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Кенже 
       ҚОНЫСБАЙ

Астықты аймаққа ат басын 
бұрған Нұрсұлтан Назарбаев 
алдымен, егін алқаптарын ара-
лады. Қостанай облысы күзгі 
ораққа тамыз айының аяғынан 
кіріскен еді. Қазіргі таңда 
жиын-терім жұмыстары өрмек 
жүзінен ауды. Ел Президенті 
Қостанай ауданындағы «Өтеу-
лин» шаруа қожалығына соғып, 
биылғы орақтың жай-жапса-
рымен танысты. Айтулы серік-
тестік Тобыл төсінде  2003 
жылдан бері еңбек етіп келеді. 
Бүгіндері кәнігі диқандармен 
толыққан. Қожалық иесі Нұр-
келген Өтеулин алғашында ша-

руасын 700 га жермен бастаған 
болса, қазіргі көлемі 5000 га 
жетіп отыр. Жыл сайын өнімді 
еселеп алып келеді, бидай 
басы ауру-сырқаттан дін аман. 

Бидайдан бөлек, бұл алқапта 
арпа, зығыр сынды дақылдар 
өседі. Сондай-ақ, жайылым 
жері де бар. Осы шаруа қожа-
лығынан-ақ Қостанай өңірін-

дегі ауыл шаруашылығының 
жай-күйін аңғаруға болады.

«Өтеулин» қожалығы жыл 
сайын ілгерілеп келеді. Мәсе-
лен, егінжайда 11 техника жұ-
мыс істейді, оның алтауы Ресей-
ден әкелген су жаңа «Вектор» 
комбайны. Кейінгі уақытта 
толассыз жауған жаңбыр ғана 
жинау маусымында сәл кедер-
гі келтіріп отыр. Әйткенмен, 
өнімді дер кезінде жинап алуға 
мол мүмкіндік бар дейді диқан-
дар. Күн райы ашылған сәтте-ақ 
дала кемелері егінжайға тарта-
ды. Нұркелген Өтеулин биылғы 
орақ маусымын тамыз айының 
ортасында бастаған. Қостанай-
дағы қолайсыз ауа райына қа-
рамастан, диқандар егіннің 80 

пайызын жинап үлгерді. Орта-
ша астық түсімі гектарына 15 ц 
құрайды (қазіргі уақытта облыс 
бойынша гектарына – 12,7 ц). 
Қожалық иесі биылғы маусым 
берекелі болады деп үміттенеді. 

Елбасы Қостанай жерінде 
бітік шыққан бидайға жоғары 
бағасын берді. Диқандармен 
сұхбаттасып, кәсіпті ілгерілету 
тұрғысында ақыл-кеңесін айт-
ты. Дәнді дақылдардың сапасына 
мән беріп, сырт жақтан жоғары 
сортты бидай әкеліп, шет елдер-
де кеңінен қолданылатын тех-
нологияларды пайдалану керек 
екендігін ескертті. 

Суретті түсірген Бағдат  
АХМЕТБЕКОВ.

Қостанай астығына оң бағасын берді

Елбасы  қостанайлықтарға  дән  риза
Әлібек 
        ЫБЫРАЙ

Өткен жұма күні Қостанайға ҚР Президенті 
 Нұрсұлтан Назарбаев  жұмыс сапарымен келіп, 
кетті. Елбасы Тобыл өңіріндегі астықты алқап-
тардың біріне ат басын бұрып, биылғы егіннің 

 жай-жапсарымен танысты.  Сондай-ақ, «Баян 
сұлу» кондитерлік фабрикасында болды.  Соңыра 
 Н.Назарбаев облыс жұртшылығымен кездесіп, 
 салиқалы жиын өткізді. 

– Тәуелсіздіктің 25 жылында еліміз зор 
жетістіктерге жетті. Қазақстандықтардың өмір 
сүру сапасы артты. Бір ғана Қостанай облысы 

аграрлы аймақтан индустриялды өңірге айналды. 
Оған бірнеше мысалдарды келтіруге болады.  2016 
жылы құны 182 млрд теңгенің 82 жобасы жүзеге 
асты. 5 мыңнан астам  жұмыс орны ашылды. Бұл 
үлкен көрсеткіш, – деп атап көрсетті Елбасы.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.
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Бисквит цехы сапалы
μнімдерімен ќуантпаќ

Ќостанай облысына іссапар-
мен келген Елбасы Н±рс±лтан
Назарбаев μњірдегі байырѓы
кєсіпорын – "Баян С±лу" конди-
терлік  фабрикасында  болып,
таяуда ашылѓан бисквит цехы-
ныњ ж±мысымен танысты. Мем-
лекет басшысы "Баян-С±лу" фаб-
рикасына осыдан жиырма жыл
б±рын алѓаш рет ат басын б±рѓан-
ды. М±ны Елбасыѓа фабрика ќыз-
меткерлері  сол кездесудегі єсе-
рімен бμлісіп, тіпті, б‰гінгі к‰ні
μздерімен бірге балаларыныњ да
ќызмет істеп жатќандыѓын єњгіме-
леп берді.

"Елу жылда ел жања" демекші,
ќазіргі фабрика б±рынѓыѓа ќара-
ѓанда єлдеќайда ќуатты μндіріс
орны. Кондитерлік μнімніњ 250-ге
тарта т‰рін шыѓарады.

– Жања ашылѓан бисквит цехы
еліміздегі  тамаќ μндірісініњ да-
муындаѓы  ењ басты индустриа-
лизацияланѓан нысан. – Цехты
ашуѓа 3,6 млрд. тењге ќаржы
ж±мсалды. Ќ±рал-жабдыќтары-
мыз да ќазіргі заманауи ‰лгіде.
Ж±мыс орнында 45 адам ќызмет
істейді. Жоѓары сапалы вафли,
печенье жєне бисквит μнімдерін
шыѓарамыз. Єрине, жања жоба
мемлекеттіњ ќамќорлыѓынсыз
ж‰зеге аспайтын да еді. Ќ±рал-
жабдыќтар алуымызѓа єрі тауа-
рымызды экспорттауѓа дейін Ќа-
заќстан даму банкі жењілдетілген
несие берді. Таѓы бір ‰лкен
кμмегін єсіресе, ќ±рал-жабдыќ-
тарѓа ж±мсалѓан ќаражаттыњ 30
пайызын ауыл шаруашылыќ ми-
нистрлігі ќаржыны субсидиялау
баѓдарламасы аясында беріп
отыр, – деді "Баян-С±лу" АЌ пре-
зиденті Тимур Садыќов.

Аталѓан кондитерлік фабрика
жылына 65 мыњ тонна μнім
μндіреді. Тєтті μнімдері ќазаќ-
стандыќ брендке айналѓан. Алыс,
жаќын шетелдерге де экспортта-
лады. Негізгі т±тынушылары Ре-
сей, ¤збекстан, Германия, Ќытай,
Єзірбайжан елдері.

Кєсіпорында ќазір 1417 адам
ж±мыс  істейді.  Солардыњ  бірі
Гаућар Маханова. Ол б±л жерге
ж±мыспен ќамту баѓдарламасы
бойынша ж±мысќа орналасќан.

Сондай-аќ, Мемлекет басшы-
сы Н.Назарбаев кондитерлік

фабриканыњ μндіріс алањында
±йымдастырылѓан μнеркєсіптік,
μндірістік жєне ауыл шаруашы-
лыѓы кєсіпорындарыныњ кμр-
месін аралап, автомобиль ќ±рас-
тыру саласындаѓы жетістіктерге

кμњілі толып, алѓаш шыѓарылып
отырѓан электромобильдіњ тізгінін
±стап, шаѓын алањќайда ж‰ргізіп
кμріп, сыннан μткізіп, Ќазаќстан-
ныњ 25 жылда жеткен жетістігіне
ќостанайлыќтардыњ да ќосќан
‰лесі зор екендігін жеткізді.

Ќостанайда ќазір жылына 7
мыњ автокμлік ќ±растырылады.
2020  жылѓа  таман 50 мыњ ма-
шина  шыѓару  жоспарда  бар.
Шаруалар ‰шін техниканыњ да
т‰р-т‰рін осы жерден табасыз.
Ал,  енді бірер айда ќазаќстан-
дыќ  тоќпен ќуаттандырылатын
автокμліктер нарыќќа шыќпаќ.
Б±л электромобильдер алдаѓы
жылы Астана ќаласында μтетін
"ЭКСПО 2017" кμрмесінде ќойы-

лады. Экологиялыќ таза єрі
‰немді электромобильдер т±ты-
нушы ‰шін таптырмас олжа.

"Аллюр компаниясы Тобы" АЌ
директорлар кењесініњ тμраѓасы
Андрей Лаврентьевтіњ айтуын-

ша, ќазір ќостанайлыќ ав-
тоμндіріс Ќазаќстанныњ автотех-
никаѓа деген м±ќтаждыѓын толыќ
жауып отыр. Б±л к‰ні ќоѓамдыќ
єрі ж‰к тасымалдайтын кμлік-
терді де ќ±растыру ісі ќызу ќолѓа
алынѓан.

– Биылѓы ќыс айында біз Ас-
тана ќаласында электромобиль-
дерімізді сынаќтан таѓы бір
μткізіп алуды жоспарладыќ.
Ќытайлыќ "JAC" маркалы б±л
электромобильдер экономика-
лыќ жаѓынан μте тиімді, – дейді
Андрей Лаврентьев.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Облыс єкімдігінде μткен кезекті аппарат мєжілісінде екі
мєселе ќаралды. Оныњ бірі сєулет жєне ќала ќ±рылысы,
екіншісі  ж‰к тасымалдау саласына орай. Алѓашќы болып
Ќостанай темір жол бμлімшесініњ басшысы Саѓындыќ
Ж±мабаев соњѓы сегіз айдыњ ќорытындысы бойынша
баяндама жасады.

Шикізат тасымалдау кμлемі соњѓы уаќытта айтарлыќтай
тμмендеген. Ќазір Ќытай, Батыс Европа елдерімен байланыс
орнаѓан. Баяндамашы  облыс  єкімі  Архимед М±хамбетовке
туындап отырѓан бірнеше проблемаларды да жеткізді.

Мєселен, элеваторларѓа баратын кіреберіс темір жолдар
д±рыс емес. Осы жылдыњ μзінде 17 рет вагондар рельстен
шыѓып кеткен. Сондыќтан осы жолдарды жμнге келтіру керек.
Атап айтќанда, Тобыл элеваторы, Ќостанай диірмені, "Алтын-
сарин" ЖШС-ніњ ж‰к т‰сіру алањдарында ќиындыќ туындаѓан.
"Ењ алдымен ќозѓалысты кідіртпеу керек. Б±л жолдарды темір-
жолшылар тексере алмайды. Б±л зањѓа ќайшы. Былтыр б±л
мєселе μзара шешілсе, ендігі уаќытта айтарлыќтай ќиындыќ
туѓызуда", – дейді баяндамашы.

Аймаќ басшысы б±л мєселеге орай кμлік инспекциясына тап-
сырма беріп, баќылауѓа алуды ж‰ктеді. Біраќ тексеріс болады
деп, жан-жаќтан жан алќымѓа алмауды да ескертті.

– Таѓы бір назар аударатын мєселе, темір жол бойында ќарау-
сыз ж‰ретін ірі ќара мал поезѓа соѓылып, ќозѓалысты тежейді.
Мысалѓа, Єулиекμл, Ќамысты аудандарын алуѓа болады.
Ќ±см±рында жаќында ѓана жылќы поезѓа соѓылды. Иесі табыл-
мады. Б±л поезда отырѓан адамдардыњ μміріне ќауіп тμндіреді.
Сондыќтан осы мєселеге де ат‰сті ќарауѓа болмайды, – деді
С.Ж±мабаев.

Темір жол саласындаѓы таѓы бір ќиындыќ "Тальго" вагонда-
рын толтыру ќиын болып т±р. Б±рын б±л меже 50 пайызѓа орын-
далса енді тіптен тμмендеген. Б±л поезд айына екі рет ж‰ретін
болады.

– 8 айдыњ ќорытындысы бойынша ж‰к тасымалдау бойынша
кμрсеткіш тμмендеп кеткен. Алдаѓы тμрт айда жоспарды орын-
дау керек. Жолдарын ќарастырыњдар. Арќалыќты дамыту ‰шін
сол жаќта ж±мыс орындарын ашыњдар. "Тальго" жылдам поезы
бойынша халыќтан т‰скен шаѓым кμп. Себебі облыс орталыѓы-
на тоќтамайтыны ыњѓайсыздыќ тудырады. Б±л мєселені де ше-
шіњдер, – деп тапсырма берді облыс єкімі А.М±хамбетов.

Аудан жєне ауыл єкімдері ќараусыз ж‰рген малѓа тосќауыл
ќойып, б±л мєселені ќолѓа алуын тапсырды.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Темір жолда
кедергі болмауы

тиіс

Сенбілікке
т‰гел ќатысайыќ

Єр кμктем жєне к‰з сайын μзіміз т±рып жатќан, ењбек ететін
жєне демалатын жерлерді  тазарту жєне кμркейту бойынша сен-
біліктер μткізу жаќсы дєст‰рге айналды. Мерекелік іс-шаралар-
ды μткізгенде кμшелердіњ, аулалардыњ жєне саябаќтардыњ таза
болѓаны аса мањызды. ¦йымшылдыќпен іске кіріссек біздіњ ќала-
мыз тазарып, жаќсарып, кμркейе т‰серіне сенімдіміз.

Ќаланыњ коммуналдыќ ќызметтері ќала кμшелерін, алањдар,
скверлер мен саябаќтарды, ‰й жанындаѓы аумаќтарды сани-
тарлыќ тазарту, т±рмыстыќ ќалдыќтарды жинау жєне сыртќа
шыѓару жμнінде т±раќты т‰рде к‰нделікті  ж±мыстарын ж‰ргізу-
де.

Барлыќ салалар мен меншік нысанындаѓы кєсіпорындар, ме-
кемелер жєне ±йымдардыњ ењбек ±жымдарын, жалпы білім бе-
ретін, орта жєне жоѓары оќу орындарыныњ басшылары мен
оќушыларын, кμп пєтерлі ‰йлер мен жеке ‰йлер т±рѓындарын
‰стіміздегі жылдыњ 30 ќырк‰йегінде жалпыќалалыќ сенбіліктен
басталатын санитарлыќ тазалыќ айлыѓына  белсене атсалы-
суѓа шаќырамыз.

Сенбіліктер б±дан соњ єрбір ж±ма к‰ні саѓат 14.00-де бола-
ды.

Ќостанай ќаласы єкімініњ баспасμз ќызметі.

Жєрмењкеге келіњіздер!
1 ќазанда саѓат 9.00-де Сити-Орталыќта, 8,9 шаѓынау-

дандар аралыѓында Арыстанбеков кμшесініњ бойында
жєне КСК ауданы Герцен-Текстильщиктер кμшелері
ќиылысында ("Жастар" бульварыныњ кіре берісі) облыс-
тыњ аудандары мен ќалалары тауарμндірушілерініњ ќатысуы-
мен ірі кμлемді ауылшаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.: 575-773.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ
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– Мен қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтын-
сарин шыққан, Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып 
Дулатов туған жерге келіп отырмын. Қостанай ал-
тын астығымен ғана емес, басқа да қазба байлықта-
рымен мақтана алады. Бұл жерден темір де шығады, 
алюминий де шығады, алтын да өндіріледі. Жалпы, 
әлеуметтік-экономикалық  әлеуеті зор облыс ретінде 
Қостанай Тәуелсіз Қазақстанның дамуына айрықша 
үлесін қосып келе жатқанын айтқым келеді. Ел игілігі 
үшін еңбек етіп жүрген азаматтар көп.Сондықтан, 
қастерлі Қостанай өңіріндегі бүгінгі кездесудің өзіндік 
ерекшелігі бар, – деді  Нұрсұлтан Назарбаев. – Біз ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық торқалы тойы қарсаңын-
да кездесіп отырмыз. Содан бері көп нәрсе өзгерді. 
Қазіргі Қазақстанның аумағында тұрып жатқан бар 
халық – өзге ұлт өкілдері де бұрын-соңды дәл мұндай 
өмір сүріп көрген жоқ. Өмірге жаңа ұрпақтар келді. 
Бар болғаны ширек ғасырда басқа өсіп-өркендеген 
елдермен иық теңестіріп, дүниежүзі таныған үлкен 
елге айналдық.

Алқалы жиында облыс әкімі Архимед Мұхамбе-
тов Президентке облыстың экономикалық-әлеуметтік 
ахуалы туралы есеп берді. 

– Бірлік пен берекенің мекеніне айналған Қоста-
най өңіріне қош келдіңіз! Ең алдымен Сізге осынау 
жиырма бес жылда облысымызға  ерекше қамқор-
лығыңыз бен  қолдауыңыз  үшін барша қостанай-
лықтардың атынан  шынайы алғысымызды білдіруге 
рұқсат етіңіз.  Сіздің кемеңгер де дана саясатыңыз-
дың арқасында бұл мерейлі мерекеге Тобыл-Торғай 
өңірі жарқын жетістіктермен, толайым табыстарымен 
жетіп отыр, – деді өңір басшысы. 

Рас, Қостанай облысы республика тойына тың та-
быстармен жетіп отыр. Аймақта ауылшаруашылығы-
на басымдылық берілгенімен, өзге салаларда  да 
ілгерілеу бар. Ширек ғасырда аймақта 5 млн. шар-
шы метр тұрғын үй салынды. Аудандар мен шалғай 
ауылдардың 60 пайызы көгілдір отынмен қамтылған. 
Ауыз су құбырлары жаңартылды. Жолдар салынды. 
Бұл – өңірдің әлдеқайда өркендей түскенінің айғағы.

Бұдан соң ҚР Үкімет басшысының орынбасары – 
Ауылшаруашылық министрі Асқар Мырзахметов егін 
орағының барысы туралы хабарлады. Биыл астықты 
өңірде бидай бітік шықты. Басқа дәнді дақылдар да 
олқы емес. Соның арқасында өңір сыртқы сауда 
саттықты барынша арттырды. Өзге де көрсеткіштер 
көңіл тоғайтады. Жұмыссыздық мәселесі 4 процентке 
дейін азайған. Елде мыңдаған жаңа жұмыс орындары 
ашылып, екінші бес жылдық бедерінде жаңа инду-
стриалдық-инновациялық жобалар жүзеге асты. Яғни, 
экономиканың өркендеуі арқасында әлеуметтік сала 
қарқынды дамыды. Ауылшаруашылық саласында 
да өзгерістер басым.  Келелі жиында  белгілі диқан, 
Қазақстанның Еңбек Ері Сайран Бұқанов сөз алды.

– Еліміздің соңғы 25 жылында ауылымыз да, 
біз өзіміз де өзгердік. Осы өзгерістер сізбен тікелей 
байланысты. Мен – өмір бойы егінмен айналысқан 
диқанмын. Еңбегім үшін, Сіздің қолыңыздан «Қа-
зақстанның Еңбек Ері» атағын алдым. Бірақ, бәрібір, 
бұл салада, мен – Сіздің шәкіртіңізбін! Менің ойыма 
екі оқиға түсіп отыр. Біріншісі, 15 жыл бұрын біз Сіз-
бен қырда кездестік. Сол кезде, біз тек қана дәнді 
дақылдары себуші едік. Оның ішінде, бидай 95%-ға 
жетуші еді. Сіз бізбен кездескенде, егіс алқабын ди-
версификациялау керек дедіңіз. Ол сөзді біз бірінші 
рет сізден естідік.  Өзі айтуға да қиын. Сіз егістікке 
майлы дақылдар кіргізу туралы ұсыныс жасадыңыз. 
Біз алғашында түсінбедік, дәнді дақылдарды себуге 
үйренген көбіміз, қарсы болдық. Бірақ, нарық уақы-
тында, диверсификациясыз ауыл шаруашылығының 
экономикасы көтерілмейді екен. Сіздің айтқаныңыз 
дұрыс болды. Міне, нәтижесінде, қазіргі таңда, біздің 
«Қарқын» ұжымының алқап егістігінде бидай 65%-ға 

төмендеді, майлы дақылдар 25%-ға жетті. Ал былтыр, 
бидайдың тиімділігі – 27%, рапс – 45%, күнбағыс – 51%, 
зығыр – 70%-ға өсті. 

Екіншісі, ауыл шаруашылығына бөлініп жатқан субси-
дия туралы. Осыдан  он жыл бұрын Қостанай облысына 
мемлекет тарапынан 500 млн.теңге субсидия бөлінген 
болатын, соған біз қуанып едік. Ал биыл, 50 есеге өсіп, 25 
млрд. теңге болды. Оның ішінде, біздің шаруашылық  90 

млн. теңге субсидия алды. Бұл – бұрын-соңды бол-
маған. Әлемде ешқандай мемлекетте бұндай көмек 
жоқ. Осының барлығын осы отырғандар да, барлық 
халық та  біледі, – деді «Қарқын» ЖШС директоры  
Сайран Бұқанов.

Жылы жүзді кездесуде өз лебіздерін жеткізген қа-
рапайым еңбек адамдары, қоғам қайраткерлері, түрлі 
мамандық иелері еліміздің Тәуелсіздік жылдары қол 
жеткен жетістіктері жайлы сөз қозғап, мемлекеттің 
ішкі тұрақтылығы мен сыртқы саяси сахнадағы бе-
делін Н.Назарбаев есімімен тығыз байланыстырды. 

– Аса құрметті Елбасы! – деп бастады өзінің 
жүрекжарды сөзін Қостанайдағы №2-ші орта мек-
тептің 11 сынып оқушысы  Анна Уварова, – Қазақ 
халқында: «Ізденген жетер мұратқа» деген  жақсы бір 
сөз бар.  Расында да, бұл менің замандастарым үшін 
ұранға айналуы керек деп ойлаймын. Сондықтан, 
өзімнің отандастарыма, жерлестеріме туған жердің 
тілін сүйіп, дәстүрін құрметтеуден артық ештеңе жоқ 
дегім келеді. Менің ұлтым орыс, бірақ менің қазақ 
тілінде сөйлеуім ешкімді де таңқалдырмайды.  Се-
бебі, бұл – қазақстандық патриотизмнің нормасы. 
Мыңдаған қатарластарым дәл осылай ойлайды. Бей-
біт елде көптеген ұлыстардың тату өмір сүруі – біз 
үшін басты құндылық. 

Нұрсұлтан Әбішұлы, жарқын болашаққа жол-
ды салған да – Сіз, бағыт берген де – Сіз! Әкелік 
қамқорлығыңыз үшін, перзенттік жүрегіммен, Сізге 
алғысымды білдіремін.

Ал ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының мү-
шесі  Ақылбек Шаяхмет таяуда «Егемен Қазақстан» 
газетінде жарияланған Елбасының мақаласын оқып, 
одан түйген ойларымен бөлісті.

– Күні кеше «Егемен Қазақстан» газетінде Сіздің 
«Ұлы Дала ұлағаттары» атты жаңа кітабыңыздан 
үзінді жарияланды. Тәуелсіздіктің тойы қарсаңында 
бұл кітап баршамызға, соның ішінде жастарымызға 
арналған үлкен сый болды. Кітаптағы асыл мақса-
тыңыз – ел мен жердің тарихы мен тағдырын, Ұлы 
Даланың шежіресі мен ұлағатын ұрпаққа жеткізу 
екені көрініп тұр.

– Саған ұнады ма? – деп сұрады Президент.
Ақын мүдірген жоқ: 
– Ұнағанда қандай!..  Біз бақытты ұрпақпыз. 25 

жыл ішінде біз, Сіздің бастамаңызбен ең алдымен, 
Алаш арыстарының арманын орындадық  – Тәуел-
сіздігімізді нығайттық, шекарамызды шегеледік, өз 
Ата Заңымызбен өмір сүріп жатырмыз. «Ел міндетін 
– ер көтерер» деген сөз бар. Осы міндет сізге жүк-
телген екен – қара нардай көтеріп келесіз. Еліңіз, Сіз 
сияқты еріне атқарған ісі үшін  рахмет айтады.

Шындығына келгенде, Тәуелсіздіктің 25 жылы 
әдебиетіміз мен мәдениетімізге тың серпін берді.
Тарихымызды түгендедік, өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз 
жаңғырды. Сіздің бастамаңызбен «Мәдени мұра» 
бағдарламасы аясында халқымыздың асыл қазына-
сына айналған жыр-дастандар жинақ болып шықты. 
Бір ғана «Бабалар сөзі» сериясымен жарық көрген 
«100 томдық» егемен елдің ұрпағын ата-бабадан ми-
рас болған жыр жауһарларынан сусындауға мүмкін-
дік берді.           

Біздің де, Сіздің де еңбегіңіз келешекке арналған. 
Баршамыздың мақсатымыз – ұлтымыздың ұлағат-
ты тарихын, салт-дәстүрін, ділі мен дінін келешек 
ұрпаққа аманат етіп жеткізу, қазақтың елін, жерін 
 сүйетін елжанды азаматты тәрбиелеу, – деді Ақыл-
бек Шаяхмет.

Елбасымен өткен екі сағаттық кездесу барысын-
да түрлі мамандық иелері сөз алып, Тәуелсіздіктің 
25 жылдығында жеткен жетістіктеріміз бен табыстар 
жөнінде тебірене сөз сөйледі. Жиын соңында Прези-
дент қостанайлықтардың еңбегіне табыс тілеп, зор 
жетістіктерге жете беруіне ниеттес екенін жеткізді.

 Суреттерді түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Береке бастауы – табыста        
Елбасы  қостанайлық қоғам өкілдерімен кездесті

Әлібек 
       ЫБЫРАЙ

Елбасы Н.Назарбаев Қостанайдағы қоғам өкілдерімен, Қазақстан халқы Ассамблеясының  
мүшелерімен, ауылшаруашылық тауар өндірушілерімен кездесті.  Президентпен кездесуге 
сондай-ақ,  мемлекеттік қызметкерлер мен жастар ұйымдарының өкілдері,спортшылар 
қатысты. Нұрсұлтан Назарбаев қостанайлықтар алдында  Қазақстанның 25 жылда жеткен 
жетістігіне  Тобыл өңірінің де қосқан үлесі зор екендігін атап өтті..  

ЕЛ ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ
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Азаматтарды
ќабылдауды ж‰ргізетін

т±лѓаныњ аты-жμні
А.Б. М±хамбетов

Ѓ.Т.Н±рм±хамбетов

М.Ќ.Ж‰ндібаев

С.А.Карплюк

Р.К.Кемалова

А.Т.Єбенов

Лауазымы

єкім

єкімніњ бірінші
орынбасары

єкімніњ орынбасары

єкімніњ орынбасары

єкімніњ орынбасары

аппарат
басшысы

Азаматтарды ќабылдау
к‰ні мен уаќыты

21 ќазан
25 ќараша
23 желтоќсан
саѓ. 10.00
7 ќазан
4 ќараша
2 желтоќсан
саѓ. 10.00
28 ќазан
30 ќараша
28 желтоќсан
саѓ. 10.00
20 ќазан
18 ќараша
13 желтоќсан
саѓ. 10.00
14 ќазан
11 ќараша
9 желтоќсан
саѓ. 10.00
27 ќазан
24 ќараша
22 желтоќсан
саѓ. 10.00

Байланыс
телефондары

575-084
575-057

575-084
575-057

575-084
575-057

575-084
575-057

575-084
575-057

575-084
575-057

2016 жылдыњ 4-тоќсанына арналѓан Ќостанай облысы єкімініњ аппаратында
жеке т±лѓаларды  жєне зањды т±лѓалардыњ μкiлдерiн ќабылдау

КЕСТЕСІ

Жеке ќабылдауѓа алдын ала  жазылу №105 кабинетте ж‰ргізіледі,
байланыс телефондары: 575-084, 575-057.
Облыс єкімі аппаратыныњ орналасќан жері: Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66.
"Костанай облысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесі, Ќостанай облысы єкімі аппараты ќыз-

меткерлерініњ Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексі нормаларын,
Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік ќызмет жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы
зањнамасын б±зу фактілері туралы 575-062 сенім телефонына хабарлауѓа болатындыѓын еске салады.

¤ткен аптада ЌР Президенті
Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев
іссапармен Ќостанайѓа келген
еді. Елбасы ќостанайлыќ ќоѓам
μкілдерімен кездесіп, астыќты
аймаќтыњ Ќазаќстанныњ дамуы-
на айрыќша ‰лесін ќосып келе
жатќанын айтып, μнер мен спорт
саласындаѓы жетістіктеріне де
тоќтала кеткен-ді. Осы орайда,
біздіњ облыстан шыќќан ќос бокс-
шы Иван  Дычко  мен  Василий
Левитті айтпай кету болмас. ¦лт
кμшбасшысы да ќоржынѓа т‰скен
17 медальдіњ екеуі ќостанайлыќ
спортшыныњ жемісі екенін тілге

тиек етті. Б‰гіндері б±л спортшы-
ларды б‰кіл ќазаќстандыќ біледі
десек артыќ айтќанымыз емес.
Бірі олимпиаданыњ екі д‰ркін
ќола ж‰лдегері болса, енді бірі
соњѓы μткен Рио олимпиадасын-
да єлем назарын аудартќан
аќтыќ сынныњ ќаћарманы. Елба-
сымен кездесуге арнайы шаќыр-
тылѓан ќос батыр б±л жиында да
айрыќша ќ±рмет пен маќтауѓа ие

болды.
Артынша облыс єкімі Архимед

М±хамбетов спортшыларѓа сый-
ќ±рмет  жасады.  Биылѓы олим-
пиаданыњ ќола ж‰лдегері И.Дыч-
ко д‰бірлі додадан елге оралѓан
кезде, μњір басшысы дањќты жер-
лесімізге пєтер кілтін ±сынып,
кейін боксшы В.Левит екеуіне
кμлік сыйлауѓа уєде еткен бола-
тын. Айтќандай μњір басшысы
уєдесінде т±рды. "Ќостанай" тен-
нис орталыѓында салтанатты
т‰рде  Федоров  ауданында  д‰-
ниеге келген Василий Левит пен
Рудный ќаласыныњ тумасы Иван
Дычкоѓа Jac маркалы кμлігін тар-
ту етті.

Сондай-аќ, аймаќ басшысы

Василий чемпионныњ спорттыќ
шеберлігіне, аќтыќ сында кμрсет-
кен азаматтыѓына тєнті екенін
жеткізді.

– Ќостанайдан шыќќан ќос
боксшыныњ ерлігін барша ќазаќ-
стандыќтар ањыз ќылып айтып
ж‰р. Ќазаќстанныњ  биылѓы ре-
кордтыќ нєтижесіне біздіњ жерле-
стеріміз де μз ‰лесін ќосты. Біз

сендермен маќтанамыз. Б‰гін
ќаламызѓа келген Елбасы Н.На-
зарбаев мырза да сіздердіњ ел
спортына ќосќан зор ‰лестері-
њізді айта кетті. Ќазіргі тањда елі-
міздегі бірталай жасμспірімніњ
спортќа деген ќызыѓушылыѓын
арттырып келесіздер. Єрдайым
осылай биіктен кμріне беріњіздер!
– деді А.М±хамбетов.

Ќостанай облысы бойынша
2400 спорттыќ нысан бар. Біраќ,
бокс мектебі жеткіліксіз.

– Біздіњ μњірде спорттыњ даму-
ына бар к‰шімізді саламыз. Жуыќ
арада Орталыќ стадионда ќайта
жμндеу ж±мыстары басталады.
Ќостанайда спорттыњ ењ таны-
мал т‰рі – бокс. Жаќында спорт
мектебі де бой кμтеретін болады.
Александр Мирошниченко бас-
таѓан дєст‰рді жалѓастыруымыз
ќажет, – дейді облыс єкімі А.М±-
хамбетов.

Олимпиада ж‰лдегерлерімен
ќатар б±л салтанатты жиында
аймаќ басшысы грек-рим к‰ресі-
нен жастар арасындаѓы єлем
чемпионы Темірлан Шадукаевты
да марапаттады. Жас спортшыѓа
жєне оныњ жаттыќтырушысы
Михаил Досмаганбетовке аќша-
лай сыйлыќ тарту етті. Темірлан-
ѓа 1 млн. тењге берсе, бапкеріне
500 мыњ тењге сыйлады.

В.Левит ќазіргі уаќытта елор-
да намысын ќорѓап ж‰р. Бабына
ќайта оралу ‰шін тынымсыз
ењбек етіп жатќанын айтады бок-
сшы.

– Жаќын уаќытта алдаѓы
олимп ойындарына дайындала-
мын ба, єлде кєсіпќой боксќа
ауысамын ба соны шешетін бо-
ламын. Дегенмен, єуесќой дењ-
гейде барлыќ жетістіктерді
иеленгім келеді. Кμпшілігі менен
Рио олимпиадасындаѓы даулы
жекпе-жек жайлы с±райды. Тμре-
шілер шыѓарѓан ќорытындыѓа
алып-ќосарым жоќ. Ењ басты

айѓаќ – меніњ олимп ойындары-
ныњ к‰міс ж‰лдегерімін. Осыѓан
тμзе  білуім ќажет. Кейін бейне-
баяннан μзім де кμрдім. Кей жер-
лерде менен де ќателіктер кет-
кен сияќты, – дейді боксшы.  –
2009 жылы мен Астанаѓа ауыс-
тым. Біраќ та, спорттыќ мансап-

ты Ќостанайда бастадым. Осы
жерде негізім ќаланды. Жаттыќ-
тырушым Асылхан Бусурманов-
ќа алѓысым шексіз, – деді Васи-
лий Левит.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

Ќос батырѓа –Ќос батырѓа –Ќос батырѓа –Ќос батырѓа –Ќос батырѓа –
темір т±лпартемір т±лпартемір т±лпартемір т±лпартемір т±лпар

"Туѓан к‰ніњмен,
мектебім!"

Ќостанай ќаласындаѓы №15
орта мектебініњ ашылѓанына
бір жыл толды. Бір жыл б±рын
мектебіміздіњ тарихы басталып,
388 оќушы табалдырыѓын атта-
ѓан болатын. ¤ткен оќу жылы
оќушыларымыз ѓылыми ж±мыс-
тар, олимпиада, шыѓармашылыќ байќаулар мен спорттыќ іс-шара-
ларѓа белсене ќатысып, кμптеген жетістіктерге жетті. Мектебімізде
бір жылдыќ мерейтойѓа байланысты т‰рлі ќызыќты іс-шаралар ±йым-
дастырылды. Мереке к‰ні кіреберісте "Мектеп жањалыќтары" айда-
рыныњ №1 шыѓарылымыныњ т±саукесері болды. Жањалыќтар айда-
рынан кейін оќушылар дайындаѓан бейнеќ±ттыќтаулар кμпшілік на-
зарын аударды. "Туѓан к‰ніњмен, мектебім!" таќырыбында оќушылар
арасында авторлыќ μлењдер байќауы ±йымдастырылды. Байќау
жењімпаздары аныќталып, мектеп єкімшілігі тарапынан марапаттал-
ды. Сондай-аќ 1-10 сынып оќушылары "Мектепке сыйлыќ" ќолμнер
кμрмесіне μз ќолдарымен єр т‰рлі техникада жасаѓан ќолμнер б±йым-
дарын ±сынды. "Бізге бір жыл" естеліктер кітабында оќушылар, м±ѓа-
лімдер мен ата-аналар мектептіњ ашылу кезењіндегі естен кетпес
ќызыќты сєттер туралы жазды.

Аталмыш білім ордасы – біздіњ єрќайсысымыз ‰шін орны бμлек
мектеп, с‰йікті білім ошаѓымыз. Мектеп ±жымын, оќушылар мен ата-
аналарды  №15 орта мектебініњ туѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз! Еліміз-
бен бірге мектебіміз де дамып, μсіп, кμркейе берсін!

Зоя КОЙТБАЕВА,
№15 орта мектебі  директорыныњ тєрбие ісі

жμніндегі орынбасары.
Ќостанай ќаласы.

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН
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Перзентханадаѓы кездесу-
лер барысында мемлекеттік
корпорация фронт-офис-
терініњ инспекторлары жас
аналарѓа "Мемлекеттік кор-
порация" фронт-офистері ар-
ќылы ±сынылатын ж‰ктілік
пен босану жєне басќа да ќыз-
меттер бойынша єлеуметтік
тμлемдерді рєсімдеу бойынша
т‰сіндірмелер берді.

"Біз перинаталдыќ орта-
лыќтыњ емделушілеріне бала
тууына жєрдемаќыны бір ѓана
μтініш арќылы рєсімдеуге бо-
латынын айтып бердік", –

дейді "Азаматтарѓа арналѓан
‰кімет" мемлекеттік корпора-
циясыныњ Єлеуметтік тμлем-
дерді ведомствоаралыќ есеп-
теу орталыѓы директорыныњ
орынбасары Серікхан Сабыр-
жанов. "Ол ‰шін электрондыќ
цифрлыќ ќолтањбасы мен
электрондыќ ‰кімет порталы-
на ќолжетімділік болса
жеткілікті. Композиттік ќыз-
мет ата-аналарѓа бала тууѓа
бір жолѓы жєрдемаќыны та-
ѓайындау жєне бір жасќа
дейінгі бала к‰тіміне єлеу-
меттік тμлемдерді таѓайын-

Ж±мыла кμтерген
ж‰к жењіл

¤рт – б±л адамныњ μмірі мен денсаулыѓына, ќоѓам мен мемлекет-
ке зиянын тигізетін, ќоршаѓан ортаѓа ‰лкен материалдыќ шыѓын кел-
тіретін, ќоршаѓан ортадаѓы заттардыњ баќылаусыз жануы.

Ењ к‰рделі, зиян тигізетін μрттер μртке ќауіпті объектілерде жєне
басќа да заќымдау факторлары (жарылыс, улы заттардыњ жиналуы
т.б.) бар объектілерде болады. Сонымен бірге, адамдар кμп шоѓыр-
ланѓан жерлерде де μрт шыѓу ќаупі бар.

Дала μртi – б±л д‰лей, баѓынбайтын оттыњ μсiмдiктер жамылѓысы
арќылы таралуы. Механизм бойынша оттыњ таралуы басќа μрттер-
мен  ±ќсас, бiраќ дала μртiнiњ таралу жылдамдыѓы жоѓары, б±ѓан
бiрќатар факторлар, атап айтќанда ќ±рѓаќ дала шμптерiнiњ жануы
жєне даладаѓы желдiњ ќатты жылдамдыќпен соѓуы ыќпал етеді. Та-
биѓи ортаѓа шыѓын келтiруi (μсiмдiктер жамылѓысына жєне жануар-
лар єлемiне) адамдарѓа жєне экономика обьектiлерiне, бiраќ орман
μртiне ќараѓанда аз дєрежеде ќауiп тμндiруi м‰мкiн.

Жанып жатќан масса ќалыњдыѓыныњ ќабаты айтарлыќтай аз бо-
луына жєне μрттiњ жоѓарыдаѓы μртке айналу принципi м‰мкiн
еместiгiне байланысты, сонымен ќатар μрт сμндiру автокμлiктерiнiњ
жєне μзге де арнайы техникалардыњ даладан ж‰рiп μтуi жоѓары бо-
луына байланысты дала μрттерiн сμндiру тμмен орман μрттерiн
сμндiруге ќараѓанда ќиыншылыќтары азыраќ. Дала μрттерiнiњ ал-
дын алу шараларыныњ ењ тиiмдiлерiнiњ бiрi – минералды жолаќтар
жасау болып табылады.

Дала μрттерi дала топыраѓыныњ жел эрозиясына, сондай-аќ шμп
жамылѓысыныњ тозуына ыќпалын тигiзедi. Дала μрттерiнiњ негiзгi
себептерi: антропогендiк факторлар жєне оныњ iшiнде шμптiњ жа-
нуы болып табылады. Найзаѓайлар жєне басќа да табиѓи фактор-
лар салыстырмалы т‰рде дала μрттерiнiњ себебi бола алады. Дала
μрттерi ‰шін жаздыњ жєне к‰здiњ аяѓы  μрттіњ кμп болатын  кезењі
болып есептеледi.

Дала μрттерiн орман μрттерiн сμндiру тєсiлдерiмен сμндiредi.
Дала μрті жиектеп сμндiру, оѓан топыраќ себу, су ќ±ю (химикаттар),
бμгеттер жєне минералданѓан белдеулер жасау, ќарама-ќарсы от
жiберу (к‰йдiру) тєсілдерімен ауыздыќталады.

К‰йдiру – кμбiнесе iрi μрт болѓан жаѓдайда жєне μрт сμндiруге
арналѓан к‰штер мен ќ±ралдар жетiспегенде ќолданылады. Ол тiрек
жолаѓынан басталады (μзен, б±лаќ, жолдар, соќпаќтар) соныњ
шетiнде, μртке баѓытталѓан, жанѓыш материалдардан бiлiк жасайды
(б±таќтардыњ шырпыларынан, ќ±рѓаќ шμптен). ¤рт шыќќан жаќќа
ауаныњ тарту к‰шi бiлiнген сєтте, ќарсы μрттi басында 20-30м участ-
кеде μрттiњ ортасына ќарама-ќарсы жаѓады, сосын μрт 2-3 м жєне
кμршi участкiлерге жылжыѓаннан соњ μрттейдi. ¤ртейтiн жолаќтын
енi 10-20 м кем болмауы тиiс, ал ќатты тμменгi μрт болса – 100 м.

¤рт адамныњ к‰нделiктi μмiрiне жєне денсаулыѓына терiс єсер
етедi, флора мен фаунаны жояды, материалдыќ шыѓындар болады
жєне ќоѓам мен мемлекеттiњ м‰ддесiне зиян келтiредi. Сондыќтан
μрттiњ алдын алу шараларын ќолдану жєне μрт к‰зетiн
белсендендiру керек.

С.ОРАЗБЕКОВ.

Экологиялыќ ќауіп
дала μртінен
туындайды

Елімізде алѓаш рет Ќостанай-
да ќоѓамдыќ тєртіпті ќорѓау жμ-
ніндегі бірлескен ±тќыр топтар
пайда болды. К‰зет пен полиция-
ныњ  μзара  єрекеттесуі   нєтиже-
сінде жыл басынан бері 40 пєтер
±рлыѓы ашылды. Кењесте ОІІД
єкімшілік полициясы басќарма-
сыныњ  бастыѓы, полковник  Ер-
дєулет Махм±тов жеке к‰зет фир-
маларыныњ басшыларына ќыз-
меткерлердіњ даярлыѓына назар
аударуды, т±раќты негізде к‰зет-
шілермен теориялыќ жєне прак-
тикалыќ сабаќтар μткізіп т±руды
±сынды.

ОІІД к‰зет ќызметін баќылау
бμлімініњ бастыѓы, полиция под-
полковнигі Н.Сейітжанов μз
сμзінде облыс орталыѓында жеке
к‰зет ±йымдарына тиесілі 11
±тќыр топтыњ ж±мыс істейтінін
атап μтті. К‰зет фирмаларыныњ
бірімен μзара ыќпалдастыќ тура-
лы меморандумѓа ќол ќойылѓан.

"¤ткен жылдан бері к‰зет фир-
масыныњ ќызметкерлері к‰н сай-
ын жергілікті полиция ќызметімен
бірлесіп ќоѓам тєртібін к‰зетуге
шыѓады. Соныњ нєтижесінде
ќала кμшелері мен ќоѓамдыќ
орындардаѓы ќылмыстар мен
єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар-
дыњ уаќытылы алды алынып,
жолы кесіледі", – деді Н.Сейітжа-
нов.

К‰зет ±йымдары ќызметкер-
лерініњ жолдардаѓы тєртібіне
сын айтылды. Жыл басынан бері
єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ жаса-
ѓан фирмалар ќызметкерлеріне
168  мыњ  тењге  айыпп±л салын-
ѓан. Ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ дені
баѓдаршамныњ тыйым салѓан
белгісін ескермеу жєне жылдам-
дыќты асыру.

М±ндай кездесулер ж‰йелі

т‰рде μткізіліп т±рады жєне
бірлескен ќызметтегі мєселерді,
оларды шешудіњ жолдарын
аныќтауѓа м‰мкіндік береді. Бас-
ќосуѓа ќатысушылар к‰зет нысан-
дарына ќылмыстыќ ќол с±ѓу мы-
салдарын талдап, к‰зет ±йымда-
рыныњ ќызметіндегі кемшіліктер-

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ  МЕКТЕП

дауѓа бір уаќытта μтініш бе-
руге м‰мкіндік береді".

Б±дан басќа, єлеуметтік
тμлемдерді ведомствоаралыќ
есептеу орталыѓыныњ инспек-
торлары Ќазаќстанда єйелдер
‰шін ж‰ктілік демалысы
тμлемдерін рєсімдеу процеду-
расы жењілдетілгендігін – енді
ж±мыс орнынан ењбекаќысы

Облыстыњ ішкі істер департаментініњ ќызметкерлері жєне жеке к‰зет
±йымдарыныњ μкілдері μзара ыќпалдастыќ мєселелерін талќылады.

ге тоќталды. Сондай-аќ, к‰зеті-
летін нысанѓа ќарсы ќылмыс жа-
сауѓа итермелейтін себептер
ќаралып, оларды жою жєне жол
бермеу, к‰зет ќызметі сапасын
арттыру жμнінде бірлескен іс-ша-
ралар белгіленді.

Аналарѓа кењес бердіАналарѓа кењес бердіАналарѓа кењес бердіАналарѓа кењес бердіАналарѓа кењес берді

Ќырк‰йектіњ ‰шінші жексенбісінде Ќазаќстанныњ

барлыќ аумаѓында Аналар к‰ні атап μтілді.

"Азаматтарѓа арналѓан ‰кімет" мемлекеттік

корпорациясыныњ ж±мыскерлері де б±л бейресми,

біраќ жанѓа жылы мейрамды тойлаудан шет

ќалмады. Орталыќ мамандары перинаталдыќ

орталыќтарда болып, жас аналарѓа кењес берді.

туралы аныќтаманы ±сынудыњ
ќажеті жоќ екендігін айтып
берді. Енді ж‰ктілік демалысы
тμлемдерін таѓайындау авто-
маттандырылѓан аќпараттыќ
ж‰йеде кμрсетілген наќты ауда-
рымдар бойынша  ж‰зеге асы-
рылады. Айтпаќшы, ќазаќ-
стандыќтар 1411-тегін ќызмет
кμрсету нμмірі арќылы жєрде-

маќыны жєне зейнетаќыны
есептеу бойынша кез-келген
с±раќтарын ќойып, кењес ала
алады. Сондай-аќ, Сабыржа-
новтыњ айтуынша, республи-
калыќ бюджеттен жєрдемаќы
мен єлеуметтік саќтандыру
мемлекеттік ќорынан єлеу-
меттік тμлемдерді алушылар
ќалауы бойынша жєрдемаќы-
ны аудару ‰шін арнайы аѓым-
даѓы шот ашуларына болады.
Б±ндай арнайы шотќа т‰скен
аќшалай ќаражатты банктіњ
несие бойынша кешіктірілген
ќарызын μтеу ‰шін ±стауына
болмайды.

Мемлекеттік корпорация
арќылы жыл басынан бастап
барлыѓы 122 мыњнан астам
ж‰ктілік демалысы тμлемдері,
288 мыњ бала тууына біржол-
ѓы тμлем жєне 166 мыњ бір
жасќа  дейінгі  бала к‰тімі
бойынша єлеуметтік тμлем-
дер таѓайындалѓан.

Облыстыќ ХЌКО-ныњ
баспасμз ќызметі
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"Балапанды к‰зде сана" дегендей б±л к‰ндері егін
ораѓы μњірде жаппай ќарќынды ж‰руде. Уаќытпен са-
насуды білмейтін ењбекшіл ќауым ‰шін алѓа ќойѓан бас-
ты маќсат – мањдай термен μсірілген алтын астыќты дер
шаѓында  ысырапсыз жинап алу. Соѓан сай дала ќоста-
рында ќарбалас тірлік. Д‰бірлі дала тμсінен ќолы бос
адам кезіге ќоймайды. Єркім μз міндетімен айналысып,
ортаќ іске тас т‰йін ж±дырыќтай болып ж±мылѓан.

 Жалпы, арќалыќтыќ дихандар биылѓы кμктемде 280
мыњ 838 гектар жерге алтын дєн сіњірген болатын. Б±л
μткен жылмен салыстырѓанда егістік жер кμлемініњ 11
мыњ 82 гектарѓа ±лѓайѓандыѓын кμрсетеді. Егістік
кμлемініњ 273,3 гектарын бидай, арпа, с±лы, б±ршаќ,
тары сияќты бидай жєне бидай т±ќымдас даќылдар
ќ±райды.

– Б‰гінгі к‰нніњ басты талабы μнген μнімді уаќытылы
жинап алу екенін μздеріњіз білесіздер. Біз сіздерді тол-
ѓандырѓан мєселелер болса білейік ќолѓабыс жасайыќ
деп келдік. Ауа-райы алдаѓы ќазан айында жањбырлы
болады деп болжануда. Сондыќтан, ќырк‰йек айыныњ
ќалѓан санаулы к‰ндерін ќолайлы ќамтып ќалѓандары-
њыз жμн, – деді ќала єкімі Амантай Балѓарин диќан
аѓайындармен ж‰здескенде.

 ¤з кезегінде шаруа баќќан аѓайындар элеваторлар-
дыњ астыќ ќабылдауында бірлі-жарымды кемшілік-
тердіњ бар екендігін алѓа тартты. Мєселеніњ мєнісі – тап-
сырылѓан бидай сапасыныњ тμмендетіліп ќабылдана-
тыны болып отыр. Ал, дєл сол μнім μзге астыќ саќтау
орындарына апарылса айырмашылыќ айќын байќала-
ды. Алайда, шалѓайдаѓы элеваторларѓа ќатынау кім-
кімге де тиімді емес.

Амантай Кєкімбек±лы м±ндай ауќымды мєселені
оњтайлы шешудіњ бірден бір жолы ењбекшілердіњ ауыл-
шаруашылыќ кооперативін ќ±ру екендігін алѓа тартты.
Ауызбіршіліктіњ алмайтын ќамалы жоќ. Шаѓын шаруа-
шылыќтар бірігіп ќам-ќарекет жасайтын болса, ќай істе
де оњ нєтижеге жетері айќын.

Алексей ЖУРАВСКИЙ,
"Возрождение–2004" ЖШС директоры:
– Ќырк‰йек айынан бас-

тап ораќ науќанына кірісіп
кеттік. ¤зіміздіњ астыќ ќа-
былдау пунктіміз бар. Осы
уаќытќа дейін 4 мыњ гектар
жердіњ егіні орылып, басты-
рылды. Кμрсеткішіміз 33%.
Енді ораќтан μткізетін 10
мыњ гектар жеріміз бар.
Жауын-шашын кедергісін
келтіруде. Єйтпесе, ќарќы-
нымыз μте жоѓары. Осы
айдыњ аяѓына ќарай аяќ-
тап шыѓамыз деген ойдамыз.

Ањѓар, Аќтас ауылдарыныњ аумаќтарында егін
μсіреміз. Жылма жыл к‰ш алып келеміз. Техникалыќ ба-

замыздыњ да єлеуеті арта
т‰суде. Егінніњ сапасы μте
жаќсы. Биылѓы астыѓымыз-
дыњ 3 кластан тμмені жоќ.

Ѓабдолла
ХАЙРОЛЛА¦ЛЫ,
"С±њќар" жеке ша-

руа ќожалыѓыныњ
басшысы:

– Егіншілікпен біраз
уаќыттан бері айналысып

келемін. ‡штμбе ауылыныњ аумаѓында 393 гек-
тар бидайымыз бар. Аќтас ауылыныњ кμлеміне
200 гектар бидай, 80 гектар арпа, 100 гектар с±лы
егілді.

 Биыл ‰кіметтен 2 млн. тењге несие алып,
ќажетіме жараттым. Айтар алѓысым шексіз. Сμз
жоќ уаќытында ќайтарып беремін.

Александр ИСПРАВНИКОВ,
"‡штμбе" ЖШС директоры:

– Мен осы
μњірдіњ байырѓы т±рѓында-
рыныњ бірімін. Кμзімді аш-
ќаннан кμріп келе жатќа-
ным егіншілік кєсібі. Алѓа-
шында механизатор болып
та ж±мыс жасадыќ. Енді,
міне заман аѓымына ілесіп,
μз алдымызѓа ењбек етеміз.

 Біздіњ "‡штμбе" серік-
тестігі биыл 3 мыњ 963 гек-
тарѓа бидай, 231 гектарѓа
арпа, 5 гектар жерге картоп,
1 гектарѓа баќша μнімдерін

екті. ¤сірген μнімдеріміз кμњілден шыѓады. Баќша
μнімдері де мол шыќты.

 Табиѓаттыњ тылсым мінезі ќызыќ ќой. Жањбыр кейде
ала-ќ±ла жауады. Ана жаќтардыњ шањы шыѓып жатыр.
Ал, біз болсаќ егістігіміз су болѓасын жердіњ кепкенін
к‰тіп, ора алмай отырмыз.

Ќазбек М¦ЌАШЕВ,
"Бірлік жєне К" ЖШС директоры:
– "Баптай білсењ жер жо-

март" деген. Біз агротехни-
калыќ шараларды д±рыс
атќаруѓа к‰ш саламыз.
Соныњ арќасында шаруа-
шылыѓымыз ілгері басып,
ќанатын кењге жайып ке-
леді. Техниканы да жањар-
тып т±руѓа кμп мєн береміз.
Бірнеше жања комбайндар
сатып алдыќ.

 Б±рын бір ауылдыњ
кμлемімен ѓана шекте-
летінбіз. Ќазіргі тањда Фурманов, Жалѓызтал, Целинный
ауылдарыныњ аумаќтарынан жер алып, барлыѓы 31960
гектарѓа егін салдыќ. Оныњ 29926 гектары бидай, 1202
гектары арпа, 832 гектары с±лы. Б‰гінгі тањда 17952 гек-
тардыњ астыѓы жиналып алынды.

Ќасќырбай
ЄБДІЌАДЫР¦ЛЫ,
"Бірлік жєне К"

ЖШС №2 бригадасы-
ныњ агрономы:

– Бір ќиыны егінніњ кейбір
жерлерінде тотыѓу (ржавчи-
на) ауруы пайда болуда. Ол
μсімдіктерге ауа арќылы
ж±ѓатын кеселдіњ т‰рі. Жер
μњдеу шараларын жоѓары
дењгейде ж‰ргізгенге ќара-

майды.
Былайынша егінніњ шыѓымы жаман емес. Гектарына

7-8 центнерден айналуда. Біздіњ жеріміздіњ табиѓат кли-
матын ескерсек барды ќанаѓат етуге болады.

Ѓалымбек Н¦РЛЫБЕКОВ,
ќалалыќ ауылшаруашылыќ бμлімініњ

басшысы:
– Біз б‰гінде ќала

єкімімен бірге μњірдегі егін-
жайларды аралап танысып
ж‰рміз. Ќазіргі тањда ќандай
жаѓдайда? Ќаншасы орыл-
ды? Егінніњ шыѓымы ќан-
дай? – деген сияќты сауал-
дарѓа жауап іздеумен
ќатар, шаруашылыќтарда
белгілі бір мєселелер
кезігіп жатса оны да ќарап,
ескереміз.

 Сондай-аќ, несиені
уаќытылы ќайтару керектігін де естеріне салып ж‰рміз.
Биыл кμктемгі т±ќым себу науќанын μткізу ‰шін 68 ауыл-
шаруашылыќ тауар μндірушілеріміз "Тобыл ЄКК" АЌ
кепіл болуымен "Азыќ-т‰лік корпорациясы" ¦Ќ" АЌ ар-
ќылы 383 млн. 231 мыњ 264 тењге несие алѓан болатын.
Осы алынѓан несиелерді алдымыздаѓы ќараша айыныњ
басына дейін (01.11.2016 ж.) μтеу ќажет. Ќарызды аќша-
лай жєне астыќтай ќайтаруѓа болады.

 Б‰гінгі тањда егінніњ 70%-ы орылды. Орта есеппен
гектарына 9,3 центнерден μнім беруде.

 Егін ораѓына 615 комбайн, оныњ ішінде 54 бірлік жо-
ѓары ќарќынды техника (Джон-Дир, Кейс, Клас, Акрос
т.б) ќатысуда.

 Егінніњ шыѓымы єр жерде єрт‰рлі. Мєселен, єлгінде
біз кμріп танысќан Ањѓар ауылындаѓы егінніњ т‰сімі гек-
тарына 10-11 центнерден айналса, Аќтас ауылында 9-
10, ‡штμбе, Фурманов ауылдарында 8-9, Восточный
ауылында 10-12 центнерден келуде. Дей т±рѓанмен жос-
пар межесінен шыѓамыз деп санаймыз. Тек, жауынѓа
ќалдырмай жинап алуымыз керек. К‰н райы ашыќ бол-
са болды, басќа айтарлыќтай мєселе жоќ. Жанар-жа-
ѓар май жеткілікті. К‰згі жиын-терім ‰шін ‰кіметтен Арќа-
лыќ ќаласына 4 мыњ 443 тонна жењілдетілген жанар-
жаѓар май бμлінді. ¤нім μндірушілеріміз μзге де жењіл-
діктерді пайдаланып, игілігін кμріп отыр.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: егін ораѓынан кμріністер; Арќалыќ
ќаласыныњ єкімі Амантай Балѓарин μнім μндірушілер-
мен кењесуде.

Суреттерді т‰сірген автор.

Ел ырысы – алтын дєн. Алтын астыѓы жайќалѓан арќа тμсі
б‰гінде дала кемелерініњ д‰біріне толы. ¦шы-ќиыры жоќ кењ

алќап дихандардыњ еселі ењбегімен астасып,
тамаша бір кμрініске енген.

 Ќауырт науќанды ќала басшысы да ќалт жібермей ќадаѓалап,
аграрлыќ сектор жетекшілерімен егістік бастарында кењес

μткізуде. Ауыл-аймаќты ќамтыѓан сондай кезекті бір ж±мыс
сапарына біз де кує болѓан едік.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ
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Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Өңіріміздегі баспасөздің қа-
рашаңырағы – «Қостанай таңы» 
газетінің төл жобасы Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына, Қостанай об-
лысының 80 жылдығына және  
Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының оқу 
орны болып құрылғанының 45 
жылдығына арналып ауқымы 
кеңейген шара өтті.

Мерекелік шараға Ахмет 
Байтұрсынов атындағы Қос-
танай мемлекеттік универ-
ситеті, Қостанай мемлекеттік 

 педагогикалық институты, 
Академик Зұлқарнай Алдамжар 
атындағы Қостанай әлеумет-
тік-техникалық университеті, 
Міржақып Дулатов атындағы 
Қостанай инженерлік-эконо-
микалық университеті, Рудный 
индустриалдық институтының 
студенттері мен ҚР ІІМ Бәрімбек 
Бейсенов атындағы Қарағанды 
академиясы, ҚР ІІМ Малғаждар 
Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 
институтының, ҚР ІІМ Төтенше 
жағдайлар комитеті Көкшетау 
техникалық институтының, ҚР 
Ұлттық ұланы Әскери институ-
тының және Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер министрлігі 
Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академия сының кур-
санттары қатысты. 

– Бүгінгі фестиваль алаштан 
ән оздырған Қазақ КСР-нің ең-
бек сіңірген әртісі Жәнібек Кәр-
меновтің сол кездегі Ішкі істер 
министрі болған Шырақбек Қа-
былбайұлына тарту еткен дом-
бырасының құрметіне арналып 
отырғанын айрықша атап өту 

 керек. Біз болашақ полиция ма-
манын даярлап шығарғанымыз-
бен, олардың бойына ұлттық 
тәрбиені де беруді қатар алып 
жүруіміз қажет. Әр азаматтың 
бойында Отанға, туған елге, туған 
халқына деген сүйіспеншілік 
болу үшін рухани өмірдің де қа-
лыптасқаны абзал, – деді акаде-
мия бастығы Мирлан Қызылов.

«Күй» және «Дәстүрлі ән» 

 номинациялары бойынша өт-
кен байқауға күйші-композитор, 
Қазақстанның Еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері Айтбай 
Мұздаханов төраға болып, ақын, 
ғалым ағаларымыз бен халық-
аралық байқаулардың лауреат-
тары қазылық жасады. Ал шараға 
«Ішкі істер органдары және Ұлт-
тық ұлан ардагерлерінің Қазақ 
ұйымы» қоғамдық ұйымының 
төрағасы, милиция генерал-май-
оры Өмірзақ Болсамбеков, ҚР 
ІІМ Кадр жұмысы басқармасы-
ның бастығы Алтынғали Әбдіға-
лиев бастаған бір топ құрметті 
қонақтар шақырылды. 

Өңіріміз бен еліміздің ай-
мақтарынан келген студент-кур-
санттардың орындауында  «Жұ-
мыр қылыш», «Төремұрат», 
«Кербез қыздың жүрісі-ай», 
«Ерке сылқым», «Кішкентай»,  
«Жастар биі», «Адай» күйлерімен 
қатар, Ақтан жыраудың толға-
уы, «Туған жер», «Амалым қан-
ша?», «Әдемі қыз», «Үш арыс», 
 «Дүние -ай!» әндері бір әуеледі.

Жоғарыда сөз еткен, мере-
кенің басты себепкері Шырақбек 
Қабылбаевқа сыйға тартылған 
домбыра сахна төріне шыға-
рылып, Біржан салдың «Сыр-
ғақты» әні сол арада шырқалға-
нын айта кетейік. Ал елімізге 
танымал әнші Ерлан Құжиманов 
пен жерлесіміз Еркебұлан Қасы-
мов та арнайы шақырылған мей-
мандар қатарында. Сондай-ақ 
ата дәстүрімізді жалғастырып 
келе жатқан домбырашы бүлдір-
шіндердің квартеті көрермен-
нің ыстық ықыласына бөленді. 
Шараға ұйытқы болған біздің 
газетіміздің атынан облыстық 
байқаулардың лауреаты, жас 

әнші-композитор Жұлдыз Бер-
мағанбетова ән-шашу арнады. 

«Домбыра-думан» шарасына 
ауыл шаруашылығы саласының 
үздігі Ж.Құдайқұлов негізін 

салған республикамыздағы 
алғашқы серіктестік – «Қара-
батыр» Агрофирмасы» ЖШС, 
өңіріміздің құрылыс саласына 

айрықша үлес қосып келе жатқан 
«Ұлан» ЖШС тұрақты демеушілік 
жасап келеді. 

Со н ы м е н  қ о с  н о м и -
н а ц и я н ы ң  қо р ы т ы н д ы с ы 

 жарияланып,  республикалық 
 «Домбыра-думан» фестивалінің 
«Күй» аталымы бойынша «Шы-
рақбек Қабылбаев» атындағы 
бас жүлде Міржақып Дулатов 
атындағы Қостанай инженерлік- 
экономикалық университетінің 
студенті Амангелді Өмірзақовқа 
тапсырылды. Ал ҚР Ұлттық ұлан 
Әскери инс титутының өкілі 
Олжас Сұрағанов «Дәстүрлі ән» 
номинациясы бойынша бас жүл-
дені жеңіп, «Жәнібек Кәрменов» 
атындағы сыйлықты иеленді.

Ұйымдастырушылар «Дом-
быра-думанның» әлі де жалға-
сын тауып, еліміздің басқа 
өңірлерінде өткізуді жоспарлап 
отырғанын жеткізді. 

Суреттерді түсірген 
Айбек ЖҮЗБАЙ.
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Аймаќ басшысы  Архимед
М±хамбетов  μткен  жылдыњ
μзінде  Ќостанай  ќаласы
кμшелерініњ   асфальты   м‰л-
де  сапасыз  екенін  сынаѓан
болатын. Жанашыр єкім ав-
токμлік инфраќ±рылымын
ш±ѓыл т‰рде ќалпына келті-
руді ±сынды. Жμн-жоба сілтеп
ќана  ќоймай, бюджеттен тμрт
миллиард  тењгеден астам
ќаржы  бμлгізді.

Б±рынѓы  жылдары  да  ќала
кμшелерін  жμндеуге  тиісінше
аќша  ж±мсалатын. С±расты-
ра  ж‰ріп  аныќтадыќ, сол ќар-
жылар биылѓы ќаражаттыњ
жартысына  жетер-жетпестей
ѓана.

Ала жаздай ќаланыњ кμшелері к‰ндіз-т‰ні
жμнделді десек, артыќ айтќандыќ  бола ќоймас.
Бірінші кезекте асфальттыњ ш±њќырланып, ойы-
лѓан т±сын тегістеу ќолѓа алынды. Жол жμндеу-
шілерге к‰діктенгендер ќазір  сеніммен  ќарауда.
Белгіленген  жоспардыњ  алпыс  пайыздан  аста-
мы  орындалды.

Жол ќ±рылысы ж±мыстары єлі де ќарќынды.
Орташа жμндеуге мєн берілген. "Ќостанай авто-
дор" ЖШС-ніњ мердігері  Матросов, Перронный,
Фабричный, Чехов, Л.Беда, Комаров, Уральский,
Совхозный кμшелерінде, теміржол бекеті  ала-
њында, жетінші  шаѓын ауданында, Аманкелді,
Дружба  елді мекендері  т±сындаѓы  учаскелерді
толыќ иемденген. Серіктестік  ±жымы кешегі
к‰нге  дейін Алтынсарин кμшесініњ Таран  кμше-
сінен Гагарин кμшесіне дейінгі  аралыќты, Кар-
бышев, Баймаѓамбетов, Интернационалистер,
З.Космодемьянская, Краснопартизан кμшелерін,
сегізінші шаѓын ауданындаѓы  кμшелерді  ас-

Ќыстыњ ќамына  кірісті
ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Жылу ќазандыќтары
жањартылды

Ќоњыр к‰здіњ  ал-
ѓашќы айыныњ  μзін-
де-аќ табиѓат ќ±был-
малы мінезіне еніп
‰лгірді.  Б±л Ќоста-
найдаѓы жылу  беру-
шілерді  бей-жай  ќал-
дырмады. К‰н сайын
ќаладаѓы  жылу ќа-
зандыќтарыныњ, ма-
гистральдардыњ  єзір-
лігі  м±ќият тексерілу-
де.

 Айта кету керек,
биылѓы  жылдыњ
кμктемінен бастап
"КТЭК" мемлекеттік
коммуналдыќ  кєсіп-
орны  жμндеу-алдын
алу ж±мыстарына  μзініњ  меншігіндегі  ќаражатын ж±мсады. Бμлінген
аќша  кμлемі – 197, 5 миллион  тењге.

Соныњ  ішінде  53,931 миллион  тењге  инвестициялыќ  баѓдарла-
ма  бойынша  ж±мсалды. Ќаражат тапшылыѓы аныќталѓандыќтан
бір миллион  ‰ш  ж‰з  миллион  тењге  несие  алу  жоспарлануда.

Мердігерлік  ±йымдар "Н±рлы  жол"  баѓдарламасымен  Павлов
кμшесіндегі (екінші кезегі)  жылу  ж‰йесін  жєне №2  ќазандыќтыњ,
±зындыѓы екі  шаќырым,  жылу  магистралын  ќайта  ќалпына  келтірді.

Наќтылап  т‰сіндіргенде  Павлов  кμшесініњ  ±зындыѓы, 0,937 ша-
ќырым, жылу ж‰йесі  жμнделді.  Оѓан  271,1  миллион  тењге  ж±мсал-
ды. №2  ќазандыќќа жалѓанатын  1,250  шаќырымдыќ жылу  магист-
ралын ќайта  ќалпына  келтіруге  433,5  миллион  тењге  бμлінді.

Шаруашылыќ есеппен Карбышев кμшесіндегі жылу магистралын
к‰рделі  жμндеу  жоспарлануда. М±ныњ  сыртында  кєсіпорын μзініњ
дербес ќаржысымен  шаруашылыќ  есеппен кварталаралыќ,  ±зын-
дыѓы 3,51  шаќырым, жылу  ж‰йесін де к‰рделі  жμндеу  к‰н  тєртібіне
ќойылды. Тамыз айында 1,7 шаќырымѓа  ќ±быр айырбасталып, 15,2
миллион  тењге  игерілді.

Сонымен  ќатар  "Аэропорт"  т±рѓын  ‰й  кешеніне  жылу  беретін,
ќуаты  33,747  Гкал  шаѓын  ќазандыѓыныњ ќ±рылысы  салынуда.

Жылу энергиясы  орталыѓына  ќандай шаралар белгіленгеніне
тоќталайыќ. Буды  μндіретін № 1, № 2 ќазандыќтардыњ ќ±бырлары-
на мердігерлік  ±йымдардыњ к‰шімен  к‰рделі жμндеу  ж±мыстары
ж‰ргізілді. № 4 буды μндіретін  ќазандыќтыњ буды суытќышы
жμнделді.  Келешекте  белгіленген  кестемен  № 5  буды  μндіретін
ќазандыќ  к‰рделі  жμнделетін  болады.

Суды ќайнататын  № 1-4 ќазандыќтар аѓымдаѓы  жμндеумен  ќам-
тылады. №5 суды ќайнататын  ќазандыќ та аѓымдаѓы жμндеумен
ќамтамасыз  етіледі. АР - 635.5 (№ 1) турбинасыныњ бу ќорабшасы-
ныњ  металы, АР - (2)  635. 5 турбинасы   аѓымды т‰рде  жμнделеді.
№2 жєне №3 ќазандыќтарда  да  єжептєуір   ж±мыстар  атќарылады.

Жылу  кμздері  жабдыќтарыныњ  ж±мысы  ‰немі  баќылауда. Бекі-
тілген  кестемен солар к‰рделі  жμндеумен  ќамтылады. Ондаѓан
жылу  ќазандыѓын  жєне  екі  турбинада  аѓымдаѓы жμндеу ж±мыста-
ры  ќолѓа алынды. Б‰гінгі  к‰ні  жеті  ќазандыќ  жμнделді.

– Жоѓарыда  аталѓан шаралардыњ пайдасы кμп. Біріншіден  электр
энергиясын пайдалану  тєсілін  оњтайландырады. Сонымен  бірге
жасалатын ќызметтердіњ сапасы  мен  тиімділігін  жаќсартады, судыњ
шыѓынын тμмендетеді, отынды  ж±мсауды  азайтады. Шынтуайтына
келгенде, т±тынушы талаптарын орындауѓа толыќ жол  ашады, –
дейді  Ќостанай  жылу-энергетикалыќ компаниясыныњ  директоры
Асќар  Бекпаѓанбетов.

фальтпен  тегістеп  ‰лгірді.
Бес кμшеге "Рейсаклирония" тєсілімен орта-

ша жμндеу ж±мысы  ж‰ргізілді. М±ны  келісім-
шартпен "Кμкшетауавтодор" ЖШС атќарды.
Олар Тобыл, Юный боец, Пионер  кμшелерін ќал-
пына  келтірді. Б‰гінде Фролов, Ќазаќ  кμшеле-
рінде  ж±мыс  ќарќын  алуда.

Аѓымды жμндеу  ж±мыстары  да  ±мыт  ќалма-
ды. "Вескор" серіктестігініњ  мердігері 118 мыњ
шаршы  метр жердіњ  ж±мысын  ќалпына  келтірді.
Жоспардаѓы  ж±мыс  кμлемі 114,5  шаршы  метр
болатын.

Айта кету керек, ќала єкімдігі к‰рделі жμндеу-
діњ ауќымы  кењ екенін білсе де  кешеуілдетпеді.
Абай дањѓылыныњ Л.Беда кμшесінен Павлов
кμшелері  аралыѓына  к‰рделі жμндеу басталды.
Алты мыњ шаршы метр жерге  асфальт тμселді.
Сонымен ќатар Л.Беда кμшесінен Хакімжанова
кμшесіне  дейінгі  шекарада да  ж±мыс ж‰ргізілу-
де.

Кμше жолдары
тегістелуде

Ќостанай ќаласында кμп-
пєтерлі  1084 т±рѓын ‰йдіњ
869-ына  тоќсанѓа  жуыќ "ПКСК"
жєне басќа  ±йымдар  ќызмет
кμрсетеді. Екі ж‰зден астам
кμпќабатты ‰йлерге  ешќандай
±йым  ќызмет кμрсетпейді.

Аталѓан т±рѓын ‰йлерді ал-
даѓы  ќыс маусымына даярлау
уаќытылы ж‰ргізілді. ‡йлердіњ
подъездерін, тμбесін жμндеу
белгіленген кестемен ж‰ргізіл-
ді. Ыстыќ жєне суыќ сулардыњ
ќ±бырлары, кєріз ж‰йелері ай-
ырбасталды.

Пєтер  иеленушілердіњ  ша-
ѓымы ескерілмей  ќалмады. Ар-
найы ќ±рылѓан комиссия жан-
жаќты тексерді. Олар т±тыну-
шылардыњ  арасында  жμнсіз
єрекеттер жасалатынын аныќ-
тады. Пєтерлерде жылу темпе-
ратурасыныњ  неге ќ±былаты-
ны тексерілді.

Кейбір  ‰йлердіњ  ынталы
тобы  тиісті орындармен  келісім
жасамай-аќ  ішкі  инженерлік
коммуникацияларѓа  μзгерістер
жасайды. Еденге жылы  б±йым-
дар  тμсейді.

Шындыѓына келгенде, пєтер
иеленушілер кооперативтері
де кінєлі. Пєтерлерді  жμндеу-
ден  б±рын кооперативтегі ин-
женерлік коммуникация  ќ±ры-

Баспаналар б‰тінделді
лымы  наќты баќылануѓа  тиісті.
Тіпті, орынсыз  шеберлік  жаса-
ѓандарды  жауапќа  тартуѓа
дейін  баруына  болады.

Биылѓы  жылдыњ  мамыр  ай-
ында кењес  ±йымдастырылды.
Жиын Кμбеев кμшесіндегі №17
‰йде μткізілді. Басќосудыњ  хат-
тамасында т±рѓындар ішкі
жылу  ж‰йесіне  р±ќсатсыз  μзге-
рістер енгізгені туралы  атап
μткен. "Данко"  кооперативіне
ќарасты  Садовая кμшесіндегі
№ 51 ‰йде, Герцен  кμшесіндегі
№ 62 "А" ‰йде  де осындай  жаѓ-
дайлар  орын алѓан. Кінєлілер
ќателіктерін  мойындады.

Негізінде  барлыќ  коопера-
тивтер  жазѓы  жμндеу  ж±мыс-
тарыныњ  талаптарѓа сай
ж‰ргізілуін ќадаѓалауы керек.
Єрбір атќарылѓан ж±мыстыњ
сапалылыѓынан  нєтиже  пай-
да  болады. Яѓни, жылу беру ке-
зінде  ќол  байлайтын  кедергі-
лер  туындамайды.

Жања  маусымныњ   алдында
кооперативтер  ескеретін  жай-

ларды  ±мытпаѓаны  жμн. Б±лар
– жылу  ќ±бырларын  жуып, таза-
лаѓан  кезде  белгіленген  шара-
лардыњ д±рыс  ж‰зеге асырылуы,
кμпќабатты пєтерлерде  жылу
ж‰йелерін  жєне ыстыќ судыњ
ќ±бырларын  р±ќсатсыз алмас-
тырмау, инженерлік  коммуника-
циялардыњ  ќалыпты  жаѓдайда
болуы  жєне басќалар.

Шілде  айында  т±рѓын  ‰й
инспекциясыныњ  маманда-
ры, жылу энергия компания-
сыныњ  инспекторлары  пєтер-
лерді иеленушілер коопера-
тивіне  ќарамайтын  екі  ж‰з
он бес т±рѓын ‰йге тексеру
ж‰ргізді. Арнайы  топ  орын
алѓан  олќылыќтарды  атап
кμрсетті.

Жылу беру маусымына   ќа-
тысты  мєселеніњ  бірі арнаулы
жылу  есептегішіне  байланыс-
ты. Тамыз  айыныњ  екінші  он-
к‰ндігінде  екі  ж‰зден астам
есептегіш  ќ±ралдыњ  ќырыќ
данасы  орнатылѓаны хабар-
ланды.

Бетті дайындаѓан Ермекбай ХАСЕНОВ.

СУРЕТТЕРДЕ: Ќостанай жылу  энергетикалыќ  компаниясы-
ныњ директоры Асќар  Бекпаѓанбетов; кєсіпорынныњ  учаске-
лері  ќызу ењбекке толы; ќала кμшелерін жμндеу сєті.

Суреттерді  т‰сірген  Айбек  Ж‡ЗБАЙ.
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 Ќазіргі тањда Ќазаќстанда тμлем кар-
талары арќылы ж‰зеге асатын ќолма-ќол
аќшасыз есеп айырысулар кμбейіп ке-
леді. Тμлем карталарын шыѓаруды Рес-
публикада ж±мыс істейтін 35 банктіњ
ішінде наќты  25 банк, сонымен ќатар
"Ќазпочта" АЌ ж‰зеге асырады. Аталѓан
±йымдармен ќазіргі тањда 15 млн. артыќ
тμлем карталары шыѓарылѓан, ал атал-
ѓан карталарды пайдаланушылардыњ
кμлемі – 13,9 млн. адамды ќ±райды. Яѓни,
еліміздіњ єр экономикалыќ белсенді
т±рѓынында ењ болмаса бір тμлем кар-
тасы бар деп айтуѓа болады.

Соњѓы жылдарда ќазаќстандыќтар
ќолма-ќол аќшасыз есеп айрысуѓа єбден
даѓдыланѓан. Ќазаќстанда шыѓарылѓан
тμлем карталарыныњ кμпшілігі халыќ-
аралыќ болып келетіндіктен, тμлем кар-
таларымен μз шыѓындарын ел ішінде де,
сол сияќты шетелде де тμлеуге ыњѓай-
лы. Олармен, Интернет желілерінде са-
тып алуларды ж‰зеге асыру да ќолай-
лы. Жалпы тμлем карталары ќазіргі тањ-
да тауар мен ќызметтер ‰шін тμлем жа-
саудыњ ењ  белгілі ќ±ралы болып табы-
лады. Тμлем карталарын ±стаушы халыќ-
тыњ басым бμлігі карталыќ шотќа жа-
лаќы, стипендия, зейнетаќы, єрт‰рлі
жєрдемаќы жєне т.б. алатындыќтан
олар кењ таралып ж‰р, сєйкесінше ќара-
жатты тек μзініњ карталыќ шоты шегінде
ж±мсайды.

Аныќтама бойынша, тμлем карточка-
сы банктік шотты ќашыќтыќтан басќару-
дыњ кілті болып табылады жєне оныњ
иеленушісіне тμлемге карточкаларды
ќабылдайтын єрт‰рлі сауда жєне ќызмет
кμрсету кєсіпорындарында тауар неме-
се ќызмет ‰шін ќолма-ќол аќшасыз
тμлем ж‰ргізуге, банк бμлімшелерінде
жєне банкоматтарда ќолма-ќол аќшаны
алуѓа, сонымен ќатар басќа ќосымша
ќызметтерді жєне артыќшылыќтарды
пайдалануѓа  м‰мкіндік береді

Тμлем карталарын пайдаланудыњ
ќандай артыќшылыќтары бар? Бірін-
шіден, б±л ќауіпсіздік. Яѓни, тμлем кар-
точкасын жоѓалтќан кезде, оны ±стаушы
аќшасын жоѓалтпайды. Егер тμлем кар-
точкасы жоѓалѓан немесе ±рланѓан бол-
са, бμтен т±лѓа ДСН-кодын білмей бан-
коматтан ќолма-ќол аќшаны ала алмай-
ды. Ќазіргі кездегі ќауіпсіздікті ќамтама-
сыз ету ж‰йелері осы тμлем ќ±ралыныњ
иеленушісіне банкпен хабарласып, кар-
таны оќшаулауѓа м‰мкіндік береді. Оны
ќайта шыѓаруѓа бірќатар уаќыт ќажет
болады, дегенмен ол картадаѓы барлыќ
аќша, б±рыњѓыдай сол шотта саќталып
ќалады.

Екіншіден, есеп айырысудыњ же-

делдігі жєне ќолайлыѓы. Тμлем карточ-
калары д‰кендерде немесе супермаркет-
терде сатып алулар ‰шін, сонымен ќатар
кафе, мейрамханаларда, жанармай ќ±ю
станцияларында, с±лулыќ салондарын-
да, дєріханаларда жєне т.б. тез тμлем
жасауѓа  м‰мкіндік береді. Тμлем карточ-
каларынан керек аќша сомасы алына-
тын болады, б±л μз алдында сатып алу-
шылардыњ μзімен бірге єрт‰рлі купюра-
лар мен монеталарды алып ж‰ру ќажет-
тілігінен босатады.

Сауда желілерінде тμлем карточкасын
пайдалану кезінде пайдаланушылардан
POS-терминал  арќылы  транзакция
μткізген ‰шін комиссия ±сталады деген
пікір бар. (POS-терминал – тауар неме-
се ќызмет ‰шін тμлем жасайтын жерде
орнатылѓан ќондырѓы). Б±л жаѓдайда ко-
миссия  тμлем карточкасынан ±сталмай-
тынын атап μту ќажет, μйткені аталѓан
шыѓындарды банкпен шарттыќ ќаты-
настар бμлігінде кєсіпкерлік субъектілер
μтейді.

"Неліктен сіз  есеп айырысуда
μзіњіздіњ карточкањызды сирек ќолдана-
сыз?" деген с±раќќа тμлем карталарын
пайдаланушылардыњ кейбіреулері,
аќша ж±мсауды ќадаѓалау м‰мкін емес,
себебі, амиянда єр кезде ќанша ќолма-
ќол аќша ќалѓанын кμруге болады деп
жауап береді. Б±л ретте тμлем карточка-
сын пайдалана отырып  тμлем жасаѓан-
нан кейін, карточка ±стаушыѓа сатып алу
сомасы кμрсетілген сауда чегі берілетінін
атап μту ќажет. Б±л чекте банк арнайы
бонустыќ шотќа тμлейтін бонустардыњ
сомасын кμруге болады, оларды содан
кейін сатып алуларѓа пайдалануѓа бола-
ды. Б±л μз алдында тμлем карталары-
ныњ таѓы бір артыќшылыѓы, себебі олар-
ды бμлшек саудасында пайдалану ке-
зінде, карталыќ шотќа ќосымша сома
есептелетін м‰мкіндік береді. Б‰гінгі тањ-
да банктердіњ кμбінде карточкалыќ
μнімдер бойынша бонустыќ ж‰йелер
ќарастырылѓан, ал бонустардыњ кμлемі
сатып алынатын μнім мен тμлем сома-
сына байланысты 10 пайызѓа дейін жетіп
жатады. Тауарлар мен ќызметтер ‰шін
есеп айырысуда тμлем карталарын пай-
далану кезінде картаны пайдаланушы
‰шін ќай банктіњ POS-терминалы арќы-
лы тμлем ж‰ргізілетіндігі мањызды
еместігі де айтарлыќтай артыќшылыќ
болып табылады, себебі, банкомат ар-
ќылы аќшаны алу єдетте комиссия
пайызын ±стап ќалумен ж‰ргізіледі, ал
"бμтен" банкоматтан аќшаны алу одан
да ќымбатќа т‰седі.

‡шіншіден, ємбебаптыѓы. Халыќара-
лыќ тμлем ж‰йелерініњ тμлем карточка-

лары (Visa, MasterCard) шетелде де
ж±мыс істей береді. Сондыќтан, саяхат-
ќа немесе іс-сапарѓа барарда ќаражат-
тыњ айтарлыќтай кμп сомасын сμмкеге
немесе ќалтаѓа салмай,  карталыќ есеп-
те ќалдырѓан ќауіпсіз.

Басќа елде тμлем карталары арќылы
есеп айырысудыњ ерекшелігі шетелде
тμлем карталары арќылы валюта-айыр-
бастау операцияларын ж‰зеге асырѓан
кезде, осы операцияларѓа байланысты
шыѓындар тμмен болып келеді, себебі
айырбастау пунктілеріне ќараѓанда ай-
тарлыќтай пайдалы баѓаммен конверта-
циялау ж‰ргізіледі. Басќа артыќшылыќ
– тауарлар мен ќызметтер ‰шін тμлемді,
ќазіргі кезде ірі сауда орталыќтарымен
ќызмет кμрсету салалары жабдыќталѓан
POS-терминалдар арќылы тμлем жаса-
ѓан кезде сатып алулардан комиссия
±сталмайды, ал конвертациялау сол
сияќты айтарлыќтай пайдалы баѓаммен
ж‰зеге асырылады.

Карталыќ шоттаѓы ќаражаттыњ шы-
ѓындарын мобильдік банкингке ќосу ар-
ќылы ќадаѓалауѓа болады. Б±л ретте,
тμлем карта бойынша кіріс пен ќаражат-
ты ж±мсау туралы  транзакциялар бой-
ынша ±ялы телефонѓа мєлімет келіп
т‰седі. Сонымен ќатар, карталыќ шот-
таѓы транзакциялар туралы мєліметті
банктердіњ электронды ќаржылыќ пор-
талдары арќылы, μзіњіздіњ ‰йдегі ком-
пьютерлеріњізден немесе ж±мыс орны-
њыздан т±рмай аќ ќарауыњызѓа ыњѓай-
лы. Банктіњ электронды ќаржылыќ пор-
талы карт-шоттыњ  жаѓдайын ќадаѓалауѓа
ѓана емес, сонымен ќатар єрт‰рлі опе-
рацияларды ж‰ргізуге м‰мкіндік береді
– салыќ тμлеу, ±ялы байланыс опера-
торларыныњ тμлемін ж‰ргізу, ќаражат
аудару жєне т.б.

Тμлем карталары арќылы  сатып алу-
ларды Интернет арќылы ж‰зеге асыру
ыњѓайлы, б±л ретте  тауарлардыњ айтар-
лыќтай тμмен баѓасы есебінен ќаражат-
ты ‰немдеуге болады. Пайдаланушы-
лардыњ кμбінде тμлем карталарын пай-
даланѓан кезде, ш±ѓыл шара ќолданатын
ќиындыќтар мен к‰тпеген жаѓдайлар ту-
ындайтынын атап μткен жμн. Пайдала-
нушыларѓа барынша кμп аќпараттыќ
кμмек кμрсету маќсатында ¦лттыќ Банк
тμлем карталарын ќауіпсіз пайдалану
бойынша н±сќаулыќ жасаѓан. Солардыњ
ішінде:

– ешкімге ДСН-кодын бермењіз, тек
ќана тμлем карточкасын пайдаланушы
ѓана ДСН-кодын білуге тиіс;

– μзіњізде єрќашан тμлем карточкасын
берген банк-эмитенттіњ байланыс теле-
фондары жєне басќа да аќпаратты жет-

кізуші ќ±ралдарында тμлем карточкасы-
ныњ номері болуы ќажет: ќойын дєптер-
де, ±ялы телефонда, біраќ ЖДН-коды
жазылѓанныњ жанында ѓана емес. Тμлем
карточкасын, ЖДН-коды немесе оныњ
деректемелері туралы аќпаратты жоѓалт-
ќаны айќындалѓан кезде, дер кезінде
банк-эмитенттіњ клиенттерді ќолдау ќыз-
метіне жолыѓуѓа жєне банк ќызметкерініњ
келесі  н±сќауларын ±стану ќажет;

– егер банкоматта тμлем карточкасы-
мен операцияларды ж‰ргізген кезде,
банкомат тμлем карточкасын ќайтарып
бермесе, банкоматта кμрсетілген теле-
фон бойынша банкке телефон шалып,
болѓан жаѓдайды т‰сіндіру ќажет, соны-
мен ќатар банкомат ќайтарып бермеген
тμлем карточканыњ банк-эмитентіне жо-
лыѓу ќажет жєне де одан єрі банк ќыз-
меткерініњ н±сќаулыѓын ±стану ќажет.

– Интернет желісі бойынша сауда жа-
сау барысында дербес деректер мен
ДСН-кодын, тμлем картањыздыњ ќолда-
нылу мерзімін, кредиттік лимит туралы
мєліметтерді  бермењіз. Интернет желісі
бойынша сауда жасау кезінде зањнан тыс
єрекеттердіњ алдын алу маќсатында тек
кμрсетілген маќсатќа ѓана ќолданыла-
тын виртуалды, яѓни сауда мен ќызмет
орталыќтарында тμлем картасын пайда-
ланбай операцияларды ж‰ргізуге
м‰мкіндік беретін бμлек тμлем картасын
пайдаланѓан жμн.

Осы сияќты ±сыныстардыњ наќ-
ты тізбесі  ЌР ¦лттыќ Банкініњ
www.nationalbank.kz сайтында Тμлем
ж‰йелері/Жарияланымдар бμлімінде
орналастырылѓан. Осылайша, берілген
кењестерді ±стану тμлем картаныњ, оныњ
деректемелерініњ, ДСН жєне басќа да
мєліметтердіњ  саќталуына барынша
м‰мкіндік беріп, тауарлар мен ќызметтер
‰шін тμлемді ќолма-ќол аќшасыз банко-
матта, сонымен ќатар Интернет желісі
арќылы да тμлем картасын пайдалану
арќылы операцияларды ж‰ргізу кезінде
м‰мкін болатын тєуекелдерді азайтады.

POS-терминал арќылы тμлемді ќабыл-
даудан бас тарту болѓан жаѓдайда тμлем
картасын пайдаланушы Ќостанай ќ. Мем-
лекеттік кірістер басќармасына келесі
сенім телефондары арќылы хабарласа
алады: 8-7142-28-85-36 немесе сол жер-
ге жазбаша арыз бере алады. Сонымен
ќатар, тμлем карталарын пайдаланушы-
лардыњ ќ±ќыќтары б±зылѓандыѓы
жμнінде Ќостанай облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментініњ
87710179900 номеріне WhatsApp арќы-
лы хабарлама жасауѓа болады.

 ЌР ¦лттыќ Банкініњ
Ќостанай филиалы.

Тμлем карталары мен ќолма-ќол аќшасыз
есеп айырысу туралы

 Жиырма бірінші  ѓасыр – жоѓары тех-
нологиялар, жаћанды μзгерістер, білім
ѓасыры. Осы заман талабына сай, бєсе-
кеге ќабілетті болу ‰шін  ќандай да сала-
да білімді, жањалыќќа дайын, ќ±зыретті
мамандар ќажет. Сол ‰шін єрбір м±ѓалім-
ге μз ісін ж‰ргізуде, педагогикалыќ ше-
берлігін арттыруда μзгерістер ќажет етеді.

Осы орайда, ±стаздар ќауымын жањар-
тылѓан білім беру баѓдаламасы бойынша
біліктілігін арттыруѓа шаќырамын. ¤зім де
осы баѓдарлама аясында ‰ш апталыќ
оќуѓа ќатысып, білімімді терењдеткенімді
тілге тиек еткім келеді. Б±л біліктілікті арт-
тыру курсына келген єрбір м±ѓалім бастау-
ыш сынып пєндері бойынша білім беру
баѓдарламасын жањарту жєне критериал-
ды баѓалау ж‰йесін енгізу т±рѓысынан
педагогикалыќ шеберліктерін жетілдірді.

БІЛІМ

ЖАЊАРТЫЛЃАН БІЛІМ БЕРУ БАЃДАРЛАМАСЫ
Суыќ тигендер саны

артќан

¤њірде μткір респираторлыќ вирусты ин-
фекцияѓа шалдыќќандар саны к‰н санап ар-
туда. Соњѓы аптаныњ ішінде ѓана облыс ем-
ханаларына ‰ш ж‰зден аса науќас дєрігер
кμмегіне ж‰гінген. Мамандардыњ айтуынша,
желтоќсан мен ќањтардыњ басында суыќ
тиіп ауырѓандар ќатары єлі де кμбейеді, сон-
дыќтан дєрігерлер де саќтыќ шараларын
к‰шейтуді ќолѓа алмаќ. Айта кетер жєйт,
ќазан айыныњ 1-нен бастап μњірде  вакцина
егу ж±мыстары ќолѓа алынады. Жергілікті
бюджеттен бμлінген ќаржыѓа 14,5 мыњ доза
вакцина сатып алынѓан. Тегін вакцинамен
балалар, 60-тан асќан кісілер, диспансерлік
есепте т±рѓандар, медицина ќызметкерлері,
ж‰кті єйелдер жєне балалар ‰йлерініњ
тєрбиеленушілері ќамтамасыз етіледі.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВАМ±ѓалімдердіњ жањартылѓан білім беру

баѓдарламасын іске асыру барысында
ж‰гінетін негізгі ќ±жат оќу баѓдарламасы
болып табылды. Жањартылѓан баѓдарла-
мада ‰штілділік саясатын ж‰зеге асыру,
жања єдіс-тєсілдерді пайдалану, АКТ ќол-
дану, оќушылардыњ жетістігін баѓалау, оќу
маќсаттарыныњ ж‰йесі жєне ±заќ мерзімді
жоспары, пєнді сапалы жєне тиімді
оќытуѓа ќажетті ќ±ралдардыњ тізімімен
жањашаланып ерекшеленеді. Таѓы бір
μзгерісі,  пєндерде  тыњдалым  мен  айты-
лым,  оќылым, жазылым єрекеттерін да-
мытуѓа ыќпал ететін тапсырма ‰лгілері
кμрсетілген. М±ѓалімдер осы біліктілікті
арттыру курсынан игерген жањартылѓан
білім беру баѓдарламасыныњ ќ±рылы-
мын, мазм±нын жєне маќсаттарын, єдіс-
тєсілдер мен оќу материалдарын алдаѓы

уаќытта μз іс-тєжірибелерінде ќолдана
білсе оќушылардыњ болашаѓы жарќын
болмаќ.

Сμзімді ќорытындылай келе, елбасы
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ "Болашаќта
ењбек етіп, μмір с‰ретіндер – б‰гінгі мек-
теп оќушылары, м±ѓалім оларды ќалай
тєрбиелесе Ќазаќстан сол дењгейде кμте-
ріледі. Сондыќтан, ±стазѓа ж‰ктелетін
міндеттер ауыр" деген сμзініњ бізге, ±стаз-
дар ќауымына ‰лкен жауапкершілік
ж‰ктейтінін еске саламын. Осы міндет-
терді орындайтын ±стаздарѓа шыѓарма-
шылыќ табыс, к‰ш-ќайрат, сарќылмас
білім мен таусылмас жігер тілегім келеді.

Гаућар БЕКТЕНОВА,
№7 орта мектебініњ бастауыш

сынып м±ѓалімі.
Рудный ќаласы.



27 ќырк‰йек 2016 жыл 10

Єр оќу жылыныњ ќарсањында
"Мектепке жол" акциясыныњ
μткізілуі дєст‰рге айналып келеді.
Биылѓы оќу жылында да аталмыш
шара жалѓасын тауып отыр. "Мек-
тепке жол" акциясы аясында
оќушыларды жања оќу жылына
дайындау науќанына С.Мєуленов
атындаѓы гимназия ±жымы бір
кісідей атсалысты. Аз ќамтылѓан
отбасыларындаѓы оќушылардыњ
мектеп формасы, оќуѓа ќажетті
ќ±рал-жабдыќтармен толыќтай
ќамтылып, алањсыз білім алуына
жаѓдай жасау жєне балалардыњ
єлеуметтік жаѓдайлары бойынша
мектепке бармауыныњ алдын алу
маќсатында ±йымдастырылѓан
ќайырымдылыќ шарасына деме-
ушілер де ќатысты. Аз ќамтылѓан
отбасыларыныњ балаларына
аќшалай кμмек кμрсетілді. Б‰гінгі
тањда гимназиямыздаѓы барлыќ

Жалѓасын тапќан игі шараЖалѓасын тапќан игі шараЖалѓасын тапќан игі шараЖалѓасын тапќан игі шараЖалѓасын тапќан игі шара

Жаќында Рудный
ќаласындаѓы м‰гедек-
тер ќоѓамыныњ база-
сында оралмандардыњ
басын ќосќан жиын
μткен еді. Оѓан ќалалыќ
ішкі саясат бμлімі, ж±-
мыспен ќамту орталы-
ѓы, ХЌКО жєне кμші-
ќон полициясыныњ ма-
мандары ќатысты.

Алдымен сμз тізгі-
нін алѓан ќалалыќ ж±-
мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарлама-
лар бμлімініњ бас мама-
ны ¦лбосын Жаныбае-
ва: "Айтарлыќтай жања-
лыќ жоќ, ж±мыссыз
ж‰рген кісілер болса
келсін, тізімге аламыз
жєне бос орындарѓа ба-
ѓыт-баѓдар береміз. Єрі
ќарай ж±мыс беруші-
мен келісімге келсењіз-
дер ж±мыс істей бере-
сіздер. Бізде наубайха-
нашы секілді ‰ш айлыќ
курстар ашылѓан, оќып
алуларыњызѓа болады
єрі ол ‰шін шєкіртаќы
да белгіленген" деп
ќысќаша мєлімет берді. Одан кейін
жиынѓа келген ќандастар ењбек
μтілі туралы, азаматтыќ алу, жєрде-
маќы рєсімдеу, ж±мысќа орнала-
су, т±рѓын ‰ймен ќамтамасыз ету
сияќты кμптеген мєселелерді алѓа
тартты. Айта кетерлігі, біз сияќты
оралмандарды ќинайтын басты
мєселе ол – азаматтыќ алу ѓой.
Б‰гінде Рудный ќаласында т±рып
жатќан оралмандардыњ денініњ екі
азаматтыѓы бар. Ал, азаматтыќ алу
‰шін Алматыдаѓы ¤збекстан елші-
лігіне баруыњ керек. Осыѓан орай,
"Біздіњ аќшамыз болмаса, ел неге
сонша ќиналуы керек? Осында сол
тμлќ±жатымызды тапсырсаќ  ќалай
болады екен?" деп сауал ќойѓандар-
ѓа оралмандарѓа ‰немі жаны ашып
ж‰ретін ‡себай Ж±мабеков: "Б±л
мєселені біз 5 ай б±рын кμтерген
болатынбыз. Жоѓарыѓа хат та жол-
дадыќ, ќазір ќаралып жатќан
кμрінеді. Біраќ, б±л тез шешіле
ќоятын мєселе емес. Олар сыртќы
істер министрлігіне тапсырѓан, ал
олар ¤збекстанмен келісуі керек.
Тμлќ±жат сол мемлекеттіњ м‰лкі.

Не істеу керектігін де солар шешеді.
Бір шешімін айтќанда ѓана біздіњ
Ќазаќстан оњтайлы шара ќолдана
алады. Бір с±раќты айтып мезі ќыл-
май, басќа проблемаларѓа тоќталыњ-
дар", – деп жауап беріп, б±л мєсе-
лені шорт кесті.

Жиында сμз алѓан оралман ана-
ныњ сμзі бєріміздіњ жаѓамызды
±статты. Айтуынша, бірінші сынып-
ќа баратын немересіне (ќыз бала)
"жынды" деген диагноз ќойылып,
немересі б‰гінде соныњ салдарынан
мектеп табалдырыѓын аттай алмай
отыр екен. Немересіне орыс тілді
психолог мамандары т‰рлі с±раќ-
тар ќойѓанда бала жауап бере алма-
ѓан. Зейін ќойыњыз, орыс тілді пси-
хологтар! Ќыз орысша білмегені
‰шін жауап бере алмаѓан болуы да
м‰мкін ѓой. Сμзге т‰сінбеген ќар-
шадай балаѓа "жынды" деген диаг-
ноз ќою ќисынѓа келмейді єрине.
Он екі м‰шесі сау єрі аќыл-есі
д±рыс болса да немересі осылайша
мектепке бара алмай отырѓан
кμрінеді.

– Биылѓы жања оќу жылында не-

меремді ќаламыздаѓы
№13 мектепке 1 сыны-
пќа апардым. Ќолым-
да г‰л. Мєз-мейрам
к‰йде барѓан мені м±ѓа-
лімдер ќуып шыќты.
Мейлі, ќате шешімге
келгендері т‰зетілетін
д‰ние ѓой, ал педагог,
зиялы ќауым бола т±ра
мені ќуып шыќќандары
ж‰регімді жаралады.
Мен де педагог бол-
дым, біраќ педагогтіњ
ќадірін  б±лай  ќашыр-
ѓанды бірінші рет
кμрдім. Тек, жаѓа ±ста-
ѓаннан басќа амалым
ќалмады. Сол мек-
тептіњ директорымен
ќоса алты адам меніњ
немереме ќойылѓан
"диагнозды" растап
ќол ќойыпты. Неме-
ремніњ  шешесініњ
жуастыѓын пайдала-
нып, оѓан да ќол ќой-
дырып алѓан. Сμйтіп,
сау бала "жындыѓа"
айналды, – дейді кμзіне
жас алѓан кейуана.

 ¤кінішке ќарай,
ќалалыќ оќу бμлімінен ешкім кел-
мепті. Дегенмен, ќала єкімдігініњ
μкілі μз ќойын дєптеріне Нина Ќос-
жанќызыныњ б±л проблемасын
т‰ртіп ќойѓан болды.

Кμњіл толмаѓан бір жєйт, кейбір
сауалдарѓа жауаптыњ орыс тілінде
ќайтарылѓандыѓы. Ќалалыќ ха-
лыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы-
ныњ директоры Елена Селянинаныњ
орыс тілді баяндамасына т‰сінбе-
ген ќандастар ќынжылыс білдіріп
жатты. Оралмандармен кездесу
болѓан соњ ќазаќ тілді мамандар-
дыњ келгені д±рыс еді. Жиында
μзініњ жаѓдайыныњ тμмен екендігін
айтќан жалѓызбасты ананыњ сауа-
лы да мамандардыњ "кμріп шыѓа-
мыз" деген жауабымен жылы жа-
былып ќойды. Сол жиынѓа келген
зањгеріміз де телефонды сылтаура-
тып сыртќа шыѓып кетті. Осылай-
ша, оралмандардыњ зањгер тарапы-
нан білгісі келген кμп сауалдары
жауапсыз ќалды...

Жарасќан БЕКНАЗАР¦ЛЫ.
Рудный ќаласы.

Орнын тапќанОрнын тапќанОрнын тапќанОрнын тапќанОрнын тапќан
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Тμтенше жаѓдай- л а р
басќармасы ќыз-
меткерлері оќыту-
шылармен бірлесе
"Ќауіпсіз мектеп" ак-
ция кезінде, ќала
мектептерінде ба-
лаларѓа т±рмыстаѓы
μрт ќауіпсіздігі ере-
желерін еске салды.

Оќушылар шыр-
пы балаѓа ойын-
шыќ емес екенін
жаќсы біледі, олар-
ѓа отпен ойнау
ќауіпті екенін еске салу артыќ болмайды. № 11 мектепте ынталы оќушы-
лары т±рмыста отты ќауіпсіз пайдалану насихатын жаппай флеш-моб-
пен ќолдады. ¤кінішке орай, баланыњ отпен ойнауы μрт себептерініњ
бірі. Біз μз балаларымызѓа ‰лгі болып, оларды кез келген тμтенше жаѓдай-
да, т±рмыстаѓы μрт ќауіпсіздігін саќтауѓа баулу керекпіз. Акция аясында
барлыќ мектептерде сабаќ, викторина, суреттер конкурсы ж‰ргізілді. Ба-
лаларѓа ќауіпсіздік ережелері бар жадынамалар мен параќтар таратыл-
ды. Оќушылар іс-шараѓа ерекше ќызыѓушылыќпен ќатысты.

Г.ЖОЛБАРЫСОВА.

"Ќауіпсіз мектеп" акциясын
флеш-мобпен аяќтады

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

¤МІР САПАСЫ

Сарыкμл аудандыќ μнер мектебініњ тєрбиелеп жатќан шєкірттері
шеттерінен талапты. Солардыњ бірі Сарыкμл орта мектебініњ 9-сынып
оќушысы Кємила Маќашева.

Аѓымдаѓы жылы ол  "Меніњ
с‰йікті г‰лдерім!" атты республи-
калыќ байќауда екінші орын
иегері атанды. ‡здік ж±мысы
‰шін майталман мамандар тара-
пынан дипломмен марапаттал-
ды. Сμйтіп, мектеп мерейін,
аудан абыройын асырды.

Талапты Кємиланыњ талант-
ты ±стазы – Мыњжасар Насыров.
Алты жылдан  бері μнер мекте-
бінде кμркембейнелеу сабаѓы-
нан тєлім беріп, балаларды ой-
ќиялмен сурет салуѓа баулып
ж‰р. ¤ткен оќу жылыныњ аяѓын-
да оныњ 6 оќушысы жаќсы
оќыѓандары ‰шін мектеп дирек-
торыныњ мадаќтамасын алды.

– К‰нтізбелік жоспар бойынша ж±мыс істейміз. Сурет, кескіндеме, компо-
зиция, м‰сін,  μнер тарихы бойынша сабаќ μтеміз. Меніњ сыныбымда да-
рынды балалар баршылыќ. Соныњ ішінде жоѓары жетістікке жеткені єзірге
Кємила, – дейді м±ѓалімі.

"¦стаздан шєкірт озар" – демекші, Кємила болашаќта аѓайы секілді су-
рет мамандыѓыныњ жілігін шаѓып, майын ішкен маман болѓысы келеді.

– Республикалыќ байќауѓа ел бойынша 400 оќушы ќатысты. Солардыњ
ішінен екінші орынды иеленуім мен ‰шін ‰лкен жетістік. Ењ бастысы, б±л
меніњ суретке деген ќ±штарлыѓымды одан сайын арттыра т‰сті. Болашаќта
сурет салудыњ ќыр-сырын мењгергім келеді, – дейді ж‰лдегер ќызымыз.

Айта кеткен жμн, Кємила білім алып жатќан бμлімдегі сыныптар бойын-
ша оќушылар ќатары биылѓы оќу жылы 7 баламен толыќты. Яѓни, олар-
дыњ жалпы саны 24-ке жетті.

Сарыкμл ауданы.

Жерлесіміз – ж‰лдегер!
Руслан
       ЄЛКЕЕВ

оќушылар арнайы мектеп форма-
сымен ќамтылѓан.

Елбасыныњ балаларды оќумен
толыќ ќамту туралы тапсырмасын
орындау маќсатында  аѓымдаѓы
жылдыњ 1 тамызы-30 ќырк‰йегі
аралыѓында "Мектепке жол" акция-
сы негізінде аз ќамтылѓан, жетім,
кμп балалы отбасылардан шыќќан
оќушы балаларѓа кітапханадан
тегін оќулыќтар алып берілді жєне
бір мезгіл ыстыќ тамаќпен ќамта-
масыз етілді. Осындай игі істер ба-
лаларды білімге ж±мылдырып,
оќуѓа деген ќызыѓушылыѓын арт-
тыратын бірден-бір д±рыс ќадам
деп ойлаймыз.

Ќайырымдылыќ жасау – єр аза-
маттыњ парызы десек, оны ж‰зеге
асырып, жастарды ізгілікке тєрби-
елеу біздіњ міндетіміз болып табы-
лады дегім келеді.

Б.РАХМЕТЌАЛИЕВА,
єлеуметтік педагог.

Арќалыќта "Н±р Отан"
партиясы ќалалыќ филиалы-
ныњ XX кезектен тыс конферен-
циясы μтті. Оѓан "Н±р Отан"
партиясыныњ облыстыќ бμлімі
тμраѓасыныњ орынбасары
С.Ахметов, Арќалыќ ќаласы-
ныњ єкімі А.Балѓарин, ќалалыќ
мєслихат  депутаттары,  бас-
тауыш партия ±йымынан сай-
ланѓан делегаттар, мемлекеттік
мекемелер, ‰кіметтік емес
±йымдар мен БАЌ μкілдері
ќатысты.

К‰н тєртібінде ±йымдастыру
мєселесі, "Н±р Отан" партиясы
сайлауалды т±ѓырнамасыныњ
іске асырылу нєтижелері, ќала-
лыќ мєслихат депутаттыѓына
кандидат ±сыну мєселелері

ПАРТИЯ ТЫНЫСЫ

М±рат
         Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќалалыќ филиалѓа
жања тμраѓа сайланды

ќаралды.
– Ќ±рметті делегаттар, облы-

сымызда бірќатар  кадрлыќ
μзгерістер  болды.  "Н±р  Отан"
партиясы облыстыќ филиалы-
ныњ тμраѓасы – облыс єкімі Ар-
химед Бегежан±лы М±хамбе-
товтіњ ±сынысымен Арќалыќ
ќаласыныњ єкімі Балѓарин
Амантай Кєкімбек±лы ойдаѓы-
дай партиямыздыњ Орталыќ
аппаратында бетпе бет тілде-
суінен μтті жєне "Н±р Отан"
партиясы Арќалыќ ќалалыќ
филиалыныњ тμраѓасы лауазы-
мына ±сынылды, – деді конфе-
ренцияда бірінші болып сμз
алѓан "Н±р Отан" партиясы об-
лыстыќ филиалы тμраѓасыныњ
орынбасары Серєлі Ахметов.

 Б±л ±сынысты жиынѓа ќаты-
сушы мандат иелері бірауыз-
дан ќолдап, конференция
ж±мысын одан єрі ќала єкімі,

"Н±р Отан" партиясы Арќалыќ
ќалалыќ филиалыныњ жања
тμраѓасы Амантай Балѓарин
ж‰ргізіп отырды. К‰н
тєртібіндегі мєселелер бойын-
ша ќала єкімініњ орынбасарла-
ры Ќ.Єбішев пен Д.Н±рлыбеков
баяндама жасап, ќалалыќ
ж±мыспен жєне єлеуметтік
ќамту бμлімі басшысы Г.Ома-
рова, ж±мыспен ќамту бμлімініњ
басшысы К.Бейсенбаев, "Н±р
Отан" партиясы Арќалыќ ќала-
лыќ филиалыныњ Саяси Кењес
м‰шесі А.Айтмаѓамбетов жа-
рыссμзге шыќты.

30 ќазан 2016 жылы μтетін
ќалалыќ мєслихаттыњ депутат-
тыѓы сайлауына №2 Аманкелді
сайлау округі бойынша белгілі
айтыскер аќын, ѓалым, ±стаз
Ќалиев Айбек Киікбай±лыныњ
кандидатурасы ±сынылды.

Арќалыќ ќаласы.
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Жеке кєсіпкерлік субъектілерініњ
бірлестіктеріне аккредиттеу ж‰ргізу жайлы

хабарландыру

Ќазаќстан Республикасыныњ 2015 жылѓы 29
ќазандаѓы Кєсіпкерлік кодексіне, Ќазаќстан Респуб-
ликасы ‡кіметініњ 2015 жылѓы 28 желтоќсандаѓы
"Жеке кєсіпкерлік субъектілерініњ бірлестіктеріне
аккредиттеу ж‰ргізу ќаѓидаларын бекіту туралы"
№ 1089 ќаулысына (б±дан єрі – Ереже) сєйкес
"Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне ин-
дустриалдыќ-инновациялыќ даму басќармасы" ММ
(б±дан єрі – Басќарма) Ќостанай облысы єкімдігі
жанындаѓы жеке кєсіпкерлік мєселелері бойынша
сараптау кењесіне ќосу ‰шін жеке кєсіпкерлік
субъектілерініњ облыстыќ бірлестіктеріне аккредит-
теу ж‰ргізілетіні турлы хабарландырады.

Аккредиттеуді алу ‰шін μтініш беруші Басќар-
маѓа тμмендегідей ќ±жаттарды ±сынуы ќажет:

1. Ереженіњ 1-ќосымшасына сєйкес μтініш;
2. Салыстыру ‰шін т‰пн±сќасы ±сынылмаѓан

жаѓдайда, ќ±рылтай ќ±жаттарырыныњ жєне
бірлестікті зањды т±лѓа ретінде мемлекеттік тіркеу
(ќайта тіркеу) туралы куєліктіњ* немесе аныќтама-
ныњ нотариалды куєландырылѓан кμшермелерін;

3. Бірлестік м‰шелерініњ тізімі.

Ескертпе:
 * – "Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір зањ-

намалыќ актілеріне зањды т±лѓаларды мемлекеттік
тіркеу жєне филиалдар мен μкілдіктерді есептік
тіркеу мєселелері бойынша μзгерістер мен толыќ-
тырулар енгізу туралы" 2012 жылѓы 24 желтоќсан-
даѓы Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы ќолда-
нысќа енгізілгенге дейін берілген зањды т±лѓаны
(филиалды, μкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу
(ќайта тіркеу) туралы куєлік зањды т±лѓаныњ ќыз-
меті тоќтатылѓанѓа дейін жарамды болып табы-
лады.

Аккредиттеуді алу ‰шін ќ±жаттар пакетін ќабыл-
дау 2016 жылдыњ  28 ќырк‰йегінен бастап 4 ќаза-
нына дейін "Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" ММ ж‰ргізіледі, Єл-Фараби дањ-
ѓылы, 65 ("Бизнес-орталыќ" ѓимараты), № 907 каб.,
ж±мыс к‰ндері 9.00-18.00 аралыѓында (т‰скі ‰зіліс
13.00-14.00), байланыс телефоны 8 (714-2) 575-
234.

Объявление об аккредитации объединений
субъектов частного предпринимательства

В соответствии с Предпринимательским Кодек-
сом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года,
постановлением Правительства Республики Казах-
стан "Об утверждении Правил проведения аккре-
дитации объединений субъектов частного пред-
принимательства" от 28 декабря 2015 года № 1089
(далее– Правила), ГУ "Управление предпринима-
тельства и индустриально-инновационного разви-
тия акимата Костанайской области" (далее – Уп-
равление) объявляет о проведении аккредитации
областных объединений субъектов частного пред-
принимательства для включения в экспертный со-
вет по вопросам частного предпринимательства
при акимате Костанайской области.

Для получения аккредитации заявитель пред-
ставляет в Управление следующие документы:

1. Заявление согласно приложению 1 к Прави-
лам;

2. Нотариально засвидетельствованные копии
учредительных документов и  свидетельства* или
справки о государственной регистрации (перере-
гистрации) объединения в качестве юридическо-
го лица, в случае непредставления оригинала для
сверки;

3. Список членов объединения.

Примечание:
* – свидетельство о государственной (учетной)

регистрации (перерегистрации) юридического
лица, выданное до введения в действие Закона
Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
"О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам государственной регистрации юри-
дических лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств", является действительным до
прекращения деятельности юридического лица.

Пакет документов для получения аккредитации
принимается в срок с 28 сентября по 4 октября
2016 года в  ГУ "Управление предприниматель-
ства и индустриально-инновационного развития
акимата Костанайской области", пр. Аль-Фараби
65 (здание "Бизнес-центра"),   каб. № 907 в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00 ч. (Обед с 13.00 до 14.00
ч.), телефон 8(714-2) 575-234.

"Тауасаров Серик Кайноллинович" ш/ќ  Басшысыныњ сенімді т±лѓасы келесі м‰лікке
сауда жариялайды:

№1 лот – Ќостанай облысы, Ќарабалыќ ауданы, Ќостанай селолыќ округі мекенжайы
бойынша орналасќан кадастрлік нμмірі 12-182-022-243, μлшемі 10,1 га бμлінетін жер
учаскесіне 03.03.2053 ж. дейінгі мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы  –
200000 тењге.

Сауда єдісі – аѓылшын.
Саудаѓа ќатысу ‰шін μтінімдер сауда μткізілетін к‰нге 3 к‰н ќалѓанѓа дейін мына

мекенжайда ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќарабалыќ ауданы, Ќарабалыќ к., Алматы-
Екатеринбург жолы. Сауда 2016 жылѓы 10 ќазанда саѓ. 11.00-де мына мекенжайда бола-
ды: Ќостанай облысы, Ќарабалыќ ауданы, Ќарабалыќ к., Алматы-Екатеринбург жолы.

Сенімді т±лѓаныњ деректемелері: "Тауасаров С. К." ш/ќ Басшысыныњ сенімді т±лѓасы
Стадников Виктор Валерьевич, орналасќан мекенжайы: Ќарабалыќ к., Набережная кμш.,
68 А ‰й, 2 п., тел. 87018570337.

Сауда аяќталѓасын ењ жоѓары баѓа ±сынѓан сауда ќатысушысы сатып алу баѓасын
толыќ кμлемде 1 ж±мыс к‰ні ішінде енгізуі тиіс.

Доверенное лицо Главы к/х "Тауасаров Серик Кайноллинович" объявляет торги на
следующее имущество:

Лот№1– право землепользования сроком до 03.03.2053 г. делимым земельным уча-
стком с кадастровым номером 12-182-022-243, площадью 10,1 га расположенный по
адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, Костанайский сельский округ.
Стартовая цена – 200000 тенге.

Метод торгов – английский.
Заявки на участие в торгах принимаются за 3 дня до даты проведения торгов по

адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, трасса Алматы-
Екатеринбург. Торги состоятся 10 октября 2016 года, в 11.00 часов, по адресу: Коста-
найская область, Карабалыкский район,  п.Карабалык, трасса Алматы- Екатеринбург.

Реквизиты доверенного лица: доверенное лицо Главы к/х "Тауасаров С. К." Стадни-
ков Виктор Валерьевич, находящийся по адресу: п. Карабалык, ул. Набережная,  дом 68
А, кв. 2, тел. 87018570337.

После завершения торгов участник торгов, предложивший наибольшую цену, дол-
жен внести покупную цену в полном объеме в течение 1 рабочего дня.

Т‰зету
Газеттіњ 2016 жылѓы 23 ќырк‰йектегі санында жарияланѓан "Кейбір аза-

маттардыњ т‰лкіб±лањ тірлігі жанѓа батады" деген маќаланыњ бас таќыры-
бындаѓы "т‰лкіб±лањ" деген сμзде "±" єрпі техникалыќ себептерге байла-
нысты т‰сіп ќалды. Оќырмандардан кешірім с±раймыз.

ТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

Арќалыќта осындай
атаумен ќазаќстан
халыќтарыныњ "Тілдер
к‰ні" мерекесіне арналѓан
тіл фестивалі μтті.

Шараѓа т‰рлі  ±лт
μкілдері ќатысып, μз
μнерлерін ортаѓа салды.

Жиналѓан ќауымды ќала
єкімініњ орынбасары Есланбек
Мєметеков ќ±ттыќтап, ќала-
лыќ тілдерді оќыту орталыѓы-
ныњ директоры Баян Ќалмаѓан-
бетова Ќазаќстан халыќтары-
ныњ "Тілдер к‰ні" мерекесіне
орай тілдердіњ дамуына
μзіндік ‰лестерін ќосып ж‰рген
тіл жанашырларына: "Мемле-
кеттік тілді б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарында насихаттап,
дамуына ‰лес ќосќаны ‰шін"
облыстыќ "Ќостанай тањы" га-
зетініњ меншікті тілшісі
М.Ж‰ніс, "Мемлекеттік тілдіњ
дамуына жєне ќалалыќ іс-ша-
раларѓа шєкірттерін дайын-
дап, ж‰лделі орын алѓаны
‰шін" Арќалыќ медицина кол-
леджініњ директоры Д.Ќазбае-
ва, Агротехникалыќ кол-
ледждіњ оќытушысы, айтыскер
аќын Б.Балмашева, Ы.Алтын-
сарин атындаѓы гимназияныњ
м±ѓалімі Е.Ќоњыршина, "Ќазаќ

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

"ЌАЗАЌСТАН:
бір ел, бір отбасы"

тілін оќыѓан талабы жєне іс
шараларѓа ‰немі ќатысќаны
‰шін" тілдерді оќыту орталы-
ѓыныњ тіл ‰йренушілері О.Хо-
рощова мен П.Уничтерге ма-
даќтама мен ескерткіш сый-
лыќтар табыс етті.

Фестивальге ќатысушылар
"Ењ ‰здік кμрме", "Ењ μнерлі
±лт", "Тіл – ±лт жаны", "Ерек-
ше салт-дєст‰р" жєне "Бел-
сенді ќатысќаны ‰шін" ата-
лымдарымен марапатталды.

 Кеш атаќты "Атамекен"
єнімен аяќталып, ќатысушы-
лардыњ ќолдарындаѓы
"Бірлігіміз жарасќан Ќазаќ-
стан" деген ±ран сμз, т‰рлі
т‰сті шарлар мен жалаушалар
кμрермендердіњ кμњіліне ерек-
ше єсер ќалдырды.

  Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: тілдер мереке-
сінен кμрініс

Суретті т‰сірген автор.

Тіл жанашырлары
бас ќосты

Ќазаќстан халќы тілдері к‰ні аясында Ќостанай облысы Ішкі істер
департаменті ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ мемлекеттік тілді дамыту-
мен айналысатын ќызметкерлер мен тіл жанашырларыныњ ќатысу-
ымен "Мемлекеттік тіл – алтын ќазына" атты дμњгелек ‰стел μтті.

Дμњгелек ‰стел ќ±ќыќ ќорѓау саласындаѓы ќызметкерлер жєне
ќалалыќ, аудандыќ ішкі істер бμлімдерініњ мемлекеттік тілге жауап-
ты тіл мамандарыныњ ќатысуымен μтті. Дμњгелек ‰стелдіњ маќсаты –
мемлекеттік тілдіњ ќолдану аясын кењейту, мемлекеттік тілдіњ мєрте-
бесі мен мањызын кењінен насихаттау.

Ќостанай облысы Ішкі істер департаменті бастыѓыныњ орынбаса-
ры полиция полковнигі Б.Ералин тіл жанаршырлары мен ќонаќтар-
ды мерекемен ќ±ттыќтап, мемлекеттік тілді насихаттау, одан єрі да-
мыту бойынша ж±мыстарына сєттілік тіледі.

Б±л жиын Ќостанай облыстыќ Прокуратурасы, Ќостанай облысы
Єкімдігініњ Тіл орталыѓы, Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер ми-
нистрлігініњ Оќу орталыѓы, Ќостанай облысы Тμтенше жаѓдайлар
департаменті, Ќостанай облысы Тμтенше жаѓдайлар департа-
ментініњ μрт сμндіру жєне авариялыќ ќ±тќару ж±мыстары ќызметі,
Ш.Ќабылбеков атындаѓы ЌР ІІМ Академиясыныњ тіл мамандарыныњ
ќатысуымен μтті.

Б‰гінгі тањда Ќостанай облысы Ішкі істер департаментінде мем-
лекеттік тілдіњ ќолдану аясын кењейту, насихаттау бойынша т‰рлі
конференциялар, дμњгелек ‰стел, семинарлар, концерттік іс-шара-
лар ±йымдастырылады. Елбасымыз атап μткен мемлекеттік баѓдар-
ламаны ж‰зеге асырудыњ тиімді шараларыныњ бірі ретінде ІІО ќыз-
меткерлері арасында "Парасатты полицей", "Мемлекеттік тіл –  меніњ
тілім", "Мемлекеттік тіл –Тєуелсіздік тірегі" айдарымен ќоѓамдыќ іс-
шаралар μткізілді.

Ќылмыстыњ ізін суытпай...

ОІІД криминалдыќ полиция басќармасыныњ
ќызметкерлері  μткен демалыс к‰ндері автомобильдерден
жасалѓан екі ±рлыќтыњ ізі суымай жатып жедел
ашылѓанын хабарлады.

Ќостанай ќаласында Майлин-Гоголь кμшелерініњ ќиылысында
иесі ќараусыз ќалдырѓан машинадан екі "СТ-190"аккумуляторы
±рланды. Шыѓын мμлшері 76 мыњ тењге.  Жедел-іздестіру шарасы-
ныњ барысында 28 жастаѓы к‰дікті ±сталды. Ол кінєсін мойындады.
Ал,  Ќашар кентінде бір ‰йдіњ ауласында т±рѓан "ВАЗ-21062" маши-
насынан кілт ‰йлестірген ±ры автомагнитоланы алып кетті. Жєбірле-
нуші бірден полицияѓа шаѓымданды. Жедел ќимылдаѓан тєртіп саќ-
шылары 19 жастаѓы к‰діктіні ±стады. Соталды тергеу ж‰ргізілуде.

Автобус ж‰ргізушісі жауапќа
тартылды

"Автобус" жедел-алдын алу шарасыныњ барысында
ОІІД жергілікті полиция ќызметініњ ќызметкерлері
ќоѓамдыќ кμлік ж‰ргізушілері жасаѓан 132 єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќты аныќтады.

Кμлікте келе жатып ±ялы телефонмен сμйлескені ‰шін 28 ж‰ргізуші
жауапќа тартылды. Кμлік ќ±ралын ж‰ргізгенде кμше ќиылыстарында
жол ережесін б±зѓан 18 ж‰ргізуші аныќталды. ‡ш автобус ж‰ргізушісі
ж‰ргіншілерге жол бермегені ‰шін, сегізі кμлігін техникалыќ байќау-
дан уаќытылы μткізбегені ‰шін, біреуі жылдамдыќты асырѓаны ‰шін
жауапќа тартылды. Сондай-аќ, операция кезінде жергілікті полицей-
лер жолаушыларды зањсыз тасымалдаудыњ 15 фактісін аныќтады.

ОІІД баспасμз ќызметі.

ОЌИЃА

"Рухы биік, ењбегі ерен, бірлігі мыѓым Мєњгілік Ел

болу ‰шін бізде бєрі бар. Тєуелсіздіктіњ туын желбі-

ретіп, т±ѓырын ныѓайтќан біздіњ тарих алдында

ж‰зіміз жарќын! Біздіњ тірегіміз – тєуелсіздік,

тілегіміз – т±раќтылыќ, білегіміз – бірлік!".

Н.НАЗАРБАЕВ,

Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті.
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сымен сəйкес 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 
мəтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куəлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

«АУЫЛЫМ – 
   МЕНІҢ ЖҰМАҒЫМ!»
«Қостанай таңы» газетінің фотобайқауы

Осындай атаумен аудандық тілдерді оқыту 
орталығында өзге ұлт өкілдері арасында өңірлік 
сайыс өтті. 

Мақсат – мемлекеттік тілге деген құштарлықты арттыру, отан-
шылыққа, мемлекеттік тілге деген құрметке, көптілді маман болуға 
тәрбиелеу және тілдің  үштұғырлығын насихаттау.

Оған Урицк орта мектептерінің 9-10-11-сынып оқушылары қа-
тысты. Олар үш топқа бөлініп, төрт кезең бойынша сайысқа түсті. 
Алғашқы айналым – «Танысу», екіншісі – «Бәйге» (сұрақтардан тұр-
ды) деп аталды. Ал, үшіншісі – «Сиқырлы сандық» (әр қатысушы 
сандықтан қағазға жазылған жұмбақ алып, жауап берді), төртіншісі 
– «Жекпе-жек» (бұл бөлімде әр топтың жетекшілері ортаға шығып, 
берілген «қазақстандықтар» сөзіне бірнеше сөздер құрады) делінді. 

Сайыс соңында әділ қазылар алқасының шешімі бойынша, бірінші 
орынды  «Бірлік» тобы бағындырса, ал екінші орынды «Жас Ұлан» 
тобы еншілеп, сондай-ақ, үшінші орынды «Болашақ» тобы місе тұтты.

Жеңімпаздар мадақтама қағаздары және бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

ҮШТҰҒЫРЛЫ ТІЛ

РЕДАКЦИЯ  ПОШТАСЫНАН

Отбасым – 
Отанымның бір 

бөлшегі
Біздің кішігірім «мемлекетіміз» – отбасымыздың Басшысы – атам. 

Атамыздың халқы біздер – əжем, анам, аға-жеңгем. Отбасымыздың өз 
заңдары мен ұстанымдары бар. Ата-əжеміз бізге жақсы тəрбие берді. 
Ал, жақсы тəрбие алған адам өз елінің дамуына септігін тигізе алады.  

Менің отбасымның ел тарихында өзіндік орны бар деп ойлаймын. 
Себебі, атам ғұмырын ұстаздыққа арнаған.  Ал, ұстаз дегеніміз ұрпақты 
тəрбиелеп шығарады ғой. Бүгінде атам Торғай өлкесіндегі Ы.Алтынсарин 
атындағы мектептің директоры болып еңбек етуде. Атама еліктеп 
анам да 18 жасынан бастап мұғалім болған. Апам да, көкем де ұстаз. 
Ұстаздық қызмет пен өнерді қатар алып жүрген ағатайым тіпті бала 
күнінде-ақ  «Қазақстанның дарынды балалары» атты кітапқа енген. Ал 
жеңешем өнер жолында. Домбырада құйқылжыта күй тартып, жетіген 
аспабымен тамылжыта əн салады. Жеңешемнің дүние есігін ашуы да ел 
тарихымен тығыз байланысты. 1991 жылы 16 желтоқсанда дүние есігін 
ашқан жеңешем еліммен бірге 25 жасқа толғалы отыр. Екінші жеңгем де 
аудандық аурухана қызметкері ретінде еліне адал қызмет етіп жүр.  Ал 
əжем бірнеше жыл мектепте еңбек еткен. Бүгінде əжеміз отбасымыздың 
берекесін келтіріп, бақытқа бөленіп отыр. 

Мен əзірге мектеп оқушысымын. Үйдегілер менің біліміме дəн риза. 
Сабағымды тек «5» деген бағаға оқып келемін. Өлең оқып, əн айтамын. 
Мен де елімнің ертеңі ретінде ел тарихында өз қолтаңбамды қалдыра-
мын  деп сенімді түрде айта аламын. Тек арманым адастырмай, үмітім 
желкен болса болғаны! 

Сабина ТЕМІРХАН,
Ғ.Жұмабаев атындағы Боровской 

орта мектебінің оқушысы.
Меңдіқара ауданы.

Байқаудың бүгінгі үміткерлері – 

Нұрислам және Аслан Мырзабековтер.  

Биыл Нұрислам Науырзым ауданы-

ның Жамбыл бастауыш мектебіне 2-сы-

ныпқа көшсе, інісі шағын орталыққа ба-

рады.  Екеуі жаз бойы атасының үйінде 

болып, үй шаруашылығына көмектесті. 

Олар өрістен келген қой-ешкілерді күтіп 

алып, жем-суларын беруді күнделікті 

әдетке айналдырған. Сондай-ақ, өз-

дерінің ең сүйікті жануарларының бірі 

– күшік пен мысық.  Өте қатты жақсы 

көретіндері соншалық, өздерінің жеген 

тамақтарының жартысын ата-ана-

сынан тығып, анда-санда мысығы мен 

күшігіне беріп тұратындары да бар. 

Осылайша, екеуі де жазғы демалыста-

рын ауылда тамаша өткізді. Ендеше, 

жас әуесқой фотосуретшілер Нұрислам 

және Аслан Мырзабековтердің  туын-

дыларын назарларыңызға ұсынамыз.

Сурет – тарих, сурет 
– уақыт уысынан суырып 
алынған «тірі» секундтар. 
Олай болса, сізге өмірдің 
ең ерекше сəттерін жұртпен 
бөлісудің тамаша мүмкіндігі 
туды! 

Таяуда «Қостанай таңы» 
газеті оқырмандар арасын-
да «Ауылым – менің жұ-
мағым» атты фотобайқауын 
жария лаған болатын. Мақ-
сат – жайдары жаздың ең 
ерекше де көркем көрініс-
терін кадр ға іліктірген үздік 
авторды анықтау.  Газетімізге 
де, ресми сайтымызға да 
 хабарландыру берілген-
дей, байқауға қатысуға ниет 
 білдірушілерге шектеу қойыл-
майды. Жасқа да, жасамысқа 
да, кəсіби шеберге де, əу-
есқой фотошыға да шарт 
біреу – талғамды, тосын, жан-
ды суреттер іріктеу ге түседі. 
Ендеше, құрметті оқыр ман, 
редакция мыз тағайын даған 

жүлденің лайық ты иегері бо-
ламын десеңіз, белсенділік 
танытыңыз! 

Жолдаған фотоларыңыз 

газет бетінде жарық көріп, 
сайтымызда да ұдайы көрініс 
тауып отыратын болады.

Ескерте кетейік, сурет-

теріңізді  Kostanaytany.@mail.
ru немесе Kt-fan@mail.ru 
электронды мекенжайларына 
жолдауыңызға, сондай-ақ 54-

84-44, 57-67-65 нөмірлерімен 
байланысуыңызға болады. 
Жұмыстар 1-қазанға дейін 
қабылданады.

Фотобайқауға қатысуға Аман-

келді ауданының Аққу Серікова есімді 

тұрғыны да ниет білдіріп отыр. 

«Мен бұл ауданға келін болып 

түскеннен бастап қатты бауыр бас-

тым. Қазір мақтан тұтатынымды 

айтқым келеді. Ауасы таза, адамдары 

жайдары, киелі жер» деп хат жолдайды 

ол. Осынау Батпаққара өңірінде түскен 

суреттерін байқауға қатыстырып 

көрмекші. Жүзі шаттыққа, құшағы 

дала гүлдеріне толы Аққу жаздың жай-

дары шақтарын қаншалықты сәтті 

аулай алған? Бірге бағалап көрейік! 

Осындай атаумен аудандық тілдерді оқыту 

«Қазақ тілінің 
білгірлері»
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