзі адамның 
қамқорлығына сүйенеді. 
Ауа райының құбылма-
лы кезінде  құстарға 
жанашырлық қажет. Әсіресе, биылғыдай қыс қатты  болғанда 
олардың тіршілігі қиындайды.  

Соны есте сақтаған табиғат қорғаушылар қыс бойы дамыл   
табар емес. Облыстағы бір жүзге жуық аңшылық шаруашылығы   
осынау игілікті жұмысқа жұмыла кірісті. Олар биотехникалық 
шараларды белгілеп, уақытылы жүзеге асырды.

– Далалық және ормандық құстар үшін астық қалдықтарын  
астауларға салуды аңшылық шаруашылық ұйымдары дәстүрге   
айналдырды, – дейді Мұрат Бәйділдин.     

Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар  
әлемі инспекциясының бас маманы Мұрат Бәйділдин аталған  
мекеменің атқарып отырған жұмыстарын саралады. Оның ай-
туынша,  биылғы қардың қалың жаууы аймақ көлемін мекендей-
тін   құстарды тығырыққа тіреуде. 

Мәселен, ақ және сұр шіл жеген тамағын құммен, ұсақ тас-
тармен қорытады. Шілдер негізінде жол жиегін көбірек торуыл-
дайды. Жол жиегіне шашылған түрлі  жемдерді,  ұсақ тастарды   
теріп жейді. 

Қыс жайлылық танытқан кезде жұқалау қарды шілдер үң-
гірлеп қазады. Қардың астынан  ұсақ  тастарды  іздеп, тауып 
алады.  

Құстың тағы да бір түрі – құр. Тауықтар отрядына жататын 
құр да астық қалдықтарын тағам етіп жейді.  

Жоғарыда аталған инспекция ұжымы аңшылық шаруа-
шылықтарының жұмысын бақылаған уақытта олардың әрекеті   
дұрыс екенін білді. Ашығып жүрген құстарға қоректерді көбейту-
дің қамын жасайды. Атап айтқанда, астық қалдықтары жер-жер-
лерге себіледі. Астауларға әртүрлі малтатастар салынады.  

Қақаған аязды күндері құстардың паналауына да жағдайлар    
жасаған дұрыс. Табиғат жанашырлары қалың қардың үстіне шөп, 
сабан үйінділерін жасауда. 

Міне, көктем де таяп келеді. Туған жерге бауыр басып,  қыстап      
қалған құстар уақытылы жұмыртқалауға тиіс. Ендеше, оларға  
қолайлы ұялар жасау керек. Мұны да аңшылық шаруашылығы  
ұйымдары ұйымдастыра бастады.  

СУРЕТТЕРДЕ: түрлі тәсілдермен жасалатын ұялар; сабан 
үйінділері.  

Суреттерді түсірген Айбек ЖҮзБАЙ.

«Қостанай облысы ТЖД Өрт 
сөндіру және авариялық құтқару 
жұмыстары қызметі» ММ  дағдарыс 
орталығында «Титан» «ЖЭК» ЖШС  
аумағында болған өрт жайында бри-
финг өткізілді. «Қостанай облысы 
ТЖД Өрт сөндіру және авариялық 
құтқару жұмыстары қызметі» ММ  
бастығының орынбасары азаматтық 
қорғау полковнигі Дмитрий Полон-
чук журналистерді  2016 жылдың  
22 ақпаны күні  Қостанай қаласы  
Дорожников көшесінде орналасқан  
«Титан» «ЖЭК» ЖШС аумағында 
болған өрт жайында айтып берді.

«101» қызметіне ұялы телефон 
арқылы хабар түскесін оқиға орнына 
бірінші болып Қостанай қаласының 
№3 өрт сөндіру бөлімі келіп жетті.  
«Титан» «ЖЭК» ЖШС аумағын-

дағы  құю станциясының маңында 
автокөлік сүйрегіші жанып, сонымен 
қатар қасында орналасқан көлемі 
50м3  болатын екі сыйымдылықтың 
ілгіш арматурасынан  табиғи газ ағып 
жанып жатты.   Жану аймағындағы   
темір жол бойында  көлемі 70м3  бо-
латын екі сыйымдылықтың жарылу 
қаупі туды. Өрт сөндіру шұғыл 
штабы құрылып, 2 жауынгерлік 
учаске құрылды. «МАН» маркалы 
сүйрегішті сөндіруге  және  қасын-
да орналасқан сыйымдылықтарды 
салқындатуға оқпандар берілді. Су-
мен қамтамасыз ету Қостанай қала-
сы аумағында орналасқан су көздері 
арқылы  тасымалдау тәсілімен, со-
нымен қатар өрт ошағынан 800 метр 
қашықтықта кәсіпорын аумағында 
орналасқан  өрт сөндіру гидрантын 

іске қосу арқылы жүргізілді. Су тасу 
үшін қаланың қосымша  коммунал-
дық қызметтері, сондай-ақ 102, 103, 
қалалық тоқ жүйелері, Костанай-Су,  
«Иволга – Астык» ЖШС,  «Целина» 
РМК,  «Казахстан – Темир жолы» 
өрт сөндіру поезі қызметтері тартыл-
ды. Өрт 23 сағат  43 минутта жойыл-
ды. Өрт кезінде күзетші  В.Левшин  
зардап шекті. Полиция қызметкер-
лері өрт сөндіру уақытында оқиға 
орнына баратын жолдарды  жауып 
тұрды. Барлығы өртті сөндіруге  24 
бірлік арнайы техника мен 97 адам 
тартылды. Өрттің шығу себебі мен 
материалдық шығыны анықталуда.                                                   

«Қостанай облысы ТЖД Өрт 
сөндіру және авариялық құтқару 

жұмыстары қызметі» ММ  
баспасөз хатшысы.

Өрттің шығу себебі анықталуда
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