
Газет аптасына үш рет: сейсен-
бі, сәрсенбі, жұма күндері шығады. 
Сейсенбі, сәрсенбі күндері 12 бет-
тен, жұмада екі рет 16 бет, екі рет 
«Ақшам» қосымшасымен 24 бет 
болып шығады. Сәрсенбі, жұма 
күндері басылым түрлі-түсті болып 
басылады.

«Қостанай таңы» газетіне жа-
зылу бағасы:

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін:

1 жылға – 5000 теңге, 6 айға – 
2500 теңге.

– жеке оқырмандарға: 
1 жылға – 4200 теңге, 6 айға – 

2100 теңге.
–  Ұлы Отан соғысы ардагер-

лері үшін:
1 жылға – 3900 теңге, 6 айға 

– 1950 теңге.
«Қостанай таңы» газетіне 

«Қазпошта» бөлімшелерінде және 
аймақтық «Костанайские новости» 
газеті редакциясының баспасөз та-
рату қызметінде жазыла аласыз.

Қостанай қаласы бойынша 
газеттің индексі:

– жеке оқырмандар үшін – 
54626

– зейнеткерлер мен Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар үшін – 
54627

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін – 54625

Лисаков, Арқалық, Жітіқара, 
Рудный қалалары бойынша га-
зеттің индексі:

– жеке оқырмандар үшін – 
54679

– зейнеткерлер мен Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар үшін – 
54680

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін–54678

Селолық жердегі жазылушы-
лар үшін газеттің индексі:

– жеке оқырмандар үшін – 
54752

– зейнеткерлер мен Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар үшін – 
54753

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін – 54751.
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Ана сүті арқылы бойға дарыған тіл ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасып келеді. Алайда, ол байланыс 
құралы ғана емес, тарихымыздың ажырамас бөлі-
гі, діліміздің тірегі, мәдениет пен әдебиеттің биік 
тұғыры. Рудныйда тілді кеңінен насихаттап, халық 
санасын серпілтуді мақсат ететін «Амансың ба, 
достым!» атты тілдер фестивалі өтті. Аясы кеңіп, 
алар асуын айқындаған игі шара биыл 4 рет ұйым
дастырылуда.

Бұл күні Рудныйлық оқушылар мен жастар са-
райының іші жанға толды. Көздің жауын алар түр-
лі ұлттық киімдер мен фойеде орын тепкен қол
өнер туындыларының көрмесі жиналған жұртты 

нағыз мерекелік көңілкүйге бөледі. Биылғы ша-
раның әдеттегіден басты ерекшелігі – мұнда ән, 
би, салтдәстүрлермен қатар командалар сахнада 
қазақ, орыс, өзбек, монғол, татар, әзірбайжан, ук
раин, армян халқының үйлену рәсімдерін көрермен 
назарына ұсынды. 

– Біздің басты мақсатымыз – елімізді мекен 
еткен халықтың мәдениеті мен тілін дәріптеу 
арқылы, жастардың туған өлкеге деген сүйіспен-
шілігін арттыру. Рудный қалалық ішкі саясат 
бөлімінің қолдауымен ұйымдастырылып отырған 
бүгінгі фестивальге Қостанайлық білім ордалары 
да белсенді қатысуда, – дейді «ҚР Тәжірибедегі 

психологтар қауымдастығының» мүшесі Юлия 
 Калужная.

Кеншілер шаһарын думанға бөлеген фестивальді 
жұрт жылы қарсы алды. Сахна төріне көтерілген әр-
бір командаға шапалақ соғып, қолдап отырды. Бе-
реке басы – бірлікте. Мереке қорытындысы бойын
ша ешқандай командаға орын тағайындалған жоқ. 
Оларға, керісінше, номинациялар беріліп, бағалы 
сыйлықтармен марапатталып жатты. 

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

СУРЕТТЕ: фестивальден көрініс.
Суретті түсірген автор.

Шағын қалалар тынысы

Тіл – ұлттың жаны
Рудныйда «Амансың ба, достым!» тілдер фестивалі өтті

Баспасөз – 2016
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Мењдіќараѓа мыќты
механизаторлар керек

 Жиын-терім
аяќталуѓа жаќын

Биыл облыс бойынша  4,5 млн. гектар жерден  μнім алынуы тиіс
еді. Б‰гінге дейін соныњ 3 млн. 897 мыњ гектары жиналды. ¤њір ди-
ќандары ќалѓан астыќтыњ ќар астында ќалмауы ‰шін бар
м‰мкіндікті пайдаланып жатыр.

– Ауылшаруашылыќ мамандарыныњ айтуынша, б‰гінге дейін ай-
маќтаѓы астыќтыњ 97 пайызы жинап алынѓан.  Алайда, егін ораѓы-
ныњ толыќ аяќталуына ауа-райыныњ ќолайсыздыѓы ќолбайлау бо-
лып отыр. Жалпы, к‰з басталѓалы жауын-шашын мол т‰сті. Соњѓы
екі-‰ш к‰нде к‰н райы к‰рт суытып, астыќты алќапќа ќар т‰сті. Соѓан
ќарамастан диќандар жер ырысын  ысырапсыз жинап алуѓа тыры-
суда, – дейді  облыстыќ ауылшаруашылыќ басќармасыныњ бμлім
жетекшісі Сєлімжан Есенаманов.

Б‰гінге дейін облыс  элеваторлары 1 млн. 151 мыњ тонна астыќ
ќабылдаѓан. Оныњ 602 мыњ тоннасы 3-ші с±рыпты, сапасы жоѓары
бидай.  Ал, ќалѓаны 4-5-ші с±рыпќа жатады. Биыл μњірде сапалы
бидай кμлемі жылдаѓыдан 2-3 есе аз. Бір ќуантарлыѓы – азыќ-т‰лік
келісім-шарт корпорациясы б‰гіннен бастап 4-ші с±рыпты бидайдыњ
тоннасын 31 мыњ тењгеден ќабылдай бастады.

Жењімпаздардыњ
ќатарында

 Аѓартушы-±стаз, жерлесіміз Ы.Алтынсаринге арнап  облыстыќ
дене тєрбиесі жєне спорт, білім басќармасы мен Алтынсарин аудан-
дыќ єкімшілік бірлесе отырып  жењіл атлетикадан  жарыс μткізді.

– Ауа райыныњ ќолайсыздыѓына ќармастан  облысымыздыњ спорт
с‰йер т±рѓындары, жастар, спорт ардагерлері жарысќа  белсене
ќатысты. Жарыс 2 км, 8 км жєне 21 км ќашыќтыќ бойынша μтті.  Со-
лардыњ ішінде 21 км ќашыќтыќќа єр жастаѓы ќатысушы спортшы-
лар кμп болды.  Жарыс маршруты бойынша спортшылар Тобыл
μзенініњ жаѓалауынан бастап, Затобол  жол айналымы арќылы со-
дан єрі ќарай Мичурин поселкесін кесіп μтіп, Алтынсарин кесенесі-
не дейін бару жєне ќайту керек болды.  21 км ќашыќтыќтаѓы жарыста
Арќалыќ аймаѓы бойынша ауданаралыќ мемлекеттік ќызмет істері
жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл басќармасыныњ зањ
кењесшісі Азамат Оташев  екінші орынды жењіп алды, – деді ЌР Мем-
лекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша департаментініњ баспасμз
хатшысы Мμлдір Шериева.

Жарыс  жењімпаздары дипломдар, баѓалы сыйлыќтармен мара-
патталды.

Мењдіќара – Ќостанай облы-
сыныњ солт‰стік бμлігінде орна-
ласќан, ауыл шаруашылыѓына
маманданѓан аудан. Сондыќтан
аталѓан салаѓа баса назар ауда-
рылып келеді. М±нда егістікке
пайдаланылатын жер аумаѓы
жыл μткен сайын кењіп, мал ша-
руашылыѓы μркендеуде. Атап
айтќанда, жаздыќ егістіктіњ
аумаѓы – 284,9 мыњ гектар,  май-
лы даќылдардыњ аумаѓы – 48
мыњ гектар, мал азыѓы даќылда-
рыныњ аумаѓы – 25,6 мыњ гектар-
ды алып жатыр. Ауданда 12 ќаза-
нѓа дейін 177,3 мыњ гектар аумаќ-
тан дєнді жєне б±ршаќты даќыл-
дар жиналды. К‰згі жиын-терім
ж±мыстарына 765 комбайн
ж±мылдырылды. Ќуаттылыѓы
тєулігіне он мыњ тонна μнімге
арналѓан 23 астыќ кептіргіш
ж±мыс істеп т±р.

К‰згі ауа-райы ауылдаѓы ша-
руаларѓа ќолайсыз жаѓдай туѓы-
зып отыр. ¤йткені, ќыс бастал-
май жатып жауѓан алѓашќы ќар
егістікті орып алуѓа ќолбайлау
екені бесенеден белгілі жаѓдай.
Біраќ, Мењдіќара ауданы астыќ-
ты ‰сіріп алмай, жоспарды мер-
зімінде аяќтау ‰шін ж±мысты

к‰шейткен.
Ауыл шаруашылыѓыныњ енді

бір егіз саласы – мал шаруашы-
лыѓы. Мал басын асылдандыру,
етті ірі ќара санын кμбейту маќ-
сатында Мењдіќара белгіленген
жоспарды орындап отыр. "Сы-
баѓа" мемлекеттік баѓдарламасы
бойынша 2011-2014 жылдардыњ
аралыѓында 1389 асыл т±ќымды
ірі ќара сатып алынды. "Алтын
асыќ" баѓдарламасымен алын-
ѓан ±саќ малдыњ саны – 153.
Жылдыњ соњына дейін "Айзада"
шаруашылыќ ќожалыѓына 200
бас ±саќ мал сатып алу жоспар-

ланып отыр.
Аудандаѓы ж±мыссыздыќ дењ-

гейін тμмендетуге "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы–2020"
баѓдарламасыныњ кμмегі кμп.
Аталѓан баѓдарлама бойынша,
биыл 403 мењдіќаралыќ білік-
тіліктерін арттырып, ж±мысќа ор-
наласты. "Дипломмен – ауылѓа!"
баѓдарламасы бойынша 2009-
2015 жылдардыњ аралыѓында
81 жас маман т±рѓын ‰ймен ќам-
тылды. Бір єттеген-айы, ауыл ша-
руашылыѓына жас мамандарды
тарту мєселе болып отыр.
Себебі, жастар механизатор бо-
лып ж±мыс істеуден ќашады
екен.

– Ауыл шаруашылыѓына жас
мамандарды тартуѓа к‰ш салып
жатырмыз. Колледждіњ т‰лек-
терін аудандаѓы тауар μндіруші-
леріне жібереміз. Біраќ, жастар-
дыњ ауылда ќалып ж±мыс істегісі
келмейді. Негізінде, бізге ќ±ры-
лысшы, дєнекерлеуші, механи-
заторлар ауадай ќажет,– дейді
Мењдіќара ауданыныњ єкімі Вик-
тор Ионенко.

СУРЕТТЕ:  аудан єкімі Виктор
Ионенко.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Баспасμз клубында
облыстыќ орыс драма
театрыныњ директоры
Ю.Ивлевпен кездесу
болды. Театр директоры
шыѓармашылыќ ±жымныњ
алдаѓы ж±мыстары
жайында ой бμлісті.
Орыс драма театры биылѓы жыл-

дыњ маусымында кμрермендерін
жања ќойылымдармен ќарсы
алмаќ. Єзірге театрда жања жыл
кештеріне дайындыќ ж±мыстары
басталып кеткен. Желтоќсан айында
труппа Израильге баруды жоспарлап
отыр. Ал, келер жылы театрдыњ ќ±-
рылѓанына 95 жыл.

– Б±л датаны атап μту ойымызда
бар. Біраќ єзірге наќты жоспармен
бμлісе алмаймын. Бєрі де ќаражатќа
байланысты болмаќ. Біраќ мені м±ра-
ѓаттаѓы театр жайында ќ±жаттардыњ
аздыѓы ойландырады. Біздер 90 жыл-
дыѓымызда арнайы кітап шыѓарѓан
болатынбыз. Сол жолы м±раѓаттан
сарѓайѓан д‰ниелерді аќтардыќ. Ал
тарихи д‰ниелер μте аз екен. Єзірге
б±л мерейтойѓа наќты дайындыѓымыз
жоќ, – дейді театр директоры.

Театр жылына бюджеттен бμлінген
ќаражаттыњ сыртында 25 млн. тењгені

Тамыры терењ театр
БАСПАС¤З  МЄСЛИХАТЫ

ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

"Н±рлы жол – болашаќќа бастар жол" атты Елбасыныњ Ќазаќстан халќына
Жолдауында елдіњ экономикалыќ саясатына ерекше мєн берілген. Мемлекет
басшысы экономикалыќ μсім мен ж±мыспен ќамтуды ќолдау маќсатында "Н±рлы
Жол" жања экономикалыќ саясатын ±сынды. Б±л бастама экономиканы єрі ќарай
ќайта ќ±рылымдауѓа, наќты айтќанда, кμліктік, энергетикалыќ, индустриялыќ жєне
єлеуметтік инфраќ±рылымдарды, шаѓын жєне орта бизнесті дамытуѓа баѓытталѓан.
Жолдауда айтылѓан мєселелер Мењдіќара ауданында ќаншалыќты ж‰зеге асуда?
Б±л с±раќќа облыстыќ баспасμз орталыѓында μткен журналистермен кездесуде
аудан єкімі Виктор Ионенко жауап берді.

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

ОРАЌ-2015

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

μздері табулары тиісті. Б±л ‰шін спек-
такльдер ќойылады. Билет ќ±ны сєл
ќымбаттаса да б±л баѓа еліміз бойын-
ша ењ тμменгі кμрсеткіш болып отыр.
Ќазір кμрермендер театрѓа билетті
500-1200 тењге кμлемінде сатып ала-
ды. Ќаржылай даѓдарыс болса да
ќуанышќа орай кμрермендер саны
азаймаѓан. ¤нерді баѓалайтындар
баршылыќ.

Театрда жастар студиясы 5 жылдан
бері ж±мыс істеп келеді. М±нда бір жыл
білім алѓан жастар театр саласында
ењбек етеді. Б±л μздерін кадрмен ќам-
тып отыруѓа жаќсы бастама болѓан.

СУРЕТТЕ: театр директоры
Ю.Ивлев.

Мал ауруына тосќауыл –
мањызды шара
Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Мемлекет басшысы жыл сайынѓы Жолдау-
ында ветеринария саласын халыќаралыќ
стандартќа кμшіру керектігін айтќан-т±ѓын. Се-
бебі, т±раќты эпизоотиялыќ жаѓдай еліміздіњ
ауылшаруашылыќ саласындаѓы экспорттыќ
єлеуетін дамытудыњ негізі саналатыны сμзсіз.

– Облыста аса ќауіпті саналатын мал ауру-
ыныњ т‰рлері аныќталѓан жоќ. Б±ѓан біз
μњірдегі мал дєрігерлігі саласыныњ сапалы
ж±мыс істеуініњ арќасында ќол жеткізіп отыр-
мыз,– дейді облыстыќ ветеринария басќар-
масыныњ басшысы Берікжан Ќайыпбай.

 Дегенмен, б±л мал біткен дерттен ада де-
ген сμз емес.  Биыл  облыстыњ кейбір аудан-
дарында бруцеллездіњ ошаѓына айналѓан
шаруашылыќтар аныќталды.

 Жалпы,  облыс бойынша 236 мал
дєрігерлік пункт ж±мыс істейді. Мамандар μз
міндеттерін мінсіз атќаруѓа тырысатыны аныќ.
Яѓни,  аурудыњ алдын алу ‰шін бір  жылда

1 сиырѓа 10 екпе жасалуы тиіс кμрінеді. М‰мкін
соныњ да пайдасы шыѓар, астыќты  аймаќта
мал ауруларыныњ ж±ќпалы т‰рі азая баста-
ды, – дейді басќарма басшысы. Б±л ќуантар-
лыќ жаѓдай. Алайда, таѓы бір мєселе бар.
Ол – кадр тапшылыѓы.

Басќосу барысында басќарма басшысы
журналстердіњ кμптеген с±раќтарына жауап
берді.  Єсіресе, тілшілерді оњт‰стік аудандар-
даѓы киіктердіњ ќырылуы, мал μлімі ќызыќтыр-
ды. Облыстыњ бас ветеринары б±ѓан да
жауап тапты. Берікжан Ќайыпбай ‰стіміздегі
жылы Тобыл μњірінде  мал ауруларыныњ эпи-
зоотиялыќ жаѓдайы т±раќты дегенді шегелеп
айтты.

СУРЕТТЕ: Берікжан Ќайыпбай.

 Тобыл μњірі  – ел ішінде ж±ќпалы мал
аурулары кμрсеткіші бойынша ењ ќауіпсіз
аймаќтардыњ бірі. Б±л туралы облыстыќ
ветеринария басќармасыныњ басшысы
Берікжан Ќайыпбай мєлімдеді. БАЌ
μкілдерімен болѓан басќосу барысында ол
μњірдегі жаѓдайдыњ б‰ге-шігесін  баяндап
берді.

Г‰лназым
     САЃИТОВА
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Тірлік басы – бірлік
Ұзынкөл.  Ақпараттық-насихаттық тобы Киев және Ер-

шов ауылдық округтарында болып, жергілікті жұртшылықпен 
«Қазақстандағы конфессияаралық рухани келісім» тақырыбын-
да кездесу ұйымдастырды. Топтың құрамындағы  «Балықты» 
мешітінің наиб имамы Асхат қажы Нұрғазин, аудандық ІІБ қыз-
меткері А. Райымбеков,  дінтану, тарихшы мұғалімдер бастаған 
топ  дін туралы, діни конфессиялар мен діни экстремизм, еліміз-
дегі тұрақтылық пен бірлік  жайлы  мәселелерді  жан-жақты 
қозғап, әңгімелеп берді.  

Егін орағы аяқталуға жақын
Меңдіқара. Ауа райының күрт өзгеруі мен ерте түскен қар 

аудандағы егін орағына кедергі келтіруде. Жердің жоғары дең-
гейдегі ылғалдылығына байланысты Ұзынкөл мен Қостанай 
ауданы және Қарасу ауданының шаруалары техникаларын егін 
алаңына шығара алмай отыр. Салдарынан облыстағы егіндік 
алқабының 4 пайызы игерілмеуде. Меңдіқара ауданында диқан-
дар егіс алаңының 88 пайызын ғана орып үлгерген. Орақ нәти-
жесі бойынша  260 мың тонна бидай жиналды. 

Кім үздік?
Қамысты. Тілдерді оқыту орталығы білім бөлімімен бірлесе 

«Қазақ тілінің үздік мұғалімі» атты  байқауын  өткізді.  Байқауға 
қатысқан  мұғалімдер  тапсырма бойынша ҚР Конституциясы 
мен қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты тест сұрақтарына жауап 
беріп, «Мемлекеттік тілді білу – заман талабы» тақырыбында 
эссе жазды. Өздерінің  жұмыс жүйесімен таныстырды. Байқау 
қорытындысы бойынша  №2  Қамысты орта мектебінің мұғалімі  
Т.Айтмағамбетова І, Ы.Алтынсарин мектебінің мұғалімі Д.Ғап-
басова  ІІ, №1 мектептің мұғалімі  Б. Қылышбаева ІІІ орындарды 
жеңіп алды. 

Суретші көрмесі
Қостанай қ. Көркемсурет галереясында ҚР Суретшілер 

одағының мүшесі, «Әлемге махаббатпен қарау» атты көрменің 
авторы Сергей Луговоймен шығармашылық кездесу өтті.  Су-
ретші жаңа жобалары туралы айтып, көрерменнің сұрақтарына 
жауап береді. Көрмеде суретшінің жетпістен астам туындылары: 
пейзаж, натюрморт және сюжетті суреттері бар. Сергей Луговой 
әртүрлі техникада, стильде, тақырыпта, жанрда жұмыс істейді.

Әжелер сайысы
Науырзым. Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі әжелер арасында «Әже, сенің мейірімді 
қолдарың» атты сайыс өткізді. Сайысқа ауданда тұратын бірне-
ше әже қатысты. Шара барысында әжелер тиесілі 4 тапсырманы 
орындап шықты. Олар аспаздық шеберліктерін, қолөнер, гүлдер 
композициясынан гүлдесте жасап, халық әндерін нақышына 
келтіріп орындап шықты. Әжелер ең бастысы сайыста көңілдері 
көтеріліп, бір жасап қалғандарын білдірді.

40 мас жүргізуші ұсталды
Облыста. 9-11 қазан аралығында «Қауіпсіз жол» жедел-ал-

дын алу шарасы өткізілді. 
Оның барысында тәртіп сақшылары жолда жүру ережесін 

бұзудың 957 жағдайын анықтап, 40 мас жүргізушіні ұстады. 
Операция өткен үш күнде жылдамдықты асырғаны үшін 229 
жүргізуші,  өтпе жол ережесін бұзған 9 жүргізуші әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ қауіпсіздік белдігін 
тақпаған 136 жүргізуші, көлікпен келе жатып ұялы телефонмен 
сөйлескен 77 жүргізушіге талап қойылды. Жол ережесін бұзған 
46 жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Операция өткен күндері облыс аумағында 2 жол-көлік оқиға-
сы тіркелді, оның салдарынан 7 адам жарақат алып, 1 адам 
қаза тапты. 

«Алтын белгі» үміткерлері 
үмітті ақтамады

Облыс прокурорының 1-басқарма басшысы 
Асқар Сыздықов балалар құқығын және денсау-
лығын қорғау мақсатында мектепке дейінгі және 
орта білім беру мекемелеріне жүргізген тексеру 
қорытындысына тоқталды:

– Биылғы жылы Қостанай облысы бойынша 
ҰБТ қорытындысы орташа 78,7 баллды (2014ж. 
– 79,9)  құрады, ал республика бойынша орташа 
балл 79,7 яғни, еліміз бойынша Қостанай облы-
сы 16 облыстың ішінде 9 орында тұр. Жалпы 
өңіріміздің 14 аудан-қаласы орташа баллдан да 
төмен жинаған. Оның ішінде ең төменгі көрсеткіш 
Аманкелді – 44,4% (2014ж. – 31,5%), Алтынсарин 
– 37,1% (26,9%), Жанкелдин – 52,4% (49,2%), 
Жітіқара – 30% (30%), Қамысты – 36,5% (41,8%), 
Науырзым – 31,1% (46,5%) аудандарының ен-
шісінде. 

Облыс бойынша 120 үміткердің арасынан 
«Алтын белгі» аттестатын тек 41 оқушы ғана 
дәлелдеді. Мысалы, Қарабалық ауданынан 
«Алтын белгіге» үміткер 6 оқушының бірден 
біреуі үмітті ақтамады, ал Арқалық қаласында 
8 оқушының арасынан біреуі ғана «Алтын бел-
гіні» ақтады. Мысалы, Қостанай ауданының 8 
үміткері арасынан тек екеуі ғана өз білімдерін 
дәлелдеді, облыстық білім басқармасына қарас-
ты қазақ-түрік лицейі мен Ы.Алтынсарин атын-
дағы мектеп-интернатында оқитын дарынды 
балалардың ішінде бірде-бір түлек өз білімін 
дәлелдей алған жоқ, – деді ол.   

   

2 мың оқушының өміріне 
қауіп төніп тұр

Білім саласындағы былықтар мұнымен то-
ластамапты. Оқушылардың тегін оқулықтармен 
қамтамасыз етілмеуі білім сапасының төменде-
уіне әкеп соғып отыр. Биылғы жылдың 1 қыр-
күйегінде облыс бойынша 31 653 оқулықтың жетіс-
пеу і  нен 3 615 оқушыға тиісті оқулық берілмеген.   

Оқу жылының басында облыс бойынша 80 
білім беру ұйымы оқу процессіне толық дайын 
болмай шықты. Белгілі болғанындай, өрт қауіп-
сіздігі нормаларының қатаң бұзылуына байланыс-
ты, 2011 жылы сот шешімімен Сарыкөл ауданы-
ның 4 мектебі және Карасу ауданында 9 білім 
беру мекемесінің жұмысы тоқтатылды. Алайда, 
төрт жылдан бері аталған мектеп ғимараттарында 
өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау шаралары жүр-
гізілмеген, қазіргі күні 2 мыңнан астам оқушының 
өміріне қауіп төніп тұр, – деді Асқар Сыздықов. 

Барлық білім ошақтарында педагог мамандар 
жетіспейді. Қазір Қостанай облысы 86 педагогқа 
зәру. Мәселен, Денисов ауданында 12, Қарасу 
ауданында 12, Меңдіқара ауданында 10 мұғалім 
жетіспейді. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтары 
да бұзылады. Алқа отырысында мәлім болған-
дай, Лисаков қаласы мен Сарыкөл ауданының 

білім бөлімінің мамандары заң талаптарын бұза 
отырып, 12 мүгедек баланың оқыту сабақтары 
санын азайтып, 50 балаға берілуге тиіс сабақтар 
мүлдем өткізілген. 

Балалар бір жылда астан үш 
рет уланды

Астан уланудың алдын алу бағытында да об-
лыстық білім басқармасының жұмысы мардым-
сыз. Нақты шаралар жүргізілмейді. Ешқандай 
шара қолданбаудың нәтижесінде 2015 жылдың 
өткен мерзімінде бір ғана білім ошағында бір-
неше рет улану фактілері орын алды. Мысалы, 
2014 жылдың желтоқсанында және 2015 жылдың 
қаңтарында қазақ-түрік лицейінде санитарлық- 
эпидемиологиялық нормалардың бұзылуынан 
балалар жаппай уланды. Оның үстіне, үстіміздегі 
жылдың 19 мамырында аталған лицейде тағы да 
14 бала уланды. Лицей директоры Е.Мырзаба-
евтың бұған кінәсі бола тұра жауапкершіліктен 
сытылып кетуі және облыстық білім басқармасы-
ның басшысы Ә.Төртқараеваның облыстық тұты-
нушылар құқығын қорғау департаменті маманда-
рының тексеру қорытындыларын күтпестен, оған 
өз еркімен жұмыстан кетуіне мүмкіндік берген. 

– Сөйтіп, білім беру мекемелерінде балалар-
дың жаппай улану фактілері әлі де орын алуда, 
ал, айыпты тұлғалар заңмен белгіленген жауап-
кершіліктен осылайша жалтаруда. Бұл дегеніңіз, 
енді ол қызметін біздің облыста немесе басқа 
өңірде оп-оңай жалғастыра береді деген сөз, – 
деді облыс прокуроры Марат Қайбжанов. 

Мамандар не дейді?
Аталған кемшіліктерге қатысты облыстық 

білім басқармасы басшысының міндетін атқа-
рушы К.Ибрагимов жауап берді:

– Өкінішке қарай, мұндай өрескелдіктердің 
орын алатыны рас. Қазір білім беру мекемелері 
тарапынан жіберілген кемшіліктердің алдын алу-
дамыз. ҰБТ-ге қатысушылар санының азайып 
кетуі мен жалпы көрсеткіш сапасының төмендеп 
кетуінің өзіндік себептері бар. Біріншіден, рес-
публикалық, халықаралық олимпиадаларға қа-
тысқан оқушылар ҰБТ-ден босатылды, – деді ол. 

– Бұл мәселелер биыл ғана туындап отыр 
ма? Бұның бәрі мұғалімдер құрамының сапа-
сына байланысты. Жалпы биыл мектеп бітірген 
түлектердің 20 пайызы ұлттық бірыңғай тестілеу-
де тиісті шекті деңгейлік баллды да жинай ал-
мады. Бұл дегеніңіз, әрбір бесінші бала жоғары 
оқу орнына түсе алмайды деген сөз. Ал, ҰБТ-дан 
ең төменгі балл алған Жанкелдин ауданының 
биылғы түлектерінің екінің бірі жоғары оқу ор-
нына түсу мүмкіндігінен айырылып отыр, – деді 
аймақ прокуроры Марат Қайбжанов.

Айта кету керек, алқа мәжілісіне Ә.Төртқа-
раеваның өзі келмеді, оның орнына облыстық 
білім басқармасы басшысының міндетін атқа-
рушы  К.Ибрагимов қатысты.

ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Білім сапасы сын 
көтермейді

Шұға 
    ҚОҢҚАБАЙ

Облыстық прокуратура қызметкерлері жалпы білім беру мекемелері 
мен облыс тық білім басқармасына тексеру жүргізіп, бірқатар кемшіліктерді 
анықтады. Кейбір мектептер жаңа оқу жылына дайын емес, оқушылар те-
гін оқулықтармен қамтамасыз етілмеген, оқушылардың ата- аналарынан 
ақша жинау фактілері тыйылар емес, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
құқықтары жиі сақталмайды, білім ошақтарында жаппай улану фактілері 
азаймай тұр. Осы сияқты батпандай мәселелер облыстық прокуратурада 
өткен кеңейтілген алқа мәжілісінде көтерілді. 
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Міне, осындай таќырыпта об-
лысымыздаѓы Челябі мемле-
кеттік университеті Ќостанай
филиалында этносаралыќ толе-
ранттылыќты ќалыптастыруѓа
жєне дамытуѓа баѓытталѓан
μњірлік семинар болып μтті.
¦йымдастырушылардыњ айтуын-
ша,   семинар аясында ќазаќ хал-
ќыныњ тарихын зерделеу арќы-
лы елдегі бірлік пен келісімді
ныѓайтуѓа баѓытталѓан ±сыным-
дар єзірлеу. Семинарѓа мемле-
кеттік орган μкілдері, ќалалар
мен аудандардыњ ішкі саясат
бμлімініњ басшылары, ЖОО
жєне орта арнаулы оќу орында-
ры басшыларыныњ тєрбие ісі
жμніндегі орынбасарлары, ‡Е¦,
саяси партиялар, этномєдени
бірлестіктерініњ μкілдері ќатыс-
ты. Іс-шара облыстыќ ішкі сая-
сат  басќармасыныњ мемлекеттік
єлеуметтік тапсырысы аясында
±йымдастырылды.

Семинар басталмас б±рын ењ
алдымен келген ќонаќтарѓа оќу
орныныњ  "Жаным" сєн студия-
сы "Бір шањыраќ астында" атты
би композициясын кμрсетті. Со-
дан кейін іс-шараны облыстыќ
ішкі  саясат басќармасыныњ же-
текшісі Жанділдє Маќанов
ашып, елімізде, облысымызда
ењбек етіп, μмір с‰ріп жатќан
μзге ±лт μкілдері келісім мен
т±раќтылыќтыњ, бейбітшілік пен
ынтымаќтыњ аясында  этносара-
лыќ,  ±лтаралыќ  ќарым-ќаты-
насты ныѓайтуѓа μздерініњ ‰лес-
терін ќосып отырѓандыѓын ай-
тып μтті. Семинарда Л.Н.Гумилев
атындаѓы Е¦У "Еуразиялыќ зерт-
теулер" кафедрасыныњ профес-
соры З.Ќабылдинов, ЌР Прези-
дентініњ жанындаѓы ЌЄЗИ бас
ѓылыми ќызметкері, саяси
ѓылымдардыњ докторы Ю.Булук-
таев  "Ќазаќстан – бейбітшілік
пен келісімніњ бірегей елі",
"Ќазіргі ќазаќстандыќ ќоѓам да-
муыныњ саяси этно-єлеуметтік
‰дерісі" таќырыптарында баян-
дама жасады.

Профессор З.Ќабылди-
новтыњ айтуынша, ќазаќ
халќы небір нєубетті  басы-
нан кешірген толерантты
халыќ, соныњ ішінде,  єсіре-
се,  XX ѓасыр ќазаќтар ‰шін
ењ бір ќайѓылы,  тар жол
тайѓаќ кешкен  ѓасыр бол-
ды.   Санамалап айтсаќ, XX
ѓасырда ќазаќ елі  патша
‰кіметініњ ємірімен  пересе-
лен шаруалар мен казактар-
дыњ есебіне 45 миллион тыњ
жерінен айырылды. 1916
жылѓы  басталѓан ±лт-азат-
тыќ ќозѓалысы ќазаќ дала-
сын аласапыранѓа т‰сірді,
осы жылдары  бір ѓана
Ќытайдыњ μзіне 300 мыњѓа
жуыќ отандастар  жер ауды.
XX ѓасырдыњ екінші жарты-
сында колхоздастыру бас-
талды да, кулак-байларды,

олардыњ м‰ліктері мен малдарын
тєркілеп, μздерін жер аударды,
ел-ж±рт ашаршылыќќа ±шыра-
ды.  Ѓалымныњ айтуынша,  ашар-
шылыќ жылдарѓа дейін  ќазаќ
халќыныњ  саны  7  миллион бол-
ѓан болса, арадаѓы екі-‰ш жыл-
дыњ(ашаршылыќ жылдары) ішін-
де ќазаќтыњ саны 3 миллионѓа
дейін кеміді. Республикада кењес
‰кіметініњ тоталитарлыќ ж‰йе-
сініњ нєтижесінде 1937-38 жылда-

ры Карлаг, Степлаг, Алжир деген
лагерьлер болды. Онда "халыќ
жаулары" деген атпен ќаншама
адам ќырылды.  1941-45 жылдары
неміс-фашистеріне ќарсы ¦лы
Отан соѓысы кезінде  Ќазаќстан
басќа   республикаларѓа ќараѓан-
да  соѓыс майданына 1,5 миллион
адамѓа дейін μздерініњ ±л мен
ќыздарын жіберді. 1949 жылы
±лы  аќын Абайдыњ туып-μскен
жерінде Семей атом полигоны

іске ќосылды,  тыњ мен тыњайѓан
жерлерді игеру кезінде μзге ±лт
μкілдері елімізге аѓылды.  XX
ѓасырдыњ 50 жылдары  оњт‰стік
облысымыздыњ маќта μсіретін
екі  ауданы ¤збекстанѓа берілді.
Ал, 60-ы жылдары  еліміздіњ
солт‰стік  5   облысын   Ресей  Фе-
дерациясына  ќосу,  неміс авто-
номиясын  ќ±ру  сияќты  айтулы
жаѓдайлар болды.

– Б‰гінгі тањда ќоѓамымыз-
даѓы т±раќтылыќ пен  этносара-
лыќ келісім – Елбасымыздыњ
ж‰ргізіп отырѓан  сарабдал сая-
сатыныњ  нєтижесі. Ќазір єлемде
еліміздегі ±лтаралыќ келісім мен
т±раќтылыќты "ќазаќстандыќ
этносаралыќ конфессияаралыќ
келісім моделі" деген  єњгімелер
айтылу ‰стінде. Оныњ негізінде
ќазаќ елініњ  республикамызда
т±рып, μмір с‰ріп жатќан μзге ±лт
μкілдеріне  деген толеранттылыѓы
мен  туа біткен тμзімділігі, шы-
дамдылыѓы жатыр. Міне, осы
бейбітшілік пен μзара  келісім
т±раќтылыѓымызды кμзіміздіњ
ќарашыѓындай саќтауымыз ке-
рек, келешек ±рпаќтыњ да міндеті
осы болуѓа тиіс,  – деді  Л.Н.Гу-

ВТБ халыќаралыќ ќаржы тобында жай
ѓана аќша болып т±рѓанда аќшаныњ ќ±ны
жоќ деп санайды. Аќшаныњ артынан маќ-
саттар, м‰мкіндіктер, келешек, жоспарлар
кμріне бастаѓанда олар ќ±нды бола бас-
тайды. Банк кредиттері клиенттерге μз жо-
баларын іске асыруѓа кμмектеседі, біраќ б±л
тєжірибе ќаржыны шебер бμлгенде жєне
ќарызды уаќытылы μтегенде ѓана оњ бола-
ды. Сондыќтан да Банк ВТБ (Ќазаќстан) μз
клиенттерін меншікті ќаржыларын неѓ±рлым
м±ќият  басќаруды ынталандыруѓа баѓыт-
талѓан  жобасын  єзірледі.  2015  жылѓы
1 ќазанда Банк "ВТБ ‰здігі" акциясын іске
ќосты, оныњ аясында ±ќыпты ќарыз алушы-
лар аќшалай кμтермеленетін болады.

2015 жылѓы 1 ќазаннан бастап 15 жел-
тоќсанѓа дейін, ќоса алѓанда Банк ВТБ
(Ќазаќстан) "Ќолма-ќол кредитті (ќамтама-
сыз етусіз)" ресімдеген барлыќ клиенттер ак-
ция ќатысушылары болып табылады. Бірде-

Алу ќосу болѓан кезде
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Г‰лназым
    САЃИТОВА

милев атындаѓы Е¦У "Еуразия-
лыќ зерттеулер" кафедрасыныњ
профессоры З.Ќабылдинов.

Ал, енді ЌР Президентініњ жа-
нындаѓы ЌЄЗИ бас ѓылыми ќыз-
меткері, саяси ѓылымдардыњ док-
торы Ю.Булуктаевтыњ айтуын-
ша, ќазаќстандыќ этносаралыќ
бірлік моделі ењ алдымен тарихи
дєст‰рлі мєдениаралыќ жєне

конфессияаралыќ ди-
алог ж‰ргізу негізінде
жасалѓан.

– Ќазаќстандыќ
толеранттылыќтыњ
ерекшелігі неде деп ой-
лайсыз?  Ќазаќ халќы-
ныњ толеранттылы-
ѓында, ол терењ тарих
ќойнауына кетеді.  То-
леранттылыќ дегені-
міз   басыбайлы   бойс-
±ну емес, б±л дегеніњіз
–  ќазаќ халќыныњ
сан ѓасырлыќ тєжіри-
бесінде, μмір с‰ру ор-
тасы мен мєдениетінде,
салт-дєст‰рінде ќа-
лыптасќан  парасатты,
зерделі шешім. Мыса-
лы, "ел-ж±рт", "жеті
ата", ќонаќжайлыќ,
"сыйластыќ", "сабыр-
лыќ", "асар"  секілді
сμз тμркіндерінде

ќазаќ халќыныњ бейбітшілікті
саќтау, μзара т‰сіністік  пен
келісім  деген ќасиетті ерекшелі-
ктері жатыр. Елбасымыздыњ ба-
стамашылыѓымен 1995  жылѓы  1
наурызда ќ±рылѓан Ќазаќстан
халќы Ассамблеясы ±лттыќ сая-
сат пен этносаралыќ диалогты
ж‰зеге асырудыњ бірегей шешімі
болып табылады, – деді ѓалым
Ю.Булуктаев.

Этносаралыќ келісімді ныѓай-
ту  мєселелері бойынша "Этнос-
аралыќ толеранттылыќты ќа-
лыптастырудыњ  єдістері мен
проблемасы", "Ішкі саясат сала-
сындаѓы  μзекті мєселелер" таќы-
рыбында μткен диалог алањда-
рында облысымыздаѓы ЖОО-
дыњ белгілі ѓалым-профессорла-
ры Є.Бекмаѓамбетов, А.Шалѓым-
беков, С.Ќалдыбаев жєне ішкі
саясат басќармасыныњ  маманда-
ры  баяндама жасады. Жиналѓан-
дар μздерініњ ойлары мен
пікірлерін білдірді.
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 Банк ВТБ (Ќазаќстан) жауапты клиенттерін
аќшалай кμтермелейтін болады

бір тμлемніњ мерзімін μткізбеген жєне кре-
дит  алѓан к‰ннен бастап бір жыл ішінде
ішінара жєне толыќ мерзімінен б±рын μте-
меген ќарыз алушыларѓа Банк берілген кре-
дит сомасыныњ 5%* ќайтарып береді.

– Жања оќу жылыныњ басталуы бізді "ВТБ
‰здігі" акциясын єзірлеуге шабыттандырды.
Б±л біздіњ клиенттерді сауатты ќаржылыќ
жоспарлауѓа жєне μз міндеттемелерін жау-
апты орындауѓа ‰йретеді деп сенеміз. Ењ

тєртіпті клиенттер – ‰здіктерге біз "бес
ќоямыз" – берілген кредит сомасыныњ 5%*
ќайтарып береміз, – дейді Банк ВТБ
(Ќазаќстан) АЌ Е¦ Ќостанай ќала-
сындаѓы филиалыныњ директоры
Светлана Ким. – Отбасы ќаражатын бμлу
негізінен ќандай да бір компанияныњ актив-
терін бμлгенге ±ќсайды. Отбасы бюджеті де
жоспарлауды, болжауды жєне міндеттеме-
лерді орындауды талап етеді. Біздіњ клиент-
тер аќшаларын сауатты басќарса екен
дейміз.

Банк ВТБ (Ќазаќстан) ќолма-ќол кредит-
тері – б±л  кез  келген маќсаттарѓа арнал-
ѓан кредиттер. Олар Сіздерге кμптен к‰ткен
сатып алуды, саяхатты немесе жμндеуді ер-
тењгі к‰нге ќалдырмай, дєл ќазір μмірдіњ
раќатына бμленуге м‰мкіндік береді. Банк
ВТБ "‡здік" акциясы арќылы μз клиенттеріне
"алудыњ" "ќосу" болатынын кμрсеткісі келеді.
Д±рыс ќаржылыќ жоспарлау Банк клиент-
теріне аќшаныњ оларѓа ж±мыс істей баста-
ѓан сєтін кμруге м‰мкіндік береді.

"ВТБ ‰здігі" акциясы бойынша толыќ аќпа-
рат Банк ВТБ (Ќазаќстан) бμлімшелерінде,
сондай-аќ – 5050 ±ялы телефоннан тегін.

* Ќазаќстан Республикасыныњ Салыќ зањнамасына

сєйкес жеке т±лѓалардан ЖТС ±стау.



осы ќызметті аттай алты жыл атќарды.
1993 жылы осы №69 єскери бμлім бас-
тыѓыныњ орынбасары, 1998 жылы Ќос-
танай ќаласындаѓы №70 єскери μрт
сμндіру бμлімі бастыѓы ќызметтеріне
дейін кμтеріледі. №70 μрт сμндіру бμлімі

№1 μрт сμндіру бμліміне ауыстырылып,
басќа орталыќќа кμшіріледі. Сол жерде
2000 жылѓа дейін бμлім басшысы ќыз-
метін абыроймен атќарады. Жања ѓима-
ратта μрт сμндіру кμліктерін ќоя-
тын орын табылмайды. Сол кез-
де жеке ќ±рам дереу  бір метрге
дейін жер ќазып, сатылы кμлік
сиярлыќ гараж ќалыпќа келтірі-
леді. Ал басќа кμліктерге де
орын жеке ќ±рамныњ бастама-
сымен салынады. Ѓимаратта
тамаќ  ішетін  орын, оќу сыны-
бы, спорт залы, демалыс орны,
ќарауыл бастыѓыныњ, диспет-
черлік бμлмелер ќалыпќа
келтіріліп, талапќа сай жасала-
ды. Б±рын ішкі істер басќарма-
сыныњ шаруашылыќ ќоймасы
болѓан ‰лкен ѓимарат μрт сμндіру
бμліміне сай ќайтадан жабдыќ-
талады. Осы жерде айта кету
керек тоќырау жылдары ќ±ры-
лысќа да, техникаѓа да  ќаражат
бμлінбейтін еді.

2000 жылы μрт сμндіру жєне
техника бμлімініњ бас маманы
ќызметін атќарып  ж‰ріп, Комсо-
мол ауданы (ќазіргі Ќарабалыќ)
ауданыныњ μрт сμндіру бμліміне
басшы ќызметіне жіберіледі.
Негізгі маќсат сол ауданыныњ
μрт сμндіру бμлімініњ ж±мысын
кμтеру еді. Оѓан, сол кездегі аудан єкімі
Болат Мейірмановтыњ μрт сμндіруші-
лердіњ ќызметіне деген шаѓымы себеп
болады. Жарты жыл ішінде єскери тєртіп
орнатып, ќызметті жандандырып, облыс
орталыѓына ќайтадан оралады.

2001 жылы ќаланыњ батыс бμлігін
ќамтамасыз етуге №7 μрт сμндіру бμлімі
ашылды. Жауапты ж±мыс Уаќбаевќа
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Айдар Уаќбаев – Кμп жылдар
облыстыќ ТЖД ¤рт сμндіру жєне
авариялыќ ќ±тќару ќызметінде
жемісті ењбек етті. Б‰гінде ол –
ардаќты аѓа, аяулы жар, μнегелі
±л мен ибалы ќыз μсіріп отырѓан
баќытты отаѓасы.

¤ткенніњ μшпес μрнегі
Ќостанайдыњ тμл перзенті Айдар Бо-

лат±лы Уаќбаев μмір жолын 17 жасын-
да Мењдіќара ауданыныњ Алешкин по-
селкесінде механизаторлыќтан бастай-
ды. Отан алдындаѓы борышын μтеп
елге оралѓанда, теміржол вокзалында
танысы, милиция капитаны Крилевец
кездесіп, ж±мысќа шаќырады. Ќолында
чемоданы бар жас Айдар м±ндай ±сы-
нысты к‰тпесе керек, патруль бекетіне
ж±мысќа т±руѓа келісіп ќояды. Сол
уаќыттаѓы зањдылыќќа сай комсомол
ќатарына алыну міндетті болатын. Єске-
ри комиссариатќа тіркелуге туѓан ауда-
нына барады. Онда жерлесі Аман Иб-
раев  кездесіп,  "μрт сμндіру к‰зетіне
ж±мысќа т±райыќ" деп ±сыныс тастай-
ды. Таѓдыр деген ќызыќ ќой, досы Аман-
ныњ μртке ќарсы ќызмет жайлы айтќан
єњгімесі μтімдірек болып, бір к‰нде екеуі
де μрт сμндіру кμлігініњ ж‰ргізушілері
болып шыѓа келеді. 1982-1986 жылдар
аралыѓында μзініњ с‰йікті ісі ж‰ргізуші
ж±мысын жаќсы атќарады. Сымдай тар-
тылѓан сымбатты жігіттіњ мінезі мен
тєртібі басшыларѓа бірден ±наса керек,
КСРО ІІМ ќарасты Алматы техникалыќ
училищесіне оќуѓа жібереді.

Кейіпкеріміз Ќостанай ќаласындаѓы
№69  єскери  μрт  сμндіру  бμліміне  ќа-
рауыл бастыѓы болып таѓайындалып,

ж‰ктелді. Бμлімді ќалыпќа келтіру ‰шін
μздері материал жинап, кадр жасаќтай-
ды.

2001-2008 жылдар аралыѓында об-
лыстыќ ТЖД ¤рт сμндіру жєне авария-
лыќ ќ±тќару ж±мыстары ќызметі басты-

ѓыныњ орынбасары ќызметін атќарып,
сол 2008 жылдыњ аяѓында ќ±рметті
ењбек демалысына шыќты. Зор дауыс-
ты ќатал басшы "Сапќа т±-р-р-р!" деп

б±йырѓанда масаныњ ызыњы ѓана есті-
летін. Айдар Болат±лы ќызметте ќатал
болѓанымен,  ќарамаѓындаѓылардыњ
жаѓдайына т‰сіністікпен ќарайтын.

Тілсіз жаумен тайталас
Арада ќанша жыл μтсе де, μњірде

болѓан ірі μрт оќиѓалары єлі есінде. 1984

жылы т±рмыстыќ тауарлар ќоймасынан
μрт шыѓып, барлауѓа Сергей Колечкин
екеуі кіреді. ¤те жоѓары температурада
жанѓан теледидарлар бірінен соњ бірі
атылып, жолды жауып тастаѓан. Тура
соѓыс киносындаѓыдай, екеуі  ењбектеп
ж‰ріп, сыртќа єрењ шыѓады. Далаѓа
шыќќан соњ, іштегі жаѓдайды ш±ѓыл ке-
зекшіге жеткізеді. Ќиын жаѓдайда ќыра-
ѓылыќ танытып, талай μртті ауыздыќ-
тауѓа ќатысќанын ќалай ±мытсын.

2004 жылы Єулиекμл ауданында
Лесной поселкесі жанындаѓы Семиозер
орман шаруашылыѓыныњ 2000 гектары
μртеніп, шарпыѓан ќызыл жалын ‰ш
к‰нге  созылады.  Айдар  Болат±лы  еш-
ќандай ауысымсыз ж±мыс істеді. Сол
уаќытта Ќостанай облысыныњ к‰ш ќ±ры-
лымдары мен барлыѓы 2000-нан астам
адам μртті сμндіруге ж±мылдырылды,
дейді Айдар аѓамыз.

Шањыраќ шаттыѓы
Єкесі Болат Уаќбай±лы Ќазаќстан

Республикасыныњ ењбек сіњірген
м±ѓалімі, анасы Ќымбат Ќасымќызы ба-
лалар баќшасында тєрбиеші болды.
Айдар тоѓыз баланыњ екіншісі. Бауыр-
ларыныњ барлыѓы да  жоѓары білім
алып, μз алдарына жеке шањыраќ
ќ±рѓан. Ж±байы Шолпан екеуі ‰ш бала
тєрбиелеп μсірді. ‡лкені Болат (єкесініњ
ќ±рметіне атаѓан) Ќостанай облысы ІІД
полиция майоры. Екінші баласы –
кєсіпкер, ќызы Салтанат – банк ќызмет-
кері. Ќазір олардан 5 немере с‰йіп отыр.

– Меніњ полковник шеніне дейін
кμтеріліп, басшы ќызметтерге дейін μсуі-
ме жолдасым Шолпанныњ кμмегі мен
ќолдауы зор болды. Єсіресе, Алматы
техникалыќ училищесінде оќып ж‰рген-
де, ‰лкен баламыз 2 жастан сєл ѓана
асса, екіншісі 2 айлыќ еді. Єріптестерім
мен жолдастарым да ќолдарынан кел-
генше кμмектерін аямады, – деп еске
алады μткен к‰ндерді Айдар Болат±лы.

Ќазір Айдар Уаќбаев Ќостанайдаѓы
μрт ќауіпсіздігі мєселелерін ќадаѓалай-
тын ірі нысанныњ бірінде басшы.

Зємзєг‰л АЙДАРБЕКЌЫЗЫ,
облыстыќ ТЖД μрт сμндіру жєне
авариялыќ ќ±тќару ж±мыстары
ќызметініњ баспасμз хатшысы.

¤рт сμндіруші Айдар Уаќбаев  жайлы сыр
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АДАЛ ЕЊБЕК АБЫРОЙЃА Б¤ЛЕЙДІ

Арќалыќ ќаласында алѓаш рет жас
оперативтік ќызметкерлер форумы
μтті. Онда осы ќызметтіњ ардагерлері
тєжірибесімен бμлісті.

Арќалыќ  ќаласын  ќылмыстыќ
іздестіру кадрлар ±стаханасы деп ай-
туѓа толыќ негіз бар.  Торѓай μњірінде
Ќазаќстандаѓы ењ жедел топ ќызмет-
керлері ќызмет етеді. Арќалыќ ќала-
лыќ ішкі істер басќармасы ќылмыс-
тыќ полициясы ќылмысты ашу
жμнінен облыстаѓы ењ ‰здік болып са-
налады. Онда жыл басынан бері ќыл-
мыстыњ 90 пайызы ашылды. Форум
аясында μткен кездесуде осы сала ар-
дагерлері сμз алды. Олар жаќсы
дєст‰рдіњ аѓа ±рпаќтан жалѓасып келе
жатќанын айтты.

Б±рынѓы Торѓай облысындаѓы
ќылмыстыќ іздестіру бμлімініњ бас-
тыѓы, аты ањызѓа айналѓан оперативтік
ќызметкер Анатолий Фисенко: "Біз
ќиын жаѓдайда ж±мыс істейтінбіз.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

¤ткен ѓасырдыњ 60-шы жылдары Ар-
ќалыќ ќаласы жалпыодаќтыќ ќ±рылыс
деп жарияланды, м±нда КСРО-ныњ
барлыќ шалѓайынан жастар жиналды.
1971 жылы Арќалыќ жањадан ќ±рыл-
ѓан Торѓай облысыныњ орталыѓы бол-
ды. Арќалыќќа екінші рет адамдардыњ
кμшуі басталды. Соѓан орай Арќалыќ
μњірі республикадаѓы ќылмысты 14
ќаланыњ ќатарына кірді. Біраќ біз ќыл-
мысќа ќарсы т±рып, оныњ барлыѓын
дерлік уаќытында ашып отырдыќ.
Сондыќтан КСРО бойынша  Ішкі істер
министрлігініњ маќтау кітабына
кірдік", – деді.

Арќалыќ ќаласы ішкі істер басќар-
масыныњ бастыѓы Тμрехан Жанќылы-
шевтыњ атынан ардагерлерге ес-
керткіш сыйлыќтар тапсырылды. Со-
нымен ќатар Арќалыќ ќаласы ішкі
істер басќармасы экстремизммен
к‰рес жμніндегі бμлімніњ жедел уєкілі,
полиция капитаны Амангелді Наѓашы-
бай±лына бірќатар дабылды ќылмыс-
тарды ашќаны ‰шін  ЌР Ішкі істер ми-
нистрлігініњ  грамотасы табыс етілді.

Ардагерлермен
тєжірибе алмасты

 "Н±р Отан" партиясы аудандыќ филиалы жєне
Аманкелді селолыќ округі єкімшілігініњ ќолдауы-
мен "Жас Отан" жастар ќанатыныњ белсенді м‰ше-
лері таяуда аудан орталыѓындаѓы Сатыбалды
ишан атындаѓы "Тєуба" мешіті мен "Ш±ѓыла" жас-
тар демалыс орталыѓыныњ алањдарына жас
кμшеттер отырѓызды. Батыр ата  атындаѓы аудан-
да  кμгалдандыру мен село тазалыѓын саќтауда
жас ±рпаќ бойына патриоттыќ жєне экологиялыќ
тєрбие беруде м±ндай шаралардыњ мањызы зор
екені белгілі.

Елбасымыз – ¦лт кμшбасшысы Н.Є.Назарба-
евтыњ бастамасымен жасалѓан "Жасыл Ел"  рес-
публикалыќ баѓдарламасын ќолдау мен ж‰зеге
асыру еліміздіњ барлыќ жастарыныњ алдында
т±рѓан мањызды бір міндет екені белгілі. Прези-
дент  Н.Є.Назарбаев " Жасыл Ел" баѓдарламасы
жайында:  "Б±л – жай ѓана экологиялыќ шара емес,
терењ μмірлік мєні мен мањызы бар д‰ние. "Жа-
сыл Ел" дегеніміз – "Мєњгілік ел". Біз елімізді  жа-
пыраѓы ќурамайтын, тамыры суалмайтын, кμрген
жан тамсанбай т±ра алмайтын " Мєњгілік Жасыл
Елге" айналдыруымыз керек. Кейінгі ±рпаќќа жел-
ден ыќ, суыќтан пана, ыстыќтан ада болатын
мєњгілік бєйтерек т±рпатты "Жасыл Елді" тапсы-

"Жас отандыќтар" аѓаш кμшеттерін"Жас отандыќтар" аѓаш кμшеттерін"Жас отандыќтар" аѓаш кμшеттерін"Жас отандыќтар" аѓаш кμшеттерін"Жас отандыќтар" аѓаш кμшеттерін
Хамитбек
            М¦САБАЕВ

руымыз керек" деген болатын.
Осы ќаѓиданы жаќсы т‰сінген аманкелділік "жас

отандыќтар"  ауданды кμгалдандырып кμркейту-
ге, табиѓатты ќорѓауѓа жањаша серпіліспен кірісіп
отыр. Б±лардыњ бастамасын былайѓы жастар да
ќолдау ‰стінде.

Аманкелді ауданы.

отырѓыздыотырѓыздыотырѓыздыотырѓыздыотырѓызды

СУРЕТТЕ: "Ш±ѓыла" жастар демалыс орта-
лыѓына кμшет отырѓызудан кμрініс.

Суретті т‰сірген автор.
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  Емі шипалы дєрігер

Бетті дайындаѓан
Ќарлыѓаш ОСПАНОВА

E-mail: 19кarliqash80@mail.ru

"Ќазаќ" десењ μзіње тиеді, кейде пендешілік-
ке салынып, дєрігерлер туралы оњды-солды
пікірлер айтып, аяќтыѓа жол, ауыздыѓа сμз бер-
мейтініміз бар ѓой. Алайда, олардыњ ќадірін
ауырѓанда біледі екенсіњ. Шамалы ыњќыл-сыњ-
ќылѓа мєн бермей ж‰ре беретін єдетім бар еді,
солай ауырыњќырап ж‰рсем де тамыз айында
Астана ќаласына бір шаруамен барып, одан Ар-
ќалыќќа соѓып "Меніњ Ќазаќстаным" атты ‰гіт
поезындаѓы дєрігерлерге ќаралудыњ сєті т‰сіп,
сонда инфаркттыњ (ж‰рек талмасы) жасырын
т‰рін алѓанымды білдім. Дєрігерлердіњ берген
аныќтамасымен аудандыќ орталыќ ауруханаѓа
барып, μзіміздіњ дєрігерлерге ќаралдым. Тера-
певт Єлима Ќарашќызы мені ш±ѓыл т‰рде ќабыл-
дап, сол к‰ні кешке ауруханаѓа жатќызды. Жат-
ќызар алдында толыќ тексеруден μткізіп, нєти-
жесі бойынша жедел аурухана басшыларымен
аќылдасып жєне облыстыќ кардиология
бμлімімен байланысќа шыѓып ‰лкен ќызмет жа-
сап, ќамќорлыќ кμрсетті. ¤зіме деген асќан
ќ±рмет пен ізгіліктіњ нышанын сезінген мен
тіпті, дертімнен айыќќандай болдым. Жайлы да
жарыќ, таза палатаѓа орналастырып, тиісті емдік
шараларын жасады. Бас дєрігер Рашит Есмаѓам-
бетов, орынбасары Жанар Рамазанќызы, есімі
елге танымал ардаќты да ќ±рметті дєрігер Би-
маѓамбет Кенжебеков  к‰нделікті ќал-жаѓдайым-

ды біліп т±рды. Ал, Єлима сєт сайын маѓан жа-
салып жатќан ем-домныњ барысын ќадаѓалап,
аќыл-кењестерін беріп отырды. Медбикелер Мей-
рамк‰л Бμлтірікќызы мен Ардаќ Мємбетќызы
μз міндеттеріне аса жауапкершілікпен ќарап,
шеберліктерін танытты. Ал, Роза Сейілова  ем-
делушілерге аурудыњ алдын-алу жμнінде арнайы
кењестер μткізіп отырды. Таѓы бір айта кетерлігі,
м±нда емделушілерге берілетін ас мєзірлері де
μте дємді дайындалады екен. Жалпы, аурухана-
да науќастарѓа деген ерекше ыќылас, ќызмет
кμрсетудіњ дєрігерлік мєдениеті жаќсы ќалып-
тасќан. М±ндай асќан риасыз кμњілге ќалай риза
болмайсыњ. Єсіресе, аудан тарихыныњ кесек
т±лѓаларыныњ бірі болып танылѓан Ќараш
єкейдіњ баласы Єлиманыњ осылай ерекшеленуі
єке рухы мен аруаѓыныњ асќаќтай т‰скені деп
білдім. Маѓан дейін де Єлима туралы жылы ле-
біздер айтылѓан, біраќ "жаќсыныњ жаќсылыѓын
айт, н±ры тасысын" дегендей, біз осындай білікті
де іскер, μз кєсібініњ адал иесі бола білген ќызы-
мызды єрќашан маќтан т±туымыз керек. Сон-
дыќтан, Єлима ќызыма емініњ єрќашанда ши-
палы, мерейініњ ‰стем болуына шын тілекшімін
жєне алдаѓы уаќытта оныњ єлі айтулы танымал
дєрігер болатынына мен бек сенімдімін.

Сайлаубек САЙДІЛДИН.
Аманкелді ауданы.

Ѓасыр індеті ќауіп
тμндіреді

Ќазіргі тањда кμптеген ж±ќпалы аурулар белењ алып, халќы-
мыздыњ денсаулыѓына зиянын тигізіп келеді. Мєселен, жас
айырмашылыѓын талѓамай, елімізге ќауіпті дерт болып жа-
бысќан – ЖИТС (ж±ќтырылѓан иммун тапшылыѓыныњ син-
дромы – СПИД) ауруы. Ќауіпті дерт ќайдан бастау алѓанына
тоќталсаќ, оныњ ж±ќтырылѓан белгісі алѓаш рет 1981 жылы
АЌШ-та тіркелген. Ал ЖИТС-ке шалдыѓудыњ соњѓы сатысы
АИТВ (ВИЧ) инфекциясын 1983 жылы француз ѓалымы Л.Мон-
танье ашты. АИТВ инфекциясы кμп жылдар бойы адам аѓза-
сында μмір с‰ріп, оныњ алѓашќы белгілері пайда болѓанша    басќа
адамдарѓа ж±ѓуы м‰мкін. Б±л аурудыњ емі єлі табылѓан жоќ.
Алайда, АИТВ инфекциясы тіркелген жандардыњ бойындаѓы
ауруды біраз уаќытќа созу ‰шін дєрі-дєрмектер болѓанымен,
оныњ ќ±ны ќымбат. Мамандардыњ айтуынша, ЖИТС вирусы
сау адамѓа жыныстыќ ќатынас арќылы, адамныњ ауруы ќаны
арќылы, (ќан ќ±ю, ауру адамѓа пайдаланѓан шприцтер, т.б.),
ЖИТС ауруы ж±ќќан анадан баласына ауысу жолдарымен ж±ѓа-
ды екен.

Б‰гінгі тањда 16 миллионнан астам адам ѓасыр дерті кесірі-
нен кμз ж±мса, эпидемия белењ алѓалы бері 60 миллиондай
адам осы вирусты ж±ќтырѓан екен. Б¦¦-ныњ берген дерегіне
с‰йенсек, ЖИТС єлемдік аумаќта адам μлімініњ себепкері ре-
тінде тμртінші орын алды, ал оныњ ж±ќпалы дерт екенін ескер-
сек, ертењгі к‰ні б‰кіл адамзатќа ќауіп болып тμнері аныќ.
Біріккен ±лттар ±йымыныњ есебі бойынша 15-24 аралыѓындаѓы
жастардыњ 12 миллиондайы жыныстыќ ќарым-ќатынас арќы-
лы АИТВ инфекциясына шалдыќќандар. Алдыњѓы буын, жал-
пы орталыќ осы жабыќ таќырып аясында жастармен єњгіме
μрбітіп, ќатерлі дерттіњ алдын алуда. Облыстыќ салауатты μмір
салтын ќалыптастыру проблемалары орталыѓыныњ валеологы
Г‰лжан Шадаеваныњ айтуынша, облыстыќ СПИД-ке ќарсы к‰рес
орталыѓында жєне барлыќ емханаларда АИТВ/ЖИТС-ты аныќ-
тау ‰шін ќан тапсыру тегін ж‰ргізіледі. Ќ±пиялылыќ саќтала-
ды. Тек, шетелдіктерге ѓана аќылы. Иммун тапшылыѓы виру-
сыныњ μзіне тєн белгісі жоќ. Ол аѓзаѓа т‰скен соњ, адамныњ
иммундыќ (ќорѓаныс) ж‰йесініњ жасушаларын біртіндеп жоя
бастайды. Иммундыќ ж‰йе єлсіреген соњ, адам аѓзасы ењ на-
шар инфекциялар –  микробтарѓа, бактерияларѓа, т±мау виру-
сына, ќ±рт таяќшаларына к‰ресуге дєрменсіз болады. Сол кез-
де адам жиі суыќ тиіп, жμтеліп, себепсіз іші μтіп, ж‰деп, єлсіз
бола бастайды. Ќолтыќ, шат бездері ісініп, теріде єрт‰рлі бμртпе-
лер, іріњді жаралар пайда болады. Ќызу кμтеріліп, басылады.
М±ндай белгілер айлардан бірнеше жылдарѓа дейін созылуы
м‰мкін. Адамныњ иммундыќ ж‰йесі єлсіреген соњ, бірнеше
ауруѓа тμтеп бере алмайды да, μлімге єкеп соќтырады.

Осы орайда ѓасыр індеті туралы студенттердіњ де пікірін
білгенбіз. Ќостанай политехникалыќ колледжініњ 3 курс сту-
денті Мамыр Бейбітќызы: "Оќыѓаным бойынша, б±л адам
μміріне ќатер тμндіретін сырќат. ЖИТС эпидемиясынан барын-
ша саќ болуѓа, μзімніњ жаќындарымныњ денсаулыѓына ерекше
мєн беруге тырысамын. Барлыѓыњызды АИТВ/ЖИТС эпиде-
миясыныњ алдын алуѓа шаќырамын. ¤йткені ж‰з, тіпті мыњда-
ѓан адамдардыњ осы індеттен кμз ж±муы єбден м‰мкін".

Б±л дерттіњ алдын алу ‰шін єлем болып к‰ресіп жатырмыз,
тіпті, д‰ниеж‰зі бойынша арнайы к‰н де бекітіліп, ол 1 желтоќ-
санѓа белгіленген болатын. Айтулы к‰н алѓаш рет 1983 жылы
Сан-Франциско ќаласында аталып, осыѓан орай, киімге таѓатын
ЖИТС-ќа ќарсы ќозѓалыс – "ќызыл лента" символы шыќты.

Айтар алѓысым шексіз
Биыл шілде айында жолдасым Зада Шєкірќызы ес-т‰ссіз,

жедел жєрдем кμлігімен бірінші ќалалыќ ауруханаѓа т‰сті. Ал-
дымен терапия, сосын неврология бμлімінде ем алды. Бірінші
Алла, екінші дєрігерлердіњ білгірлігініњ арќасында аман ќалды.
¤зіміздіњ с‰йікті газетіміз «Ќостанай тањы» арќылы ж±байымныњ
μміріне араша т‰сіп, емдеу барысында да ерекше ыќыласпен
ќарап, сырќатына шипа бола білген неврология бμлімініњ мењ-
герушілері – Кальясова Сєуле Фазылќызына, Нуфтуллина Свет-
лана Валерьевнаѓа, сондай-аќ, мейірімді мейірбикелер – Сал-
кенова Мая Хамитќызына, Кучетарова Ж±мабике Ахметќызына,
барлыќ терапия бμлімініњ дєрігерлеріне, ќызметкерлеріне μз
атымнан, балаларымныњ атынан шын ж‰ректен алѓысымды
білдіріп, Алла таѓала отбасыларына амандыќ,
дендеріне саулыќ, ±заќ μмір берсін деп
тілеймін. Осындай адал, білікті, ќайырымды
жандар арамызда кμп болса екен деймін.

Ж±мабай БАЙЌАСЫМОВ.
Ќостанай ќаласы.

Т±маудан саќтану жолдары
Т±маудыњ вирусы єр

мезгілге байланысты пайда
болып т±рады. Єсіресе,
кμктем, к‰з мезгілінде тым
μрши т‰седі. Єрбір
мезгілдегі т±маудыњ
ж±ќпалылыѓымен де
ауырлыѓын байќауѓа
болады. К‰з, ќыс
мезгіліндегі т±маудыњ
кейбір ж±ќпалы т‰рлері
адам аѓзаларына зиян
келтірумен бірге, кейбір
ауруларды ќоздыра т‰седі.
Сондыќтан т±мауды
±лѓайтпай, алдын алып,
емделу керек.

Т±маудыњ алѓашќы белгі-
лері байќалѓанда, ќайнаѓан суѓа
тањќурайды езіп (сапырып)
ішкен жμн. Егер, т±мауѓа жμтел
араласып, тамаќ ќарлыѓып,
ќаќырыќ пайда бола бастаса,
суѓа мєлім мμлшерде ќара
т±зды езіп, жатар алдында бір
ас ќасыќ ішіп жатса тынысы

САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

ашылып, жμтел бєсењдей бас-
тайды. Сондай-аќ, т±мауратќан
адам тєулігіне 2 литр с±йыќ-
тыќ ішкені д±рыс. Ол аѓзадан
вирустыњ тез шыѓып кетуіне
кμмектеседі. Т±мау індеті бас-
талѓан кезде ќолды к‰ніне 5-6
рет сабындап жуѓан д±рыс. Б±л
т±мау ж±ѓуды 2 есеге тμменде-
теді. Т±маудыњ таѓы бір емі –
бал ќосыл-ѓан с‰т. Ауырѓан
кезде с‰ті бар шайѓа бал ќосып
жєне с‰тке сары май ќосып,
ыстыќтай ішіњіз. 1 стаќан
ыстыќ с‰тке 1 шай ќасыќ бал,
±саќталѓан немесе ‰ккіштен

μткізілген сарымсаќтыњ бір
бμлігін араластырыњыз. Дємді
болмаса да, б±л тєсіл т±мауды
бірден жояды.

Т±мауѓа ќарсы ‰й μсімдік-
терін пайдалануѓа да болады.
Мысалы, алоэ жапыраѓыныњ
сμліне бірнеше тамшы μсімдік
майын ќосып, м±рынѓа тамыз-
ѓан жμн. Егер алоэ табылмаса,
оныњ орнына сєбіз шырынын пай-
далануѓа болады. Оѓан бірнеше
тамшы сарымсаќ сμлін ќосуды
±мытпањыз. М±рыныњыз бітеліп
ќалса, пияздыњ суы да жаќсы
кμмектеседі.  Ол ‰шін таза маќ-
таны пияздыњ суына шылап,
бірнеше минут м±рын ќуысына
салып ќойыњыз. К‰ніне 4-5 рет
ќайталау ќажет. Тазартылѓан 50
грамдай μсімдік майына сарым-
саќ (2-3 бμлігін) пен орташа
кμлемдегі пияздыњ тμрттен бірін
майдалап турап, араластырып,
ќоспаны бір т‰нге ќалдырыњыз.
Ертесіне оны с‰зіп, сμлін м±рын
ќуысына тамызыњыз.

Кμк шай инсульттіњ
алдын алады

Кофе мен кμк шай
инсульттіњ пайда болу
ыќтималдылыѓын 14-20
пайызѓа тμмендетеді. Б±л
туралы Жапонияныњ
¦лттыќ церебралдыќ жєне
ж‰рек-ќан тамырлары
орталыѓыныњ ѓалымдары
айтып берді. Б±л шешімге
мамандар 47-74 жас
аралыѓындаѓы 83 мыњ
адамѓа ж‰ргізілген
сауалнаманыњ нєтижесін

аныќтаѓаннан кейін келген.
Зерттеушілер жауап беруші-

лердіњ соњѓы 13 жылда кμк шай
мен кофеніњ ќаншалыќты жиі
пайдаланатындыѓын аныќтауѓа
тырысќан. Зерттеудіњ нєтижесі
бойынша, к‰ніне бір шыныаяќ
кофе ішу инсультті 20 пайызѓа,
ал 2-3 кесе кμк шай 14 пайызѓа
тμмендететіндігі аныќталѓан.
Сонымен ќатар, к‰ніне бір кесе
кофе немесе екі кесе кμк шай ішу
миѓа ќан ќ±йылу ыќтималдылы-

ѓын 32 пайызѓа азайтатын-
дыѓы аныќталды. Себебі, б±л
екі сусын да ќанды тым ќоюла-
нып кетуден саќтайды.  Ал, ко-
феніњ ќ±рамындаѓы хлороген
ќышќылы инсульттіњ алдын
алумен ќатар, екінші типтік
диабеттіњ пайда болуына жол
бермейді екен.
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Облыстыќ жєне аудандыќ мањызы бар жалпыѓа
ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарын

сыныптау   ќаѓидалары мен шарттары

"Автомобиль жолдары туралы" 2001
жылѓы 17 шілдедегі  Ќазаќстан Респуб-
ликасы Зањыныњ 13-бабы 1-1-тармаѓы-
ныњ 6-2) тармаќшасына сєйкес  Ќоста-
най облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан Облыстыќ
жєне аудандыќ мањызы бар жалпыѓа
ортаќ пайдаланылатын автомобиль
жолдарын сыныптау ќаѓида мен шар-

Ќостанай облысы єкімдігініњ  2015  жылѓы
2 ќырк‰йектегі  № 374 ќаулысы

облыстыќ жєне аудандыќ мањызы бар
жолдар болып бμлінеді:

облыстыќ мањызы бар автомобиль
жолдарына республиканыњ єкімшілік
орталыќтарын облыс жєне аудан орта-
лыќтарымен, сондай-аќ аудан орталыќ-
тарын республикалыќ мањызы бар жол-
дармен жалѓастырып жатќан автомо-
биль жолдары жатады;

аудандыќ мањызы бар автомобиль
жолдарына аудан орталыќтарын ауыл-
дыќ елдi мекендермен жалѓастырып
жатќан автомобиль жолдары жатады.

4. Автомобиль жолдары геометрия-
лыќ параметрлерiне, сондай-аќ жол
ж‰рiсiнiњ жиiлiгiне ќарай автомобиль
жолдары саласындаѓы техникалыќ рег-
ламенттерге сєйкес жiктеледi.

5. Жалпыѓа ортаќ пайдаланылатын
автомобиль жолдары, шаруашылыќ ав-
томобиль жолдары, елді мекендердіњ
кμшелері автомобиль жолдары жμнін-
дегі уєкілетті мемлекеттік орган белгі-
леген тєртіппен мемлекеттік есепке
алынуѓа жатады. Есепке алу деректері
автомобиль жолдары жμніндегі уєкілетті
мемлекеттік органмен келісу бойынша
жарияланатын Ќазаќстан Республика-
сы автомобиль жолдарыныњ карталары
мен атластарын жасау ‰шін пайдаланы-
лады.

1. Жалпы ережелер

1. Облыстыќ жєне аудандыќ мањызы
бар жалпыѓа ортаќ пайдаланылатын
автомобиль жолдарын сыныптау
ќаѓидалары мен шарттары "Автомобиль
жолдары туралы" 2001 жылѓы 17
шілдедегi Ќазаќстан Республикасыныњ
Зањына сєйкес єзiрленген.

2. Осы Ќаѓидаларда мынадай ±ѓым-
дар пайдаланады:

1) Автомобиль жолы – автомобиль-
дердiњ жєне басќа да кμлiк ќ±ралдары-
ныњ белгiленген жылдамдыќпен, ж‰кте-
мелермен, габаритпен ‰здiксiз, ќауiпсiз
ж‰рiсiн ќамтамасыз ететiн, автомобиль-
дер ж‰рiсiне арналѓан инженерлiк ќ±ры-
лыстар кешенi, сондай-аќ осы кешендi
орналастыру ‰шiн берiлген жер
учаскелерi (кμлiк жерлерi) жєне олар-
дыњ ‰стiндегi белгiленген габарит
шегiндегi єуе кењiстiгi;

2) ќозѓалыс ќарќындылыѓы – уаќыт
бірлігінде жолдыњ белгілі ќимасы арќы-
лы μтетін кμлік ќ±ралдарыныњ саны.

2. Сыныптау  ќаѓидалары  жєне
шарттары

3. Жалпыѓа ортаќ пайдаланылатын
автомобиль жолдары μздерініњ мањызы
бойынша халыќаралыќ, республикалыќ,

Облыстыќ жєне аудандыќ мањызы бар  жалпыѓа
ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарын
сыныптау  ќаѓидалары мен шарттарын бекіту

туралы

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 2 ќырк‰йектегі № 374  ќаулысымен бекітілді

ты   бекітілсін.
2.  Осы ќаулы алѓашќы ресми жария-

ланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

                             Н.САДУАЌАСОВ
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк  тiркеу  тiзiлiмiнде  2015
жылѓы 2 ќазанда № 5920 болып тіркел-
ген.

Правила и условия классификации
автомобильных дорог общего пользования

областного и районного значения

 2. Настоящее постановление вво-
дится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Н.САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре госу-

дарственной регистрации нормативных
правовых   актов  2  октября 2015 года
под  № 5920

В соответствии с подпунктом 6-2)
пункта 1-1 статьи 13 Закона Республи-
ки Казахстан от 17 июля 2001 года "Об
автомобильных дорогах" акимат Коста-
найской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемые Правила
и условия классификации автомобиль-
ных дорог общего пользования облас-
тного и районного значения.

ги международного, республиканского,
областного и районного значения:

к автомобильным дорогам областно-
го значения относятся автомобильные
дороги, соединяющие административ-
ные центры республики с областными
и районными центрами, а также район-
ные центры с дорогами республиканс-
кого значения;

к автомобильным дорогам районно-
го значения относятся автомобильные
дороги, соединяющие районные цент-
ры с сельскими населенными пункта-
ми.

4. В зависимости от геометрических
параметров, а также интенсивности
дорожного движения автомобильные
дороги классифицируются в соответ-
ствии с техническими регламентами в
сфере автомобильных дорог.

5. Автомобильные дороги общего
пользования, хозяйственные автомо-
бильные дороги, улицы населенных
пунктов подлежат государственному
учету в порядке, установленном упол-
номоченным государственным органом
по автомобильным дорогам. Данные
учета используются для формирова-
ния карт и атласов автомобильных до-
рог Республики Казахстан, публикуе-
мых по согласованию с уполномочен-
ным государственным органом по ав-
томобильным дорогам.

1. Общие положения

1. Правила и условия классифика-
ции автомобильных дорог общего
пользования областного и районного
значения  разработаны в соответствии
с Законом Республики Казахстан от 17
июля 2001 года "Об автомобильных
дорогах".

2. В настоящих Правилах использу-
ются следующие понятия:

1) автомобильная дорога – комплекс
инженерных сооружений, предназна-
ченных для движения автомобилей,
обеспечивающий непрерывное, безо-
пасное движение автомобилей и дру-
гих транспортных средств с установ-
ленными скоростями, нагрузками, габа-
ритами, а также участки земель, пре-
доставленные для размещения этого
комплекса (земли транспорта), и воз-
душное пространство над ними в пре-
делах установленного габарита;

2) интенсивность движения - количе-
ство транспортных средств, проходя-
щих через определенное сечение до-
роги в единицу времени.

2. Правила и условия классифика-
ции

3. Автомобильные дороги общего
пользования по своему значению под-
разделяются на автомобильные доро-

Об утверждении Правил и условий
классификации автомобильных дорог общего
пользования областного и районного значения.

Утверждены постановлением акимата  от 2 сентября 2015 года  № 374

Постановление акимата  Костанайской области
от 2 сентября 2015 года №374

Іс-шара ќалалыќ балалар
шыѓармашылыѓы ‰йінде μтті.
Оѓан аймаѓымыздыњ аудан, ќала-
ларынан м‰мкіндігі шектеулі аза-
маттар арнайы келді. Сонымен
ќатар облыс єкімініњ м‰гедектер-
мен ж±мыс жμніндегі кењесшісі
А.Дабылов, "Н±р Отан" партиясы
ЌОФ тμраѓасыныњ бірінші орын-
басары Є.Сапарова жєне облыс-
тыќ ж±мыспен ќамтуды ‰йлесті-
ру жєне єлеуметтік баѓдарлама-
лар басќармасы басшысыныњ
міндетін атќарушы А.Ќ±сайыно-
ва ќатысты. Концерттік баѓдарла-
маныњ ресми бμлімінде облыс
єкімініњ  орынбасары  М.Ж‰нді-
баев сахна мінберіне шыѓып, кμп-
шілікке μњір басшысыныњ ќ±ттыќ-
тау хатын оќып берді. Облыс єкі-
мі Архимед М±хамбетовтыњ ќ±т-

тыќтау хатында
"М‰гедектердіњ
ќоѓам μміріне ара-
ласуына жаѓдай
жасау – кμп к‰ш-
жігерді талап ете-
тін мањызды мін-
дет. Б±л баѓытта
еліміздегі ќолѓа
алынѓан ж±мыс-
тар ќомаќты. Атап
айтќанда, м‰ге-
дектер туралы
конвенция бекітілді. М‰гедек-
тердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓайтын
ќоѓамдыќ ±йымдардыњ бел-
сенділігі артуда. М±ндай игі жа-
њалыќтарды тізе берсек жетіп
артылады. Десек те, адамныњ
бойындаѓы талпыныс пен жігер
мол табыс пен жетістіктерге жет-

кізеді. Паралимпиада ойындары
сияќты спорттыќ жарыстардаѓы
м‰гедектердіњ жењістері осыныњ
айќын дєлелі" делінген. ¤њір
басшысыныњ орынбасары
М.Ж‰ндібаев μз сμзінде:

"Шын мєнінде, м‰мкіндігі шек-
теулі деп атайтын азаматтардыњ

м‰мкіндіктері шексіз. Олардыњ
арасында спорт, μнер салала-
рында танылып ж‰рген керемет
адамдар бар. ¤мір с‰руге деген
ќ±штарлыѓы жєне ењбекќорлыѓы
арќылы μзгелерге ‰лгілі болып
ж‰ргендері ќаншама. Ондай
адамдардыњ рухы басќалардан

М‡МКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАР

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Жылы  ж‰рек, ыстыќЖылы  ж‰рек, ыстыќЖылы  ж‰рек, ыстыќЖылы  ж‰рек, ыстыќЖылы  ж‰рек, ыстыќ     ќайрат ћєм жігерќайрат ћєм жігерќайрат ћєм жігерќайрат ћєм жігерќайрат ћєм жігер

Елімізде ќазан айыныњ екінші
жексенбісінде м‰гедектер к‰ні аталып
μтіледі. Осыѓан орай облыс орталыѓында
гала-концерт ±йымдастырылды.
Салтанатты іс-шарада "‡Е¦-дар
арасындаѓы ењ ‰здік єлеуметтік жоба"
байќауыныњ жењімпаздары марапатталды.

мыќты келеді" – деді.
Концерттік баѓдарламаныњ

ресми бμлімінде ‰здік єлеуметтік
жобалардыњ авторлары мара-
патталды. Жењімпаз атанѓан жо-
балардыњ арасында "‡міт-На-
дежда" ЌБ, "Ќостанай ќалалыќ
м‰гедектер ерікті ќоѓамы" ЌБ,
Ќостанай ауданынан "С±њќар"
ЌБ бар.

Аталмыш шараны облыстыќ
ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру
жєне єлеуметтік баѓдарламалар
басќармасы мен "Перекресток"
ќоѓамдыќ ќоры бірлесе ±йым-
дастырѓанын атап μткен жμн.

Иє, біздер м‰мкіндігі шектеулі
деп атап ж‰рген жандар ќолда-
рынан бєрі келетінін дєлелдеп
ж‰р. Олар таѓдырдыњ мањдайѓа
жазѓанына кμніп, ќол ќусырып
отырѓан жоќ. Спортта, μнерде
зор табысќа кенелуде. Бір ѓана
паралимпиада ойындарын мы-
салѓа алыњызшы. Осындайда,
оларды алѓа ќарай жетелейтін
нендей ќ±дірет деп ойлайсыњ.
Жылы ж‰рек, ыстыќ ќайрат ћєм
жігер шыѓар, бєлкім...

СУРЕТТЕ: марапаттау сєті-
нен кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Арқалық  политехни-
калық колледжі 2015-
2016 жаңа оқу жылында 
Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік «Серпін» 
бағдарламасы бойынша 
«Шаштараз өнері және 
сәндік косметика» маман-
дығына, оңтүстік өңірден, 
атап айтсақ Шымкент, 
Қызылорда қалаларынан 
талапкерлер қабылдады. 
Қазіргі таңда сол студент-
тер колледжіміздің алғашқы 
сыңғырлаған қоңырау күні-
нен бастап белсенділік та-
нытуда. 

«Бұлақ көрсең, көзін 
аш», – дегендей, бойында 
өз мамандығына деген қы-
зығушылығы бар, білімге, 
өнерге талпынып тұрған 
білім алушыларымызға кол-
леджіміздің басшысы Оспа-
нов Асқар Сәбитбекұлы, 
директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Сейт-
қалиева Гүлзада Байдрах-

манқызы, «шаштараз» то-
бының өндірістік оқытудағы 
шеберлері Ельясова Мөлдір 
Жанбусинқызы, Қазақбаева 
Анжела Сабитқызы жан-
жақты жағдай жасауда. Кол-
леджімізде заман талабына 
сай білім беру мақсатында 
ұстаздарымыз бен өндірістік 
оқытудағы шеберлер өз дәрі-
стерінде жаңа инноваци-
ялық технологиялар қолда-

нуда. Бұл студенттеріміздің 
адамгершілік, пат риоттық, 
интеллектуалдық, мәде-
ни дамуымен қатар, білім 
алуына тікелей қатысты. 
Нәтижесінде, білім сапасын 
арттыру, теория мен тәжіри-
бені ұштастыру, студенттің 
қабілеті мен белсенділігі ай-
тарлықтай артты. 

Колледжде «Денсаулық 
күні» фестивалі, «Тілдер 

– Марат, осы мамандықты таңдау
ыңа не себеп болды?

– Ауыл балаларына таныс жағдай. Таң-
ның атысымен қой-ешкі, сиырларымызды 
өріске жіберіп, кешке келгенде күтіп алып, 
келмегендерін іздеп, көрші үйдің қорасын 
жағалап келеміз. Сөйтіп жүріп ер жеттік. 
Күнде көретініміз сол болғандықтан, олар-
дың да мінездерін, сырқаттарын бірден 
байқаймыз. Ата-анам да білгендерін үй-
ретіп жүрді.

Отбасыммен ақылдаса келе осы ма-
мандықты таңдадым. Себебі, мен тұратын 
Аманкелді ауданында да мал ұстайтын 
тұрғындар көп. Және ол жақта осы салаға 

да көп көңіл бөледі. Болашақта жұмыссыз 
қалмасыма да сенемін. Үлкен лаборатория 
да салынуда. Игеріп кетуіме де жеңіл бол-
ды. Кішкентайымнан көріп өскен нәрсе ғой. 

– Ғылыми тұрғыда зерттеулер жа
сап, ауылдағы көргендеріңнен басқа 
ерекше дүниелер болды ма?

– Иә, болды. Үй жануарларынан басқа, 
дала хайуандарын да көрдім. Оларға түрлі 
эксперименттер жасап, тәжірибе жасай-
мыз. Таң қаларлығы, өздерінің генетика-
лық бұзылуларынан екі басты бұзау, көп 
аяқты торайлар да дүниеге келеді екен. 
Алайда, олар ұзақ өмір сүре алмайды. Бар 
болғаны 15-20 минут қана.  Біздің универ-

ситетте арнайы солардың майлармен қа-
тырылған экспонаттары бар. 

Мысық, күшік, көгершіндер сияқты жа-
раланған жануарларды кейде емдеп жазған 
кездерім де болды. Ауылда болған үш ай 
демалыста, жарамсыз болып дүниеге кел-
ген бұзауымды емдеп шықтым. Ата-анам 
риза болып, білімімді жоғары бағалады. 

– Марат, қазірден бастаған жетістік
терің қуантып отыр. Болашақта қандай 
мақсаттарың бар?

– Биыл үшінші курста оқимын. Енді екі 
жылдан кейін қолыма дипломымды ала-
мын. Алған білімімді ауылға барып көрсет-
кім келеді. Адамзаттың денсаулығы бірінші 

орында, сонымен қатар өмір сүрудің нор-
масын ұстап отырған жануарлар әлемі де 
маңызды құбылыс. Сол себепті, олардың 
түрлі аурулар жұқтырып алмас үшін білікті 
мамандар қараған жөн. Сондай маманның 
бірі болғым келеді. Ауылға барып, туған 
жерімнің көркеюіне өз үлесімді қосқым ке-
леді. Мамандығым  – мақтанышым. Мал 
дәрігерлері сұранысқа ие болғандықтан, 
болашақ кәсібін таңдап жүрген заман-
дастарыма ұсынарым осы. Елім маған 
емес, мен еліме не беремін деген қағида-
ны ұстанған жөн.

– Марат, сұхбатыңа рахмет. Алар 
асуың көп болсын!

Мамандығым — 

елімнің болашағы
Кенже 
       ҚОНЫСБАЙ

Біз — қазақ деген мал баққан елміз. Ата-бабамыз төрт түлікке жайлы жер 

іздеумен қыс қыстауда, жаз жайлауда болған... Бүгінде үлкен ғылымға айналып, 

халыққа тиімділігін көрсетіп, сұраныста жүрген мамандықтың бірі — мал 

дәрігерлігі. Ал, ауыл балалары сол төрт түліктің қыр-сырын жазбай біледі. 

Икемдері де келісті.
Шалғай жатқан аудандардан келіп, білім алып жүрген студенттер көп. Соның ішінде 

біз қозғап отырған, сұранысқа ие, алайда, көпшілік таңдай қоймайтын мамандықта 

оқып жүрген ҚМУ студенті Марат Қабденов өз болашақ кәсібіне мақтанышпен 

қарайды. Сұхбат беріп, мамандығы жайлы ой бөлісті.

«Серпін» сенім ұялатады

мерекесі», «Біз талантты-
ларды іздейміз» конкурста-
рында биылғы оқу жылында 
қабылданған білім алушы-
ларымыз, соның ішінде 
«Серпін» бағдарламасымен 
келген студенттер өз өнер-
лерімен көзге түсіп, біршама 
танылып та үлгерді. 

«Сен де бір кірпіш дү-
ниеге, тетігін тап та, бар 
қалан», – деп Абай атамыз 
айтқандай, колледжімізде 

оқытылатын мамандықта-
рымыздың барлығы дерлік, 
дәл осы заманға лайық сұра-
ныста бар және кәсіп ашып, 
мемлекетіміздің «Жас кәсіп-
керлерді қолдау» бағдарла-
масы арқылы да, алған ма-
мандығының иесі болуына 
мол мүмкіндік бар дей ала-
мыз.

Б.АЙТМАҒАНБЕТОВА,
 Арқалық политехника-

лық колледжінің әдіскері. 
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Семинар мақсаты – ауыл-
дық ҮЕҰ көшбасшылары мен 
бастамашыл топ белсенділерін 
дамыту. Сондай-ақ, ауылдық 
ресурс орталығының жұмысы 
аясында ауыл ҮЕҰ өкілдерін 

бір орталыққа топтастырып, 
қоғамдық-саяси іс-шараларға 
жұмылдыру.

«Іскер жастар кеңесі» 
қоғамдық бірлестігінің төраға-
сы Дархан Қиқымов аталмыш 

 Іскер маман кім-кімге бол-
масын ұнайды. Ол – мұғалім, 
депутат немесе мал дәрігері 
бола ма, мейлі өз саласына адал 
берілген болуы тиіс. Біздің орта-
мызда ондай азаматтар да бар. 
Мәселен «Казахстанец» ауылы-
ның учаскелік инспекторы Төле-
ген Нұрмағанбетовті осы қатарға 
жатқызуға болатын секілді. 

Жақында  Төлегеннің 
ауылында болып қайтқан 
 жайым бар. Аз уақыттың ішінде 
сол жердің тыныс-тіршілігінен 
хабардар болып алдым. Ауыл-
дықтардан соңғы жаңалықтарын 
сұрадым. Кей кісілер жаз айын-
да малынан қалай айырылып 
қалғандары туралы да айтып 
өткен еді. Оқиғаның мән- жайын 

DOTA 2. Жастарды 
қызықтырған бұл 

қандай ойын?
Ахмет шаңырағы қай кезде де болса да жаңа-

лықтарға толы. Университетте спорттық шаралар, 
мәдени думанның болатынын бәріміз жақсы білеміз. 
Бірақ мен айтқалы отырған бұл шара өзгелерден ерек-
ше. Жастар жанына жағымды, орта, жоғары буын өкіл-
деріне бейтаныс байқау.

DOTA 2. Жоғарыдағы жұмбаққа жауап осы. Бұл ойын 
университет қабырғасында ойналады дегенде біраз 
студенттер шулағаны бар. Біреулер керемет десе, 
біреулері жөнсіз санайды.

DOTA 2 – бұл жастардың айтуынша, жиырма бірін-
ші ғасырдың кереметі. Басқа компьютерлік ойын-
дар секілді киберспорт түріне жатады. Бұл ойынды 
әлемнің 8-ші кереметіне жатқызсақ асыра сілтегеніміз 
болар, десек те өзіндік бір кереметі бар. Осы сан сауал-
дарға жауап іздеу мақсатында, Ахаң атындағы білім 
ордасының студенттеріне «бұл қандай ойын?» деген 
сұрақты қойған едік. 

Кенжебеков Шыңғыс,  
ҚМУ ақпараттық техноло-
гиялар факультетінің 4-курс 
студенті.

– Жоқ, мен жөнсіз деп ойламай-
мын. Себебі, біз технология саласы-
ның мамандарымыз, ал киберспорт 
тұнып тұрған технология. Оқумен 
басы қатып жүрген жастардың көңілін 
көтерері анық. Осыған дейін универ-
ситетімізде  Counter Strike киберспорт 
түрінен шағын байқау өткен болатын. 
Сол себепті ұйымдастырушыларға аз да болса жеңілдеу бо-
латыны анық.

Мейрам Рамазанов, 
ҚМУ, 3-курс.

– DOTA 2 алты құрлыққа та-
нымал, 4-5 миллион аудиториясы 
бар әлемдік рейтингте 1-ші қатар-
да тұрған ойын. Қарапайым мы-
сал бұл киберспорттың арнайы 
INTERNATIONAL атты турнирі бар. 
Жеңімпаз команда 5 млн. АҚШ дол-
ларына ие болады. Өткен жылдың 

жеңімпаз командасы EG сабында Сумайл атты 16 жасар 
бала. Бұл ойында жас шектеулілігі жоқ.

Досқалиев Мохаммед-Рахим, 
ҚМУ, ветеринарлық факуль-
тет, 3-курс.

– Мен бұл ойын пайда болғаннан 
бері ойнап келемін. 7 жылдам астам 
уақыт өтті десем де болады. Жастарға 
әсері бар. Ойынқұмар адам болса 
сөзсіз көп уақытын жіберіп қана қой-
май, көз жанарының әлсіреуіне алып 
келу мүмкін. Ал негізінен өте тамаша 
ойын. Бос уақытымда ойнайтыным 
бар. Ойын ғаламтор жүйесінде жүреді. Сол себепті шетел 
азаматтарымен танысып, тіпті ағылшын тілін аздап үйрен-
генім бар.

 
Жоғарыдағы пікірлерден қорытынды жасап көріңіз-

дер. Қызығушылық танытсаңыздар, университет есі-
гі әрдайым ашық.  

Бөлтірік НҰРТАЙ,
студент.
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Жігерлі жастардың  
жалыны  елге қуат береді

бірлестіктің жыл басынан бері 
атқарып келе жатқан ауқы-
мы кең, мағынасы мазмұнды 
жоспарлы да жүйелі жұмыс-
тарын баяндады. Сонымен 
қатар, ұйымның мемлекеттік 
жастар саясатын жүзеге асы-
ру, жастардың жан-жақты 
дамуы үшін әлеуметтік-эко-
номикалық және басқа да 
шарттардың құрылуына қа-
тысу, оның интеллектуалды 
және физикалық деңгейі мен 
әлеуметтік статусы, саяси 
және құқықтық мәдениетін 
арттыру екендігіне тоқталды. 

Күні бүгінге дейін өздерін 

толғандырып жүрген көкей-
тесті сауалдарын ұйым мү-
шелері мен белсенді жастар 
ортаға салып, ой бөлісіп, анке-
талық сауалдарды толтырды. 
Семинар жұмысына қатысып, 
белсенділік танытқан жастар 
«Іскер жастар кеңесі» қоғам-
дық бірлестігінің арнайы сер-
тификатымен марапатталды. 
Оның ішінде әріптесіміз Бал-
нұр Шүленова да бар. Сәтті 
аяқталған басқосудан кейін 
аудан жастары естелік сурет-
ке түсіп, көтеріңкі көңіл-күй-
мен тарқасты.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Ы.Алтынсарин атындағы мұражайда Арқалық қа-
лалық «Іскер жастар кеңесі»  қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен «Әлеуметтік әріптестік» атты се-
минар-тренинг өтті. Бұл «Қостанай облысы оңтүстік 
өңірінің үкіметтік емес ұйымдарының көшбасшылары 
мен белсенділерінің коммуникативтік сауатын көтеру» 
аясындағы шара. Басқосуға бастамашыл топ белсен-
ділері, аудандық және қалалық үкіметтік емес ұйым 
жетекшілері қатысты.

ұғынғым келген соң малын 
жоғалтып алған тұрғындармен 
жолығып, сөзге тарттым. 

Айтуларынша, қолда бар 
қойларын ауыл бақташысына 
бақтыратын көрінеді. Бір күнде 
сол бақташының албарынан 60 
бас қой ізім-ғайым жоғалған. Ба-
сында бақташы бұл жайлы кейбір 
мал иелеріне айтуға жүрексінген. 
Ал тұрғындар болса бірінен-бірі 
естіп, полицияға шағымданады. 
Біраз уақыттан соң иесіз қойлар 
өздері кездеседі. Дегенмен олар 
түгел емес еді. Нәтижесінде, по-
лиция қызметкерлері іздің он 
екі шақырымдық жердегі көрші 
ауылға беттегенін анықтайды. 
Ауылдық учаскелік инспектор 
әріптесімен бірге үш күн бойы 
көрші Новоселёвка ауылын то-
руылдаған. Соңғы күні ғана 
күдікті нысан анықталады. 
Аталған жерге барған соң кәдімгі 
қылмыстық хрониканың желісі-
не ұқсас оқиға өрбіген. (Оның 

бәрін тәптіштеуді жөн санама-
дым). Есік-терезесі бекітілген 
үйде жоғалған қойлардың қа-
малғандығына көз жеткізген 
соң, жылдам мал іздеушілерге 
хабарлап, ұрлаған адамды неме-
се адамдарды анықтауға кіріседі. 
Өзінің бұрыннан бергі тәжіри-
бесі мен логикалық шешім қа-
былдауының арқасында көп 
ұзамай айыптылар да табылған.

Осылайша полиция қыз-
меткерлерінің жұмысы дітте-
ген нәтижемен аяқталды. Мұны 
ауыл тұрғындарының сөзінен 
де аңғаруға болар еді. Мәселен, 
Серік Жұман деген кісінің 19 
қойы, Жаншараұлы Тұрсынбек 
ақсақалдың 14 қойы және басқа 
да азаматтардың қойы қайта-
рылып, жоққа шыққан мал-
дарының орны толтырылған. 
Малдарының табылғанына 
қуан ған үлкендер жағы ауыл-
дың учаскелік инспекторына 
ризашылықтарын жеткізіп, ал-
дағы уақытта да жемісті, адал 
жұмыс атқара беруіне тілектес-
тік білдіріп жатты. Сөз арасын-
да осы туралы азды-кем жазсаң 
қайтеді деген ақсақалдың сөзін 
жерге қалдырмас үшін осы бір 
материалды ұсынғым келді. Жас 
инспектордың жұмысқа беріл-
гендігін көрсетіп, бір жағынан, 
өзгелерге үлгі етсек деген ниет 
болатын.

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,
ҚМУ-дың журналистика  

мамандығының студенті.
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Фотодаѓы баланыњ суретіне ќа-
рап т±рып, єйелдіњ айтќан сμз-
дерініњ д±рыстыѓына кμзім жетті.

Єрине, єрбір ана ‰шін бєрінен
де μз сєбиі ерекше, μз баласы
артыќ, μз перзенті с±лу. Солай
бола т±рса да, ананыњ селк етіп,
секем алатындай да жμні бар
екен. Кішкентай к‰нінде топ-том-
паќ, с‰п-с‰йкімді болѓан баласы
мен мына суреттегі баланы бір
адам деп дєл ќазір ешкім де айта
алмас еді. Бозарѓан ќ±п-ќу μњінде
ќан-сμл жоќ, μзі ж±т кμргендей ра-
байсыз арыќ. С±йыќ шашты ба-
сын салбырата, ќ±ныс адамша
б‰кшиіпті де ќалыпты. Єлдекім
кμрінбейтін жіппен тμмен ќарай
тартып т±рѓандай оњ иыѓы сол
иыѓынан едєуір ењкіштеу. Оњ
ќолыныњ ‰ш саусаѓы – балалы
‰йрек, ортан терек жєне шылдыр
ш‰мек ќалѓан екеуімен ќатарлас-
пай, ебедейсіз ербиіп т±р. Ал жа-
нары – жањаѓы.....

"Сорлы балам-ай, – деді ана-
сы айќайлап. – Осыѓан дейін
ќалай ѓана байќамай ж‰ргенмін?!
Неге б±лай болды? Ќайдан ѓана
м±ндай к‰йге т‰стік?! Бєріне мен
кінєлімін. Кішкентай кезінен бас-
тап д±рыс жолѓа салып, тєрбие-
лей алмаѓан мен кінєлімін, Мен!"
– деп ќайта-ќайта айта берді, жы-
лады.

М±ндай оќиѓаѓа Алматыѓа ќо-
наќќа барѓанымда да кує бол-
дым. Алматыда т±ратын ќызым
Шєрбаттыњ ќызы Айгерім т±р-
мысќа шыѓатын болып, соныњ
±зату тойына бардым. Бір к‰ні
ќызым Шєрбаттыњ ‰йіне кμрші
єйел келіп, єњгімесін айтты.

– Жалѓыз  ±лым бар еді, ком-
пьютері ќ±рѓыр есінен адастыра-
тын болды, – деп бастады сμзін.
Маѓан да осы керек еді, блокно-
тымды алып айтќан сμздерін
ќысќаша жаза бастадым.

– Бєріне мен кінєлімін! – деді
єйел ќол орамалымен жасаура-
ѓан жанарын ќ±рѓатып. Осыныњ
бєрі  меніњ  салаќтыѓымнан, сал-
ѓырттыѓымнан. Анасымын ѓой, єу
бастан кμбірек кμњіл бμлуім, ‰немі
єњгімеге тартуым, д±рыстап тєр-
биелеуім керек еді. Баламныњ

бойындаѓы тосын μзгерістерді,
мінез-ќ±лќындаѓы мін-кінєрат-
тарды, психикасындаѓы ауытќу-
ларды тым кеш байќаппын.

Бір кμмегі болар деп балам-
ды психологќа апардым. Екі к‰н-
ге психологтыњ кабинетіне тас-
тап кеттім. Психолог к‰ндіз бала-
ны тексеріп ќарайды, сμйлеседі,
кешке ‰йге жіберіп т±рады. Осы-
лай баланы екі к‰н бойы тексе-
руден μткізіп, енді соныњ ќоры-
тындысын айту ‰шін мені ша-
ќыртты. Алып-±шып жетіп бар-
ѓанымда, "Ештен де кеш жаќсы
ѓой ќашанда. Балањныњ тєрбие-
сімен шындап айналысуѓа,
ќалыпты μмір ортасына ќайта
оралтуѓа єлі де болады. Біраќ,
бірден айтып ќояйын, бізді алда
талай машаќат к‰тіп т±р. Єсіре-
се,  сіздіњ  ерекше  ерік-жігер, ал-
ѓан беттен ќайтпайтын ќажыр-
к‰ш, мол тμзім танытуыњыз ќажет.
Осыѓан дейінгі ќателіктеріњізді
т‰зетіп, балањызды толыќќанды
адам санатына ќосу жолында
μзіњіз де аянып ќалмайтын шы-
ѓарсыз?..." деді.

Психолог єйелдіњ жауабын
к‰тпестен єњгімесін жалѓастыра
берген:

– "Кешеден бергі кешенді тек-
серуден кμзімніњ жеткені, балањ-
ныњ т±ла бойын кμптен денде-
ген ќауіпті дерт шырмауыќша
шырмап алѓан. ¦лыњыздыњ аѓза-
сы μте єлсіз. Б±л – уаќытында
жєне  д±рыс тамаќтанбаудан.
Сосын, ертелі-кеш ‰йден шыќ-
пай, сейіл-серуенсіз тапжылмай
отыра берудіњ де кесірі орасан.

Оњѓан ш‰беректей ќ±п-ќу
μњінен-аќ кμрініп т±р: балањыз
ќимыл-ќозѓалысќа мєн беруді
м‰лде ќойѓан. ‡немі екі б‰ктеліп
отыра бергеннен омыртќасы
ќисайып, жартылай б‰кір болуѓа
айналыпты.

Адамныњ μз денсаулыѓына
осындай  жауапсыздыќ  танытуы
– оныњ психикасында бір кінєрат
бар дегенді мењзейді. М±ныњ
аты – компьютерге  тєуелділік."

Иє, компьютерге тєуелділер
"сиќырлы ќобдишаѓа" ш±ќшиып,
монитордыњ ар жаѓындаѓы кμзге

ТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІК

кμрінбейтін айдаћардыњ μздерін
ашќараќтана   ж±тып  бара   жат-
ќанын сезінбейді де. Бірте-бірте
б±ларѓа ѓаламтордаѓы сол "ѓа-
жайып єлем" айналадаѓы наќты
μмірден де ќызыќты ћєм артыќ
кμрінеді. Олар єлеуметтік желі-
лерде єлдекімдермен пікірле-
седі, кейбіреуімен табысады,
ќайсыбірімен ±рсысады...

Компьютерге тєуелділіктен
адамныњ ж‰йкесіне кμп салмаќ
т‰седі, тез шаршайды, ашушањ,
дμрекі бола бастайды. Сμйтіп,
басќаша ойлайтындарды барын-
ша келемеждеу, кемсіту, тіпті
ќоќан-лоќќы жасау ќалыпты
єдетке айналады. Біреуді бала-
ѓаттаѓан былапыт сμз жазып, жа-
нына... смайлик ќойып, жынына
тиеді.

Єлгі єйелге психолог "олар μз-
дерініњ "жабыќ єлемінен" шыќќы-
сы келмейді. ¤йткені, мына μмір-
ден ќорќады" дегенді айтыпты.

М±ндай дерт технологиясы
єбден дамып кеткен Батыс
ж±ртында ѓана бар шыѓар деп
ойлайтынмын. Сμйтсем, бізге де
жете бастапты.

Жаќында Ќараѓанды ќаласын-
даѓы жолдасым ќонаќќа шаќы-
рып, жасы бар, кєрісі бар – біраз
адамдармен бірге болдым.

Сондаѓы байќаѓаным, дастар-
ќан басында біз, яѓни, орта буын,
емен-жарќын єзіліміз жарасып
дуылдасып отырмыз, ал бала-
лар... т‰гелдей ќолдарындаѓы
телефондарына  ‰њілген де ќал-
ѓан. Біздіњ єњгімемізді тыњдамаќ
т‰гіл,  елењ етіп басын кμтерер
бірі жоќ. Бастарын ењкейтіп, ќол-
дарындаѓы телефондарынан
бас алмайтын жастарѓа ќарап,
бір ќарт  єњгіме бастап кетті.

– Меніњ бір немерем бар, осы
балалар сияќты телефон мен
компьютерді кμреді де отырады,
сабаѓын оќымайды, басќа
ж±мыспен айналыспайды. ¤зі
томаѓа-т±йыќ, ешкіммен сμйлсе-
пейді, ‰йге ќонаќ келсе сєлем де
берместен бμлмесінен шыќпай
ќояды. Єке-шешесі жастайынан
компьютерді ‰йретті. Жападан-
жалѓыз  ‰йге  ќамалып  μскен, те-

ледидардан, компьютерден бас-
ќа досы болмаѓан баладан ќан-
дай кμпшіл мінез к‰теміз?!

 "Білсем", "кμрсем" деп кμкейін
тескен кμп с±раќты кімге ќоярын,
ќуанышын кіммен бμлісерін
білмей, жалѓыздыќтыњ жан шы-
датпас  ауыр  азабын  ерте тарт-
ќан бала, амал жоќ, бар алда-
нышты, бар жылулыќты тілсіз
досы – техникадан іздеуге мєж-
б‰р. Ќысќасы, немерем айнала-
даѓы  тіршілікке  мєн  беруді бір-
жола ќойѓан ба деп ойлаймын, –
деді єњгімешіл ќарт кісі.

Темір роботтыњ μзін т‰рлі тілде
тотыша сайратып отырѓан XXI
ѓасырда, халќы ќ±мырсќаша
ќ±жынаѓан алып ќалада адам
баласыныњ сμйлеуден ќалуы
аќылѓа сыймайтын ќ±былыс.
Адамдар бір-бірімен ‰немі
єњгімелесіп, єсер бμлісіп, шер
тарќатысып отыруы керек. Єсіре-
се, бір шањыраќ астында μмір
с‰ретін, μзімізге ењ ќымбат адам-
дармен етене жаќын болуѓа
тиіспіз. К‰ніне ќ±рыѓанда жарты
саѓат жадырай сырласпаѓан ерлі-
зайыптылардыњ, ата-ана мен
баланыњ жоѓалтары кμп.

Жастардыњ компьютерге тєу-
елділігі туралы кμрген, білген-
дерімді жаза берсем жетерлік.
Т‰сінген адамдарѓа осы жазѓа-
ным да аз болмас деп ойлаймын.

Жастардыњ  кμбі, "компьютер-
ге тєуелділік" ауруымен ауыра
берсе, олардыњ алдаѓы μмірі,
ќоѓамѓа,  елімізге, ата-аналары-
на  келтіретін  пайдасы мен
кμмегі ќандай болмаќ?!  Олардыњ
бойында отаншылдыќ сезімі
ќалыптаса ма?! Компьютерге
тєуелді жастар μз ана тілінде
сμйлемек т‰гіл, екі ауыз сμздіњ
басын ќ±рап сμйлей алады деп
айтуѓа бола ма?! Жаза берсем
осындай с±раќтар жетерлік, ал
жауаптарын ќайдан табуѓа бола-
ды?! Осы  с±раќтардыњ  ењ  негізгі
жауабыныњ бірі – компьютерге
тєуелді жастарды  "емдеу" керек
деп ойлаймын. Ал "емдеу" оњай
болар ма екен?...

Астана ќаласы.

ЖАНАРЛАР
ЖАНАРЛАР
ЖАНАРЛАР
ЖАНАРЛАР
ЖАНАРЛАР

немесе компьютерге тєуелділіктен ќалайша ќ±тыламыз?

Тоќмырза Н¦РТАЗИН,
ќарт ±стаз, зейнеткер.

Шыѓыстыњ кμпке мєлім дана-
лыќ сμзі бар: "Болашаѓыњды бір
жыл б±рын ойласањ, к‰ріш ек. Он
жыл  б±рын  ойласањ, аѓаш отыр-
ѓыз. ¤мір бойы ойласањ, адам
тєрбиеле". Бала тєрбиесімен ай-
налысатындар м±ѓалімдер мен
ата-аналар. ¤з перзенттерін биік-
тен кμру ата-ана атаулыѓа тєн
арман. Кейбір ата-аналардыњ
осы армандары орындалып,
маќсаттарына  жетіп жатады, кей-
біреулері балаларына жаќсы
тєрбие бере алмай орта жолда
ќалады. Осы  ойѓа бір мысал кел-
тіре кетсем артыќ болмас. Арќа-
лыќта ќорѓаушы болып ќызмет
істеп ж‰рген Сейілхан атты ±лым
бар. Осы ±лыммен кμрші т±ра-
тын, жасы елуден асќан, таѓды-
ры ќиын, μткені μкінішті, біраќ
алѓа ‰мітпен ќарайтын єйел бар.
Б±л єйелді мен ертеден білемін.
Баламныњ ‰йіне келгенімді естіп
мені ќонаќќа шаќырды. Бардым.
‡ш  бμлмелі  ‰й  екен,  бір бμлме-
сінде жалѓыз ±лы т±рады, есігін
ішінен ќ±лыптап алѓан, бізге аш-
пады. Єлгі єйел жалѓыз ±лыныњ
жабайыланып бара жатќанына
μкінгендей жабырќап т±рды. Бір
мезгілде, ±лы есікті ашты да, бізге
сєлем беріп амандаспастан да-
лаѓа шыѓып кетті. Анасы баласы-
ныњ компьютердіњ алдынан шыќ-
пай таѓыланып бара жатќанын
айтып жылады. Мені ертіп бала-
сыныњ бμлмесіне апарды. Бμл-
меніњ ішінде шашылѓан дискілер,
плеердіњ ш±батылѓан ќ±лаќбау-
лары, ќобыраѓан ќаѓаздар... Жер-
де "Кока-коланыњ" бос ќ±тысы,
"Роллтон" кеспесініњ ќалтасы жа-
тыр. "‡йде дайын астыњ т‰р-т‰рі
т±рса да, осы бір пєлеге єуестігін
ќоймады-ау", – деп єйел таѓы да
к‰рсінді. Пернетаќтадаѓы єріп
тањбаларыныњ арасы нан ќоќы-
мына толып кетіпті. Ќаѓаздарды
реттеп, заттарды орнына жайѓас-
тырѓан єйелдіњ кμзі кенет прин-
тер жанында жатќан суретке т‰с-
ті. Ќолына алып, оѓан жаќыны-
раќ ‰њілген єйел селк ете ќалды.

– "Тєйір-ай, сонша тіксінгенім
не? – деді сосын тањданып. – Ба-
ламныњ суреті екен ѓой. Біраќ
мына суреттегі ќос жанардан ќа-
рып т‰сердей бір салќын ызѓар
сезіледі. Сонда ол не?".

¦лыныњ суретіне тесіле ќара-
ѓан ананыњ ж‰регі таѓы да су ете
т‰сті. "Тоќта! Кμзі ѓой, кμзі! "Кμзіл-
дірігіњді алып тастап т‰сші осы
суретке" деп μзім μтініп едім ѓой",
– деді.

Фотоѓа ‰њілген сайын єйелдіњ
т±ла бойы тітіркене ќалтыраѓан-
дай болды. Жапыраќтай ќаѓаз-
даѓы жансыз бейнеден м‰лдем
отсыз, ойсыз, н±рсыз, ‰рейге толы
кμздер мμлие ќарап т±р еді. Б±л
μмірдіњ ќызыќ-шыжыѓынан да,
ќиындыќ-сынаѓынан да бейха-
бар, ертењнен ешќандай ‰міт сєу-
лесін сезбейтін, арман-ањсардан
ж±рдай маѓынасыз кμздер...

Ќолындаѓы фотоны  єйел ма-
ѓан  беріп, "сен де кμрші", – деді.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасы"  ММ (11003,
Ќостанай ќаласы, Майлин кμшесі,
2а, телефон 8 (7142) 57-53-10, факс
8 (7142) 53-60-33, электрондыќ ме-
кенжайы dep@kostanay.gov.kz
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

1. Ќаржыландыру жєне ќаржы-
лыќ есептілік бμлімініњ басшысы,
(Д-О-3-санаты), лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жыл-
дарына байланысты 84563 тењге-
ден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ ж±мысын жєне оныњ

функцияларын іске асыруын ±йым-
дастырады;

Бюджетті жоспарлау жєне олар-
ды орындау бойынша облыстыќ білім
беру ±йымдарыныњ ж±мысын
‰йлестіреді, атап айтќанда:

Барлыќ бюджеттік жоспарларды,
мемлекеттіктерге арналѓан даму
жоспарлары бойынша

Бюджеттік тапсырысты єзірлеуін
ќамтамасыз ету бойынша.

Жинаќ ќаржы жєне бюджеттік
есептілікті ќ±растыру, мемлекеттік
кєсіпорындарѓа арналѓан даму жос-
парларын іске асыру мониторингін
μткізу жєне республикалыќ бюджет-
тен аѓымдаѓы нысаналы трансферт-
терді пайдалану мониторингі бойын-
ша, Бюджеттік тапсырысты єзірлеу
бойынша, тарификациялыќ тізім-
дерді уаќытында ќабылдау бойын-
ша, мемлекеттік жалпы міндетті стан-
дартты іске асыру кезіњде оќу саѓат-
тарыныњ кμлемін аныќтау бойынша
бμлімніњ ж±мысын ‰йлестіреді. Об-
лыстыќ білім беру ±йымдарыныњ
штаттыќ кестелерін келіседі. Же-
текшілік жасайтын мєселелер бой-
ынша семинарларды μткізуді ±йым-
дастырады. Мемлекеттік жалпы
міндетті стандарттардыњ ж‰зеге
асырылуы бойынша оќу саѓаттарын
аныќтау, ењбекаќы туралы аќпарат-
тар беру. Міндетті, тμлем жоспары
бойынша, кіріс пен шыѓынныњ
кμлемі, ж‰йе бойынша есепті ќалып-
тастыру, мемлекеттік жєне аймаќ-
тыќ баѓдарламалардыњ жєне олар-
ды игеру бойынша аќшалай ќаражат-
тарды баќылайды. Мемлекеттік тап-
сырыс шењберінде ‰кіметтік емес
±йымдармен μзара єрекет етеді.
Ењбек тєртібін саќтайды. Басќарма
басшысыныњ жєне оныњ орынбасар-
ларыныњ тапсырмасын уаќытылы
орындауды ќамтамасыз етеді.

Бас маманныњ ќ±зыреттілігіне
жататын с±раќтар бойынша ±сы-
ныстарды дайындау мен ќабылда-
натын шешімге ат салысу. Жемќор-
лыќќа ќарсы зањнаманыњ талапта-
рын саќтайды.

Зањнамада белгіленген тєртіпте
бμлім ж±мысыныњ ќ±зыретіне кіретін
хаттарды, білім беру ±йымдары ќыз-
меткерлерініњ, ата-аналар, басќа да
азаматтардыњ μтініштерін ќарасты-
рады.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ, ќаржы-
лыќ.

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)   мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

3)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары оќу орнынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында;

5)  Шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия
бекітетін  басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

2. Ішкі баќылау ќызметі
бμлімініњ басшысы, (Д-О-3-сана-
ты),  лауазымдыќ жалаќысы ќыз-

мет атќарѓан жылдарына байла-
нысты  84563 тењгеден 114032 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Іске асырады:
Білім басќармасыныњ ќызметініњ

баѓыттары бойынша ішкі баќылауды
±йымдастырады жєне ж‰ргізеді;
білім басќармасыныњ Ќазаќстан
Республикасыныњ бюджеттік жєне
басќа да зањдарын саќтауын тексе-
ру; білім басќармасыныњ страте-
гиялыќ жєне операциялыќ жоспар-
ларын іске асыруын баќылау, нєти-
жесін баѓалау; білім басќармасыныњ
есепке алуы мен есебін ж‰ргізудіњ
д±рыстыѓын жєне аныќтыѓын баќы-
лау; ќ±ќыќ ќорѓау жєне басќа да ба-
ќылау органдарыныњ ±сыныстары-
на (актілер, аныќтамалар жєне т.б.)
жауаптарды дайындау, сондай-аќ
±сыныстар орындалуына баќылау-
ды ж‰зеге асыру, баќылау объекті-
сіне жіберілген ±сынымдардыњ жєне
баќылау нєтижесі бойынша ќабыл-
данѓан шешімдердіњ орындалуын
баќылау; баќылау объектілерінен
белгіленген мерзімде ќажетті ќ±жат-
тар, аныќтамалар, баќылау ж‰ргізу
мєселелері бойынша ауызша жєне
жазбаша т‰сініктемелер ќабылдай-
ды жєне с±рау жасайды.

Мемлекеттік органда басќарма
ж‰йесініњ єрекетін баѓалауына баќы-
лауды ж‰зеге асырады, басќарма
ж‰йесін жаќсарту бойынша бірінші
басшыныњ ±сыныстарын ±сынады.

Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамаларына сєйкес республика-
лыќ жєне жергілікті бюджеттер ќара-
жатын ж±мсауда б±зушылыќтар
жібермеу жєне алдын алу, аныќтау
бойынша шаралар ќолданады. Бюд-
жеттік ќаражаттарды пайдалану
тиімділігін арттыру бойынша  ±сы-
ныстарды, соњдай-аќ тікелей жєне
т‰пкілікті нєтижелерге жету жолда-
рын дайындайды. Баќылау шарасы-
на жататын мєселелерге ќатысты
баќылау объектілері ќ±жаттарымен
еш кедергісіз танысуѓа ќ±ќыѓы бар,
ќ±пиялылыќты саќтауды есепке ала
отыра ќызметтік, коммерциялыќ не-
месе μзге де зањмен ќорѓалатын
ќ±пияларды ќарауѓа ќ±ќыѓы бар.

Ішкі баќылау ќорытындысы
бойынша т±жырым жасайды;

Білім басќармасыныњ басшысы-
на – ішкі баќылау нєтижесі туралы
есеп пен б±йрыќтыњ жобасын ±сы-
нады.

Басќарманыњ басшысы, бухгал-
терлік есеп жєне есептілік бμлімініњ
басшысы ауысуы кезінде тексеру-
лерде, жєне басќа жаѓдайларда ќаты-
сады. Оѓан ж‰ктелген функциялар-
ды уаќытында жєне сапалы орын-
далуына жауапкершілікті тартады.

Ішкі баќылау ќызметі білім бас-
ќармасыныњ басшысына есеп бе-
реді.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ, ќаржы-
лыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жыл-
дан кем емес, немесе  мемлекеттік
баѓдарламалар бойынша дайындыќ
жєне мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе Республикалыќ ко-
миссиямен бекітілген басым маман-
дыќтар бойынша шетелдік жоѓарѓы
оќу орындарында шетелдерде
кадрларды дайындау бойынша (ба-
калавриат)  мемлекеттік ќызметкер-
лерді ќайта даярлауѓа оќуды аяќтау
шартымен мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес болѓан жаѓдай-
да немесе  мемлекеттік органдарда
басшылыќ немесе μзге лауазымдар-
да ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес
салаларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан
кем емес, оныњ ішінде басшылыќ
лауазымдарда бір жылдан кем емес.

3. Мемлекеттік сатып алу
бμлімініњ басшысы, (Д-О-3-сана-
ты),  лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байла-
нысты  84563 тењгеден 114032 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ж±мысы мен оныњ ќыз-

метін іске асыруды, бμлім ќызмет-
керлерініњ тапсырманы орындауын
баќылайды, олардыњ міндеттерін
аныќтайды, бμлім ќызметкерлерініњ
ж±мысын баѓалайды, бμлім ж±мы-
сыныњ жоспарын жасайды. Басќа
басќармаѓа ќарасты ±йымдардыњ
ж±мыстарын ќадаѓалап олармен
μзара єрекет етеді. Мемлекеттік са-
тып алу бойынша конкурстар ±йым-
дастыру мен μткізуге ќатысады.
Білім басќармасы басшысыныњ
жєне басќа да  жоѓары органдардыњ
μкімдері мен б±йрыќтарыныњ орын-
далуын μз ќ±зырлыѓы шењберінде
±йымдастырады. Ведомстволыќ
ќарасты мекемелер мен кєсіпорын-
дарѓа практикалыќ жєне єдістемелік
кμмек кμрсетеді.

Бμлімге келіп т‰скен хаттарѓа,
с±ранымдарѓа, μтініштер мен ‰н-
деулерді ќарастырып, жауап даяр-
лайды. Тауар, ќызмет пен ќызмет
кμрсетуді мемлекеттік сатып алу
бойынша есепті талдайды.

Конкурстыќ ќ±жаттардыњ мазм±-
нына баќылау ж‰ргізеді, конкурстыќ
комиссия ќ±рып, ж±мысын ±йым-
дастырады; ќ±ралдар сатып алуѓа
техникалыќ тапсырмалар мен тех-
никалыќ спецификациялар єзір-
лейді; бір кμзден сатып алу, баѓалыќ
±сыныстарды с±рау  єдістерімен
мемлекеттік сатып алуды ±йымдас-
тырады. Жетекшілік ететін с±раќтар
бойынша семинарлар μткізеді.
Номенклатуралыќ іске сєйкес іс
ќаѓаздар ж‰ргізеді. Ењбек тєртібін
саќтау. Бас маманныњ ќ±зыретіне
кіретін мєселелер бойынша бiлiм
ќызметкерлерiнiњ, ата-аналардыњ
μтiнiштерi мен хаттарын Зањнама-
мен белгiленген тєртiпте ќарастыру.
Басќарма басшысыныњ жєне оныњ
орынбасарларыныњ тапсырмасын
уаќытылы орындауды ќамтамасыз
етеді. Бас маманныњ ќ±зыреттілігіне
жататын с±раќтар бойынша ±сы-
ныстарды дайындау мен ќабылда-
натын шешімге ат салысу. Жемќор-
лыќќа ќарсы зањнаманыныњ талап-
тарын саќтайды.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ, зањ-
герлік.

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)   мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

3)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары оќу орнынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар
даярлау жμніндегі республикалыќ
комиссия бекітетін  басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
4. Персоналды баќылау ќыз-

метініњ басшысы, (Д-О-3-санаты),
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты  84563 тењгеден 114032 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім мамандарымен тапсырма-

лардыњ орындалуын баќылайды
жєне ќамтамасыз етеді, жалпы бμлім
ж±мысын басќаруды іске асырады,
олардыњ міндеттерін аныќтайды,
бμлім мамандарыныњ ж±мысын ба-
ѓалайды, бμлімніњ ж±мыс жоспарын
жасайды. Басќа єрекет ететін бас-
ќармалармен, басќармаѓа ќарасты
мекемелермен мемлекеттік ќызмет
мєселелері бойынша баќылауды,
педагогикалыќ кадрлардыњ аттеста-
циясын, жеке ќ±рам бойынша іс
ќаѓаз ж‰ргізуді, ММ мен МКМ дирек-
торларымен μзара єрекет етуді ќам-
тамасыз етеді. Мемлекеттік ќызмет-
керлердіњ біліктілігін арттыру курста-
рынан, аттестаттаудан μтуін баќы-
лайды.ММ жєне МКЌК облыстыќ

білім беру ±йымдарыныњ басшыла-
рын аттестаттау бойынша ж±мысын
‰йлестіреді. Облыс єкімі тапсырма-
ларыныњ орындалуы бойынша аќпа-
раттар жинайды, оныњ іссапары
бойынша аќпарат жинайды. Орна-
тылѓан тєртіп бойынша.  Білім бас-
ќармасыныњ ж±мыс жоспарымен іс-
шаралардыњ орындалуын баќылай-
ды жєне ќамтамасыз етеді. ¤з
ќ±зіреттілігініњ шењберінде жинаќ
есептерін ќ±ру, талдау, μњдеу, жи-
науды ќамтамасыз етеді. Жетекшілік
ететін мєселелер бойынша семинар
μткізуді ±йымдастырады. Бμлім ма-
мандарыныњ ењбек тєртібін саќтау-
ын ќамтамасыз етеді жєне басќар-
ма басшысыныњ жєне оныњ орын-
басарларыныњ, бμлім басшысыныњ
тапсырмасын уаќытылы орындауды
ќамтамасыз етеді. Бμлім туралы бе-
кітілген Ережеге сєйкес бμлім ма-
мандарыныњ лауазымдыќ міндет-
терін бекітуге ±сынады. Бμлім ж±мы-
сыныњ жоспарын єзірлейді, Же-
текшілік ететін мєселелер бойынша
есеп, аныќтама, материалдар дай-
ындайды. Жемќорлыќќа ќарсы зањ-
наманыныњ талаптарын саќтайды.
Бiлiм ќызметкерлерiнiњ, ата-аналар-
дыњ μтiнiштерi мен хаттарын Зањна-
мамен белгiленген тєртiпте ќарасты-
рады.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, педагогикалыќ, зањгерлік
1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі

жылдан кем емес;
2)   мемлекеттік органдарда бас-

шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

3)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары оќу орнынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар
даярлау жμніндегі республикалыќ
комиссия бекітетін  басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
5. Білім беру ±йымдарыныњ

тіршілік ќарекетін ќамтамасыз ету
бμлімініњ басшысы, (Д-О-3-сана-
ты),  лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байла-
нысты  84563 тењгеден 114032 тењ-
геге дейін  (бала к‰тіміне байла-
нысты демалыс уаќытына).

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ ж±мысына жалпы бас-

шылыќ жасайды, талдайды, бμлім
ќызметкерлерініњ тапсырманы
орындауын баќылайды, олардыњ
міндеттерін аныќтайды, мамандар-
дыњ ж±мысын баѓалайды, бμлім
ж±мысыныњ жоспарын ќ±рады.
Басќа басќармаѓа ќарасты ±йым-
дардыњ ж±мыстарын ќадаѓалап
олармен μзара єрекет етеді.

К‰рделі жμндеу ж±мыстары мен
аѓымдаѓы жμндеу ж±мыстардыњ
μткізілуі бойынша мєселелердіњ
шешімін баќылайды, білім ±йымда-
рыныњ ќайта салынуын, жањарту ту-
ралы ±сыныстарды ќарастырады.
Конкурстыќ комиссияларѓа ќатыса-
ды, Оќу жылыныњ басталуына білім
нысандарыныњ дайындыѓын тексе-
рістен μткізеді.  Жμндеу ж±мыстары-
ныњ сапасын баќылайды. Жобалыќ
±йымдардан жобалыќ-сметалыќ
ќ±жаттамалар алады, облыстыќ
білім беру ±йымдарыныњ к‰рделі
жμндеу ж±мыстары бойынша "Мем-
лекеттік идарадан тыс сараптамасы-
нан" дєйектеме алады. К‰рделі
жμндеу ж±мыстары бойынша облыс
єкімініњ тапсырмасын орындайды.

К‰рделі жєне аѓымдаѓы жμндеу
ж±мыстарын ж‰ргізу мєселесі
бойынша іс-єрекетті баќылайды; ма-
териалдыќ-техникалыќ базаны
ќалыптастыру жєне ныѓайту жаѓдай-
ын, білім объектілерініњ ќысќы от
жаѓу мезгіліне даярлыѓын, білім
объектілірініњ ќ±рылысы мен ќайта

жμндеуі бойынша инвестициялыќ
±сыныстар ќалыптастырады.

Жыл сайынѓы есептілікті ќамта-
масыз етуді ‰йлестіреді.

Мердігерлерді аныќтау бойынша
конкурстыќ комиссия ж±мысына
ќатысады.

Басќарма ж±мыс жоспарыныњ
шењберінде белгіленген тєртіп
бойынша іс-шаралардыњ орындалу-
ын баќылайды жєне ќамтамасыз
етеді. Жинаќ,μњдеу,талдау, жинаќ
есебін жасайды. Білім объектілерініњ
жања оќу жылына даярлыѓын тексе-
ру бойынша комиссия ќ±рады жєне
ќатысады. Бμлім ж±мысыныњ ќ±зы-
рына кіретін білім ќызметкерлері мен
ата-аналардыњ, басќа да азаматтар
жєне зањды т±лѓалардыњ хаттарын,
арыздарын зањнамада бекітілген
тєртіппен ќарастырады.  Басќарма
басшысыныњ жєне оныњ орынбасар-
ларыныњ тапсырмасын уаќытылы
орындауды ќамтамасыз етеді. Бμлім
туралы бекітілген ережелерге сєйкес
бμлім ќызметкерлерініњ лауазымдыќ
міндеттерін бекітуге дайындайды
жєне ±сынады. Жетекшілік ететін
мєселелер бойынша аныќтама,
есеп, материалдар дайындайды.
Ќысќы уаќытта облыстыќ білім бе-
ретін ±йымдардыњ сабаќтан босату
кездерін баќылайды.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ, техника-
лыќ, (есептеу техникасы мен
ж‰йесін баѓдарламалыќ ќамту, есеп-
теу техникасы мен автоматтанды-
рылѓан ж‰йені баѓдарламалыќ
ќамту, ж‰к тасымалдауды ±йымдас-
тыру, кμлік ќозѓалысы  жєне пайда-
лану) педагогикалыќ.

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)   мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

3)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары оќу орнынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар
даярлау жμніндегі республикалыќ
комиссия бекітетін  басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
6. Мемлекеттік сатып алу

бμлімініњ бас маманы,  (Д-О-4-са-
наты), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 64063 тењгеден 86485
тењгеге дейін  (бала к‰тіміне бай-
ланысты  демалыс уаќытына).

Функционалдыќ міндеттері:
Тауарлар, ж±мыстар, ќызмет-

тердіњ мемлекеттік сатып алуын
±йымдастыру жєне μткізуге ќатыса-
ды. ¤з ќ±зіреті шегінде білім басќар-
масыныњ басшылары жєне жоѓары
т±рѓан органдарыныњ б±йрыќтары
мен μкімдерін  орындайды. Білім
басќармасы басшыларыныњ тап-
сырмалары бойынша бμлімге келіп
т‰скен хаттар, с±раныстар, арыздар
мен μтініштерді ќарастырып, жауап
даярлайды. Тауарлар, ж±мыстар,
ќызметтерді мемлекеттік сатып алу-
лар бойынша есептілікті ќалыптас-
тырады. Ведомствалыќ баѓынысты
±йымдарѓа есептілік ж‰ргізеді. Білім
басќармасыныњ тапсырмаларын
орындайды. Келген μтініш, сауал,
арыздарды ќарастырады, мемле-
кеттік сатып алуларѓа есеп дайын-
дайды. Ењбек тєртібін саќтайды.
Білім басќармасы басшысыныњ
жєне оныњ орынбасарларыныњ тап-
сырмаларын уаќытылы орындайды.
Жемќорлыќќа ќарсы талаптарды
саќтайды.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, орта білімнен кейін.
Жоѓары экономикалыќ, ќаржы-

лыќ, зањгерлік жєне техникалыќ  (тех-
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ник баѓдарламашы, есептеу техни-
касы мен ж‰йесін баѓдарламалыќ
ќамту, есептеу техникасы мен ав-
томаттандырылѓан ж‰йені баѓдарла-
малыќ ќамту, ж‰к тасымалдауды
±йымдастыру, кμлік ќозѓалысы жєне
пайдалану). Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі (экономикалыќ, ќар-
жылыќ, зањгерлік) білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар бол-
ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі  (педа-
гогикалыќ)  білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

7.  Ќаржыландыру жєне ќар-
жылыќ есептілік  бμлімініњ бас
маманы, (Д-О-4-санаты),  лауа-
зымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарына байланысты
64063 тењгеден 86485 тењгеге
дейін (бала к‰тіміне байланысты
демалыс уаќытына).

Функционалдыќ міндеттері:
Бюджеттік баѓдарламалардыњ

ж‰зеге асырылуы бойынша респуб-
ликалыќ бюджеттен жєне трансферт-
тер жєне облыстыќ бюджет бойын-
ша ењбекаќы мен к‰тулі туралы аќпа-
ратты ай сайын ±сыну. Осы барлыќ
бюджеттік баѓдарламалар бойынша
бюджетті орындау мониторингі
ж‰ргізілуін ќамтамасыз етеді, мем-
лекеттік білім беру ±йымдарымен
±сынылѓан есептерді ќарастыру
бойынша ж±мысты ж‰зеге асырады,
оныњ баѓалауын μткізеді жєне бюд-
жеттік баѓдарламалар бойынша
жинаќ деректерді дайындайды.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасы" ММ аппараты
бойынша ќаржылыќ жєне бюджеттік
есептіліктіњ ќ±растыруын ж‰ргізеді.
№9, 13, 8 мемориалдыќ ордерін
ж‰ргізеді. Білім беру ±йымдарыныњ
ќызметкерлеріне бухгалтерлік есеп
жєне есептілік мєселелері бойынша
єдістемелік кμмек кμрсетеді. Же-
текшілік ететін мєселелер бойынша
семинар ±йымдастырады. ¤з
ќ±зіреттілігініњ шењберінде жинаќ
есептерді ќ±ру, талдау, сараптау,
жинаќтауды ќамтамасыз етеді. Бμлім
ќ±зіреттілігіне жататын мєселелер
бойынша ±сыныстар дайындау мен
шешім ќабылдауѓа ќатысады. Же-
текшілік ететін с±раќтар бойынша
есеп, аныќтама, материалдар дай-
ындайды. Ењбек ету тєртібін саќтай-
ды. Білім басќармасы басшысыныњ,
оныњ орынбасарларыныњ, бμлім
басшысыныњ тапсырмасын уаќыты-
лы орындауды ќамтамасыз етеді.
Жемќорлыќќа ќарсы талаптарды
саќтайды. Зањнамада белгіленген
тєртіпте бμлім ж±мысыныњ ќ±зіреті-
не кіретін хаттарды, білім беру ±йым-
дары ќызметкерлерініњ, ата-аналар,
басќа да азаматтардыњ μтініштерін
ќарастырады.

Зањнамада белгіленген тєртіпте
бμлім ж±мысыныњ ќ±зіретіне кіретін
хаттарды, білім беру ±йымдары ќыз-
меткерлерініњ, ата-аналар, басќа да
азаматтардыњ μтініштерін ќарасты-
рады.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, орта білімнен кейін.
Экономикалыќ, ќаржылыќ. Мем-

лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі (экономика-
лыќ, ќаржылыќ) білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

8.  Мектепке дейінгі жєне жал-
пы орта білім беруді дамыту
бμлімініњ бас маманы, (Д-О-4-са-
наты), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 64063 тењгеден 86485
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:

Бас маманныњ ќ±зыреттілігіне
жататын с±раќтар бойынша басќар-
маѓа ќарасты ±йымдар жєне басќа
да ±йымдармен єрекеттес болуды
ж‰зеге асырады. Облыстыќ жалпы
білім беру жєне кешкі мектептерініњ
єрекеттерініњ мониторингін іске асы-
рады. Жексенбі к‰ндік мектеп
оќушыларыныњ оќу мониторингін
μткізеді. 12 жылдыќ білім беруге
кμшу бойынша  облыстыќ тєжіри-
белік-эксперименталдыќ алањша-
лар, тірек мектептер ќызметін ±йым-
дастырады;

ШЖМ мен басќарушылыќ орган-
дардыњ ж±мысы ‰шін локальды баѓ-
дарламалар, басшылыќќа алуѓа
жєне ШЖМ білім беру мазм±нын жа-
њартуѓа арналѓан баѓдарламаларды
єзірлеу жєне енгізу; білім беру ±йым-
дарында мемлекеттiк баѓдарлама-
ныњ орындалуын; ЌР мемлекеттік
жалпыѓа міндетті білім беру  стан-
дарттарыныњ жєне ШЖМ оќу баѓдар-
ламаларыныњ орындалуына; 12
жылдыќ білім беруге кμшуде ШЖМ-
ге  педагогикалыќ инновацияларды
енгізуге мониторинг ж‰ргізеді. Білім
мазм±нын жањарту жєне профильді
оќытуды, 12 жылдыќ білім беруді ен-
гізу бойынша аудан (ќала) ББ іс-
єректініњ нєтижелілігін, профильді
жалпы білім беретін мектептерді да-
мытуды талдайды. Жетекшілік ететін
мєселелер бойынша оќу жылыныњ
басында статистикалыќ есеп ќ±рады
жєне талдайды. Д-6, СВ-1, облыс
паспортыныњ формасы, 12 жылдыќ
білім беруді енгізудіњ формасы.
ШЖМ паспортын дайындайды, мек-
теп бойынша жєне біріктірілген сы-
ныптар  статистикалыќ мєліметтер
дайындайды. "Ќостанай облысы
єкімдігініњ білім басќармасыныњ
Ќостанай дарыны" ¤ЃПО КММ
бірлесіп 12 жылдыќ білім беруге
кμшуге шарттар ќ±руѓа ж±мыс атќа-
рады. Денсаулыќ саќтау органымен
бірлесіп негізгі орта жєне жалпы орта
білім беретін мектеп т‰лектерін ќоры-
тынды аттестаттаудан босату мони-
торингін μткізеді; негізгі орта жєне
жалпы орта білім беретін мектеп
т‰лектерін ќорытынды аттестаттау-
дан босату бойынша облыстыќ ко-
миссияныњ ж±мысын ±йымдастыра-
ды. Жоѓары т±рѓан органдарѓа же-
текшілік ететін с±раќтар бойынша
алќа отырысына  аќпараттар дайын-
дайды: оќу жылыныњ басталуына
статистикалыќ есеп дайындайды,
ШЖМ бойынша форма. Тірек мек-
тептерініњ (ресурстыќ орталыќтар)
ж±мысын талдайды жєне ±йымдас-
тырады. Ќостанай облысы єкім-
дігініњ білім басќармасы "Ќостанай
дарыны "¤ЃПО КММ  ШЖМ функ-
циялануына дергілікті енгізу мен дай-
ындауды ќамтамасыз етеді. Білім
басќармасыныњ алќа отырысына,
ББ басшысыныњ жанында болатын
кењестерге  аќпараттар, аныќтама-
лар дайындайды. Жетекшілік ететін
мєселелер бойынша есеп берудіњ
жаѓдайын талдайды.  ¤з ќ±зыреттілігі
шењберінде жинаќ есептерін ќ±рай-
ды,талдама, талдау,  жинаќты ќам-
тамасыз етеді.

Бас маманныњ ќ±зыретіне кіретін
мєселелер бойынша бiлiм ќызмет-
керлерiнiњ, ата-аналардыњ μтiнiштерi
мен хаттарын Зањнамамен белгi-
ленген тєртiпте ќарастыру. Басќар-
ма басшысыныњ жєне оныњ орын-
басарларыныњ, бμлім басшысыныњ
тапсырмасын уаќытылы орындауды
ќамтамасыз етеді. Бас маманныњ
ќ±зыреттілігіне жататын с±раќтар
бойынша ±сыныстарды дайындау
мен ќабылданатын шешімге ат са-
лысу. Жемќорлыќќа ќарсы зањнама-
ныныњ талаптарын саќтайды.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары, педагогикалыќ, мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі (педагогика-
лыќ) білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Конкурс  "Бос єкiмшiлiк
мемлекеттiк лауазымѓа орналасуѓа

конкурс μткiзу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын
бекiту туралы" Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкiмшiлiк
мемлекеттiк лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткiзу ќаѓидалары негізінде
ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе
нотариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай
облысы єкімдігініњ білім басќармасы"
ММ (Ќостанай ќаласы, Майлин
кμшесі, 2а, 108-кабинет) конкурсты
μткізу туралы хабарламаны жария-
лау к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні
ішінде ±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарас-
тырылуына азаматтармен мерзі-
мінде ќолма-ќол немесе пошта
бойынша берілген (ќоса беріліп отыр-
ѓан ќ±жаттар кμрсетілуімен папкіге
салынѓан) ќ±жаттар ќабылданады.
Конкурста ќатысу ‰шін электрондыќ
пошта бойынша ќ±жаттарды тап-
сырѓан азаматтар ќ±жаттардыњ тел-
н±сќаларын єнгімелесу басталуына
дейін бір ж±мыс к‰нінен кешіктірмей
тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны єњгімелесуге жіберу тура-
лы хабарландыру к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде  "Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ білім басќармасы"
ММ-де μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓа єњгімелесудіњ  басталуына
дейін бір ж±мыс к‰нінен кешіктірмей
персоналды басќару ќызметінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім
басќармасы" ММ-де  тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар персоналды бас-
ќару ќызметіне "Ќостанай облысы
єкімдігініњ білім басќармасы" ММ-не
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар
(μткізілуі орнына жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰й-жайын жалдау, т±ру, бар-
лыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін
пайдалану) азаматтар μз ќаражаты
есебінен тμлейді.

Сайыс жењімпазы
Ќостанай облысы бойынша ЌАЖ департаментінде "Тілім меніњ – тірлігімніњ

айѓаѓы" таќырыбында т‰зеу мекемелері арасында μзге ±лт μкілдерініњ ќаты-
суымен байќау μтті. Байќаудыњ ќорытындысы бойынша бірінші айналымда
μзге ±лт μкілдері μздерініњ туѓан жері, ж±мысы туралы, єсіресе, єділет капи-
таны П.Тряпица, К.Аскерли μздерініњ атќаратын ж±мыстары туралы єњгіме-
леп берді. Екінші айналым "Шырќауда" єділет капитаны Н.Мещерина Ќ.Мыр-
залиевтіњ "Ана тіліњ – арыњ б±л" μлењін мєнерлеп оќумен кμзге т‰сті, єділет
аѓа лейтенанты К.Аскерли "Ќазаќтыњ жігіттері" μлењін наќышына келтіре
орындады.‡шінші айналымда сайыскерлер ќазаќ аќын-жазушыларыныњ тіл
туралы μлењдерінен, кμркем шыѓармаларынан мєнерлеп ‰зінді оќыды.
Сайыскерлер маќал-мєтелдер айтып μзара сайысты. Жарыс ќорытындысы
бойынша ЌР ІІМ ЌАЖД УК 161/1 т‰зету мекемесініњ єділет аѓа лейтенанты
Кундыз Аллахверди оглы Аскерли жењімпаз атанды.

М.ИСМ¦РАТОВА,
Ќостанай облысы бойынша ЌАЖД Ќостанай ќаласы

пробация ќызметі бμлімініњ аѓа инспекторы.

Киносаѓат ќызыќты μтті
Ќостанай облысы мєдениет баскармасыныњ кинобейнеќор саќтау жєне

пайдалану жμніндегі орталыѓы Ќостанай ќаласындаѓы №9 мектеппен
бірлесе отырып, Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыќ мерейтойын ерекше атап
μтті. ¦лтымыздыњ тарихын ±лыќтап, μскелењ ±рпаќтыњ санасына патриот-
тыќ сезім ±ялату ‰шін мектепте "Елдіктіњ бастауы – Ќазаќ хандыѓы" атты
киносаѓат ±йымдастырылды.

Іс-шара барысында тарих пєні м±ѓалімдері ќазаќ тарихынан сыр шертіп,
с±раќ-жауап μткізді.

Сондай-ак, "¦лтты ±йытќан ±станым" деректі фильмі кμрсетілді. Б±л
фильм Ќазаќ хандыѓыныњ ќара шањыраѓы, кμшпелі ќазаќтыњ ордасы ¦лы-
таудыњ кешегі тарихы туралы.

Б‰гінде ¦лытау осы тарихтан тамыр тартќан азат елдіњ айбыны, абы-
ройы болып отыр. ¦лытау – ¦лт кμшбасшысыныњ бастамасымен ±лыќта-
лып, б‰кіл халыќтыњ басын ќосќан ±лы істердіњ ќайнар бастауы деп жиі
айтылып ж‰р.

Жанар СЕЙДИНА,
Ќостанай облысы мєдениет басќармасыныњ

кинобейнеќор саќтау жєне пайдалану жμніндегі
орталыѓыныњ тєлімгері.

‡лкенге – ќ±рмет
Табиѓаттыњ мол μнім

беретін алтын к‰збен
т±спа-т±с келетін мере-
келеріміз, олар, єрине
ќазыналы ќарттарымыз-
дыњ жєне б‰лдіршіндерді
білім нєрімен сусындат-
ќан ±стаздар к‰ні. Ме-
реке ќарсањында бала-
баќша б‰лдіршіндерініњ
ќатысуымен "Ќарты бар
ел, ќазыналы ел" таќы-
рыбында мерекелік іс-
шара ±йымдастырылып
μтті. Б±л мерекеге ба-
лабаќшамызда аянбай
ењбек етіп, зейнетке
шыќќан аяулы ±стазда-
рымыз Рабиѓа Балѓо-
жинова, Сєуле Н±рах-
метова, Виктор  Кова-
ленко жєне де бала-
баќшада кезінде ењбек еткен ќызметкерлеріміз Любовь Бортник, Людми-
ла Карпчева шаќырылды. Мерекеніњ тєрбиелік мєні μте зор. Балалар
таќпаќтар айтып, єсем билері мен єндерін тарту етіп ќана ќоймай, ќари-
яларѓа деген ќ±рмет, ілтипат сезімдерін білдірді. Мереке арќылы бала-
лар ќариялардыњ тек ата-єже ѓана емес, ата – елдіњ, отбасыныњ аќыл-
шысы, ал єже – аѓайын-туыстыњ татулыѓын саќтайтын жан екенін ±ѓына
білді. ¦жым м‰шелері де μз лебіздерін μлењ жолдары арќылы жеткізіп,
дайындаѓан естелік сыйлыќтарын табыс етті.

С. ОРАЗАЛИНА,
Ќостанай ќалалыќ №6 бμбекжай-баќшасыныњ

музыка жетекшісі.

Есірткі сатушы зейнеткер екен
Рудный ќаласында  есірткі бизнесіне ќарсы к‰рес

бμлімініњ ќызметкерлері  60 жастаѓы єйелді ±стады.
Оны тінту кезінде 20 грамм героин табылды.

Зейнеткер єйел бірнеше жыл бойына Рудный ќаласында есірткі
сатумен айналысып келген. ¦сталѓан кезде одан 13 ќалташаѓа
салынѓан героин тєркіленді.  Єйел б±рын есірткі сатќаны ‰шін
±сталып, сотталѓан екен. Жазасын μтеп ќайтќаннан кейін оныњ
"бизнесіне" ж±байы мен к‰йеу баласы да ќосылѓан. ¤ткен жылы
осы кєсібі ‰шін ж±байы, одан соњ к‰йеу баласы ќылмыстыќ
жауапќа тартылѓан. Есірткі сатушы єйелдіњ ‰йінен таразы, героин-
ді бμліп салуѓа ќажетті ќалташалар табылды. Зейнеткер єйелдіњ
есірткі сатумен айналысатындыѓынан кμршілері де бейхабар екен.
Алайда есірткі т±тынушылар арасында "баба Маша" кењінен
танымал болып шыќты. Ќазіргі уаќытта ќылмыстыќ іс ќозѓалып,
тергеу іс-шаралары ж‰ргізілуде.

 ¤МІРДІЊ ¤КСІГІ – ЕСІРТКІ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел
баќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Д/ф. 17.30 Жањалыќтар. 17.55
М.х. 18.35 Ж‰зден ж‰йрік. 19.05 Ин-
дустрияландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.30
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7.00 Профилактика. 17.00 Меніњ
Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 М.х. 18.05 "Ќызыл сарайдаѓы
т‰с". 19.05 Тарих толќынында. 19.30
Жањалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай...
21.00 "Біздіњ аѓай". 22.00 "Келін".
23.00 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
23.35 Кμњілашар. 0.05 Жањалыќ-
тар.0.55 Т/х "Ж‰регім сізге аманат".

7.00 Профилактика. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Т.х. "Болашаѓым μз
ќолымда". 18.00 Новости. 18.15 Т.х.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.00. Профилак-
тика. 16.00 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Келбет. 17.30 Жањалыќтар.
17.55 М.х. 18.35 Ж‰зден ж‰йрік.
19.05 Ќылмыс пен жаза. 19.30 Жа-
њалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай... 21.00
"Біздіњ аѓай". 22.00 "Келін". 23.00
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 23.30
Кμњілашар. 0.05 Жањалыќтар. 0.55
Т/х "Ж‰регім сізге аманат".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "След".
11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.20 "Махаббатым ж‰регімде-2".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 "Семейные
мелодрамы". 14.10 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 "Кењес-
шілер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
"Болашаѓым μз ќолымда". 18.00 Но-
вости. 18.15 Т/х "Пєленшеевтер".
19.05 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Бюро расследований. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Махаббатым ж‰ре-
гімде-2". 22.00 "След". 23.30 Арнайы
Хабар. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Алдаспан. 10.00 Новости.

"Пєленшеевтер". 19.00 ТВ Бинго.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Арнайы
Хабар. 21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с.
"Махаббатым ж‰регімде-2". 22.10
Т.с. "След". 23.00 Кμзќарас. 23.30
Жекпе-жек. 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Профилактика. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 "Ќазаќстан 2050". 18.30
Новости. 18.55 Жєдігерлер жањѓы-
рыѓы. 19.10 Элегиялыќ эсселер.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Октава.
21.00 Новости. 21.35 "Крапленый".
22.40 "Парыз". 0.00 Жањалыќтар.

Профилактика. 17.00 "Kaznet"

10.35 "Крапленый". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Территория
закона. 12.05 Третий тайм. 12.30
Ажар. 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Учи-
тель". 15.00 "Сμнбес сєуле". 16.00
"Парыз". 17.00 Ж‰зден ж‰йрік. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.30
Новости. 18.55 Жєдігерлер жањѓы-
рыѓы. 19.10 Элегиялыќ эсселер.
20.00 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.35 "Крапленый". 22.40 "Парыз".
23.30 Магия природы. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00

Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00 Т.с.
"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа бас-
таѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30 Ток-
шоу "Открытая студия". 14.10 М.ф.
14.35 "Аббатство Даунтон". 15.50
"Ємірші єйел". 17.10 "Kaznet" ѓалам-
тор шолу. 17.30 "Такси". 18.00 "Мад-
хубала". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Аббатство Даунтон".
22.10 "Байлыќќа бастаѓан". 23.20 "Той
жыры". 23.40 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф "Дру-
гими глазами" 9.00 Ќайырлы тањ. 10.00

Культпоход. 10.25 Д/с "Дискавери
Атлас". 11.30. ¤мір жолы. 12.05 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00.
Культпоход. 14.05 Кμзкμрген. 15.05
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 Д/с "Дискавери Ат-
лас" 18.05 Реальная наука. 19.30
Атакєсіп. 21.00 Первые. 22.00 Культ-
поход. 22.45 "Аќсарай". 23.45 0.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, бірегей
видео материалдар". 7.10 Екі езу. 7.30
"Кек". 8.40 Ревю. 9.00 "Дружба наро-
дов". 9.30 Ревю. 10.00 "Универ". 10.35

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай... 21.05
"Біздіњ аѓай". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 23.30 Кμњіла-
шар. 0.05 Жањалыќтар. 0.55 Т/х
"Ж‰регім сізге аманат".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "След".
11.00 Новости. 11.10 Єр ‰йдіњ сыры
басќа. 11.45 Магия кухни. 12.20 "Ќыз
жолы". 13.00 Жањалыќтар. 13.10 "Се-
мейные мелодрамы". 14.10 "Женский

доктор". 15.00 Новости. 15.15 Б±йым-
тай. 16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 "Ке-
њесшілер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
"Болашаѓым μз ќолымда". 18.00 Но-
вости. 18.15 Т/х "Агент Z". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Хабар-20 жыл. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Ќыз жолы". 22.10
"След". 23.05 Кμзќарас. 23.35 100
бизнес-тарихы. 0.05 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

ѓаламтор шолу. 17.10 "20:30". 18.00
Т.х. "Мадхубала". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 Т.с. "Аббатство
Даунтон". 22.10 Т.х. "Байлыќќа бас-
таѓан". 23.15 Ток-шоу "Открытая сту-
дия". 23.55 Жањалыќтар.

7.00 Профилактика. 17.00 Д/с "Дис-
кавери Атлас". 18.00 Научная нефан-
тастика. 18.30 Первые. 19.00 TED: Та-
ратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.25 В квад-
рате. 19.30 Ѓылыми кењес. 21.00 Кітап-
хана. 22.00 Культпоход. 23.25 ¤мір
жолы. 0.00 "Тањ бозынан Кэндлфор-
дќа аттандыќ".

Профилактика. 17.05 Т.х. "Кек".

18.30 Екі езу. 19.00 "Comedy woman".
19.50 Т.с. "Дружба народов". 20.20
Ревю. 20.40 Т.с. "Универ". 21.20 Т.с.
"Интерны". 22.00 Т.с. "ЧОП". 22.40
Ревю. 23.00 Эксклюзив. 23.30 Екі
езу. 0.00 Х.ф. "Приличные люди".
2.00 Т.х. "Шетелдік к‰йеубала".

6.00 Профилактика. 17.00 Чело-
век-невидимка. 18.00 Айна онлайн.
18.30 Жан сырым. 19.00 Т.х. "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 Один в один-3.
0.00 Т.с. "Ответный удар".

Профилактика. 17.00 Т.с. "Кухня
4". 19.00 Дом-весы 2. 20.00 Инфор-
мбюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 22.30
"Сен келерсіњ". 23.30 "Алѓашќы ма-

КТК
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Спорт. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.55 М.х. 18.35 Ж‰зден
ж‰йрік. 19.05 Журналистік зерттеу.
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай... 21.05 "Біздіњ аѓай". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 Кμњілашар. 0.05 Жања-
лыќтар. 0.55 Т/х "Ж‰регім сізге ама-
нат".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "След".
11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.20 "Махаббатым ж‰регімде-2".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 "Семейные
мелодрамы". 14.00 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Біздіњ ‰й. 16.00
¤мір сабаќтары. 16.30 "Кењесшілер".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 "Болаша-
ѓым μз ќолымда". 18.00 Новости.

18.15 Т/х "Пєленшеевтер". 19.05
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
100 бизнес-тарихы. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Ќыз жолы". 22.00 "След". 23.00
Кμзќарас. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 "Ќазаќстан 2050". 10.00
Новости. 10.35 "Крапленый". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30
Высота воли. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Учитель".
15.00 "Сμнбес сєуле". 16.00 "Парыз".
17.00 Ж‰зден ж‰йрік. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Даму діњгектері. 18.30
Новости. 18.55 Жєдігерлер жањѓы-
рыѓы. 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Элегиялыќ эссе-
лер. 21.00 Новости. 21.35 "Крапле-
ный". 22.40 "Парыз". 23.30 Магия
природы. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00
Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00

"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа бас-
таѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30 Ток-
шоу "Сырласу". 14.10 М.ф. 14.35 "Аб-
батство Даунтон". 15.50 "Ємірші
єйел". 17.10 "Kaznet" ѓаламтор шолу.
17.30 "Такси". 18.00 "Мадхубала".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Аббатство Даунтон". 22.10
"Байлыќќа бастаѓан". 23.20 "Репор-
тер" представляет. 23.40 Жањалыќ-
тар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф "Дру-
гими глазами" 9.00 Ќайырлы тањ.
10.10 Заповедный Казахстан. 10.25
Д/с "Дискавери Атлас". 11.30. Неиз-
вестный Казахстан. 12.05 ТЕD: Та-
ратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00 Куль-
тпоход . 14.40 Литературный клуб.
15.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа
аттандыќ". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 Д/с
"Дискавери Атлас". 18.05 Жасампаз
ѓылым. 19.05 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.30 Ученый совет.
21.20 Музей звуков. 22.00 Культпо-
ход. 22.40 Концерт . 0.00 "Тањ бозы-
нан Кэндлфордќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, бірегей
видео материалдар". 7.10 Екі езу.
7.30 "Кек". 8.40 Ревю. 9.00 "Дружба
народов". 9.30 Ревю. 10.00 "Уни-
вер". 10.35 "Интерны". 11.10 "Пат-
руль". 11.50 "Comedy woman". 12.40
М.с. 16.10 Ревю. 16.40 "Кек". 18.00
К‰лкі базар. 18.30 Екі езу. 19.00
"Comedy woman". 19.50 "Дружба на-
родов". 20.20 Ревю. 20.40 "Универ".
21.20 "Интерны". 22.00 "Патруль".
22.40 Ревю. 23.00 Эксклюзив. 23.30
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Глаза дракона".
2.00 "Шетелдік к‰йеубала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Будьте здоровы.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 Айна он-
лайн. 12.30 Айтпады демењіз. 13.30
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 "Гадал-
ка". 16.00 Т.с. "Тест на беремен-
ность". 18.00 Айна онлайн. 19.00
"‡зілген жапыраќтар". 20.40 Айна
онлайн. 21.00 Человек-невидимка.
22.00 "Секретные материалы". 23.00
"Игра престолов". 0.00 "Ответный

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

удар".

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Счастливы вместе".
11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 Х.ф. "¤зге". 16.00
Х.ф. "Счастливчик". 18.00 "Кухня 4".
19.00 Дом-весы 2. 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "С‰йген с±лу". 22.30 "Сен
келерсіњ". 23.30 "Алѓашќы махаббат".
00.30 Х.ф. "Город ангелов". 2.30 "В
поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Группа здоровья. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Жаркий
лед". 14.00 Винтаж. 14.30 Baby Гид.
15.00 "Госпожа горничная". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
Солнечная кухня. 21.00 "Жаркий
лед". 22.00 РТН. 22.30 В ладу с при-
родой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Па-
норама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий. Глава третья". 12.10 "С‰йген
жар". 13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.15
"Джодха жєне Акбар". 15.20 Х
FACTOR. 15.30 "Судебные истории".
16.30 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.55 "Красивая жизнь".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.25 П@утina. 23.50
Х FACTOR. 0.00 "Татьянина ночь".

6.15 КТК ќоржынынан. 7.00 "Эк-
стремальные каникулы". 7.25 "Кара-
дайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Жан-
ќияр патшайым". 9.55 "Верни мою
любовь". 12.00 Новости. 12.40 Ди-
агноз. 13.20 "Морские дьяволы.
Смерч-2". 15.25 Семейные драмы.
16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта
шек бар ма?" 20.00 Кесір. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Черный квадрат. 22.15 "Верни мою
любовь". 0.20 Т.с. "Мститель".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

тар. 9.30 Регион/10. 10.00 Новости.
10.35 "Крапленый". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Учитель". 15.00
"Сμнбес сєуле". 16.00 "Парыз". 17.00
Ж‰зден ж‰йрік. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Третий тайм. 18.30 Новости.
18.55 Жєдігерлер жањѓырыѓы. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Параллели. 21.00 Новости.
21.35 "Крапленый". 22.40 "Парыз".
23.30 Магия природы. 0.00 Жањалыќ-

тар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00
Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00
"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа бас-
таѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30 Той
жыры. 13.50 Ел аузында. 14.10 М.ф.
14.35 "Аббатство Даунтон". 15.50
"Ємірші єйел". 17.10 "Kaznet" ѓалам-
тор шолу. 17.30 "Такси". 18.00 "Мад-
хубала". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Аббатство Даунтон".

22.10 "Байлыќќа бастаѓан". 23.20
"Сырласу" ток-шоу. 00.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф "Дру-
гими глазами" 10.10 Би єлемі. 10.25
Д/с "Дискавери Атлас". 11.30 . ‡кілі
домбыра. 12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 "Культпоход 14.30
Єдебиет єлемі. 15.00 "Тањ бозынан
Кэндлфордќа аттандыќ". 16.00 TED:

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

"Интерны". 11.10 "ЧОП". 11.50
"Comedy woman". 12.40 М.с. 16.10
Ревю. 16.40 "Кек". 18.00 К‰лкі базар.
18.30 Екі езу. 19.00 "Comedy woman".
19.50 "Дружба народов". 20.20 Ревю.
20.40 "Универ". 21.20 "Интерны".
22.00 Т.с. "Патруль". 22.40 Ревю.
23.00 Эксклюзив. 23.30 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Гринго". 2.00 "Шетелдік к‰йеу-
бала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 Будьте здоровы. 10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 Айна онлайн. 12.30
Айтпады демењіз. 13.30 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 "Гадалка". 16.00
Универсальный артист. 18.00 Айна
онлайн. 19.00 "‡зілген жапыраќтар".
20.40 Айна онлайн. 21.00 Человек-
невидимка. 22.00 Т.с. "Секретные
материалы". 23.00 Т.с. "Игра престо-
лов". 0.00 "Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 Т.с. "‡ш
ж‰рек". 10.00 Т.с. "Счастливы вмес-
те". 11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ера-
лаш". 13.00 М.ф. 14.00 "Шетелдік
куйеу жігіт". 16.00 Х.ф. "Послание в
бутылке". 18.00 "Кухня 4". 19.00 Дом-
весы 2. 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 22.30 "Сен келерсіњ".
23.30 "Алѓашќы махаббат". 00.30 Х.ф.
"Счастливчик". 2.30 "В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 11.00

¤мір аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00
Дело №. 14.15 Солнечная кухня.
14.40 Неизведанный Казахстан. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќауіпсіз
жол. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Группа
здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Па-
норама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Пят-
ницкий. Глава третья". 12.00 "С‰йген
жар". 13.05 Ашыѓын айтќанда. 14.00
Профилактические работы. 16.00
П@утina. 16.20 Х FACTOR. 16.30
Давай поженимся. 17.40 Пусть гово-
рят. 18.55 "Красивая жизнь". 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.50 Х
FACTOR. 0.00 "Татьянина ночь".

6.15 КТК ќоржынынан. 7.00 "Экст-
ремальные каникулы". 7.25 Т.х. "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 Т.х.
"Жанќияр патшайым". 9.50 Дорога
домой. 10.00 Слуги народа. 10.50
Портрет недели. 12.00 Новости. 12.40
Главная редакция. 13.20 Другая прав-
да. 15.15 "Морские дьяволы. Смерч-
2". 17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00
"Махаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта
шек бар ма?" 20.00 Орталыќ редак-
циясы. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Диагноз. 22.15 "Верни
мою любовь". 0.05 "Морские дьяво-
лы. Смерч-2".

7 АРНА

хаббат". 00.30 Х.ф. "Послание в бу-
тылке". 2.30 Т.с. "В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 Профи-
лактика 12.00 ¤мір аѓымы. 13.00
Неизведанный Казахстан. 13.30 Тер-
ритория происшествий. 14.00 Во-
кальный конкурс. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 Концерт. 19.00 Жа-
њалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел.
20.00 РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В
ладу с природой. 21.30 Легенды эфи-
ра. 22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00
¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

Профилактика. 17.00 Жањалыќ-

тар. 17.15 П@утina. 17.30 Х
FACTOR. 17.40 Пусть говорят.
18.55 Т.с. "Красивая жизнь". 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.50 Х
FACTOR. 0.00 Т.с. "Татьянина
ночь".

Профилактика. 17.05 Экспери-
мент. 17.30 Т.х. "Таѓдырмен тартыс".
18.00 Т.х. "Махаббат м±њы". 19.00
Т.х. "Махаббатта шек бар ма?" 20.00
Айтылмаѓан аќиќат. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Главная
редакция. 22.15 Т.с. "Верни мою лю-
бовь". 0.10 "Морские дьяволы.
Смерч-2".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Біздіњ
аѓай". 10.50 "Сырѓалым". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.55 М.х. 18.10 Жур-
налисттік зерттеу. 18.30 Иман ай-
насы. 18.55 Меніњ Ќазаќстаным.
19.30 Жањалыќтар. 20.15 Серпіліс.
21.05 Намыс дода. 22.15 "Келін".
23.50 Жайдарман. 0.10 Жањалыќ-
тар.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10
"След". 11.00 Новости. 11.10 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-
ни. 12.20 "Ќыз жолы". 13.00 Жања-
лыќтар. 13.10 "Семейные мелодра-
мы". 14.10 "Женский доктор". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 16.00
Хабар-20 жыл. 16.30 ¦лт саулыѓы.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бармы-

14

сыњ, бауырым? 18.00 Новости. 18.15
Т/х "Агент Z".19.05 Орталыќ Хабар.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "Арман
ќанатында". 21.00 Итоги дня. 21.30
Хабар-20 лет. 00.20 "Жаным". 2.20
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Єуендер єлемі. 10.00 Но-
вости. 10.35 "Крапленый". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30
Волшебный фонарь. 13.00 Жања-
лыќтар. 14.00 "Учитель". 15.00
"Сμнбес сєуле". 16.00 "Парыз". 17.00
Ж‰зден ж‰йрік. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Алдаспан. 18.30 Новости.
18.55 Жєдігерлер жањѓырыѓы. 19.30
Дербес Диалог. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Тарих толќынында. 21.00 Но-
вости. 21.35 "Крапленый". 22.30
Магия природы. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.30 "20:30". 8.00

Жањалыќтар. 8.30 "Такси". 9.00
"Ємірші єйел". 10.20 "Байлыќќа
бастаѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.35
"Сырты б‰тін...". 14.05 "Магия". 14.35
"Аббатство Даунтон". 15.50 "Ємірші
єйел". 17.10 "Kaznet" ѓаламтор
шолу. 17.30 "Такси". 18.00 "Мадху-
бала". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Аббатство Даунтон".
22.10 "Байлыќќа бастаѓан". 23.20
"Сырласу". 00.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30. Д/ф "Дру-
гими глазами". 10.30. Д/с "Дискаве-
ри Атлас". 11.30 ‡кілі домбыра. 12.05
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00 Казахфильм: вчера, сегодня,
завтра. 14.20 Тайные знаки. 15.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 Д/с "Дискавери Ат-
лас". 18.00 В квадрате. 19.30 Лите-
ратурный клуб. 21.00 Єњгіменіњ
ашыѓы. 22.00 ¤мір жолы. 22.30 Кон-
церт. 0.00 "Тањ бозынан Кэндлфорд-
ќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, біре-
гей видео материалдар". 7.10 Екі
езу. 7.30 "Кек". 8.40 Ревю. 9.00
"Дружба народов". 9.30 Ревю. 10.00
"Универ". 10.35 "Интерны". 11.10
"Патруль". 11.50 "Comedy woman".
12.40 М.с. 16.10 Ревю. 16.40 "Кек".
18.00 К‰лкі базар. 18.30 Екі езу.
19.00 "Comedy woman". 19.50 "Друж-
ба народов". 20.20 Ревю. 20.40 "Уни-
вер". 21.20 "Интерны". 22.00 "Пат-
руль". 22.40 Ревю. 23.00 Екі езу.
23.30 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Парковка". 2.00 "Шетелдік к‰йеуба-
ла".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Саламатты Ќазаќ-
стан. 10.00 О самом главном. 11.00
Икона стиля. 12.00 Айна онлайн.
12.30 Айтпады демењіз. 13.30
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 Страс-
ти у плиты. 15.30 Измайловский
парк. 18.00 ТОЙLIКЕ. 19.20 "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 Человек-неви-
димка. 22.00 Мисс Чувство юмора.
23.00 Х.ф. "Отступники".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

Идеи, достойные распространения.
17.00 Д/с "Дискавери Атлас". 18.00
Б‰гінгі ѓылым. 19.05 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.30 Кітапхана.
20.30 Жасампаз ѓылым". 21.20 Бір
сєт. 22.00. Культпоход. 22.40 Жер-
±йыќ. 22.50 Концерт. 0.00 "Тањ бо-
зынан Кэндлфордќа аттандыќ".

6.05 "Ењ жант‰ршіктірер, бірегей
видео материалдар". 7.10 Екі езу.
7.30 "Кек". 8.40 Ревю. 9.00 "Дружба
народов". 9.30 Ревю. 10.00 "Уни-
вер". 10.35 "Интерны". 11.10 "Пат-
руль". 11.50 "Comedy woman". 12.40

Айтпады демењіз. 13.30 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 "Гадалка". 16.00
Х.ф. "Тест на беременность". 18.00
Шєй ішейік. 19.00 "‡зілген жапыраќ-
тар". 21.00 Человек-невидимка.
22.00 "Секретные материалы". 23.00
"Игра престолов". 0.00 "Ответный
удар".

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Счастливы вместе".
11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 Х.ф. "Кμргім келеді".
16.00 Х.ф. "Город ангелов". 18.00

НТК

6.00 "Ризамын". 6.30 Информбю-
ро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Счастливы вместе".
11.00 Дом-весы 2. 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 Х.ф. "Окќаѓар".
16.00 Х.ф. "Я - Сэм". 18.00 "Кухня
4". 19.00 Дом-весы 2. 20.00 Инфор-
мбюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 22.30
"Сен келерсіњ". 23.30 "Алѓашќы ма-
хаббат". 00.30 Х.ф. "Паранормаль-
ное явление 2". 2.30 "В поле зре-
ния".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00 В
ладу с природой. 14.25 Торговый
дом. 14.45 Маленькие путешествия
по большому краю. 15.00 "Госпожа
горничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 ¤мір тынысы. 20.00
РТН. 20.30 Группа здоровья. 21.00
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Ден-
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саулыќ. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Тер-
ритория происшествий. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пят-
ницкий. Глава третья". 12.10 "С‰йген
жар". 13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.15
Ж±ма уаѓызы. 14.30 "Джодха жєне
Акбар". 15.10 П@утina. 15.35 Ера-
лаш. 15.50 Концерт Валерия Мелад-
зе. 17.25 Жди меня. 18.40 Поле чу-
дес. 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.50 Точь-в-точь.

6.15 КТК ќоржынынан. 7.00 "Экст-
ремальные каникулы". 7.25 "Кара-
дайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Жанќ-
ияр патшайым". 9.55 "Верни мою лю-
бовь". 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.50 "Мститель". 15.50 Се-
мейные драмы. 17.00 "Таѓдырмен тар-
тыс". 18.00 "Махаббат м±њы". 18.30
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.45 Х.ф. "Рэкетир 2". 1.00
Реалити-шоу "Беременна в 16".

"Кухня 4". 19.00 Дом-весы 2. 20.00
Информбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.30 "Сен келерсіњ". 23.30 "Алѓашќы
махаббат". 00.30 Х.ф. "Гарольд и
Кумар: Побег из Гуантанамо". 2.30
"В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00
Группа здоровья. 14.25 Ќылмыстыќ
іс №. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30

Ќауіпсіз жол. 20.00 РТН 20.30 ПроАг-
ро. 21.00 "Жаркий лед". 22.00 РТН.
22.30 Обложка. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Территория происшествий. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий. Глава третья". 12.10 "С‰йген
жар". 13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.15
"Джодха жєне Акбар". 15.20 Х
FACTOR. 15.30 "Судебные истории".
16.30 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.55 "Красивая жизнь".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.25 П@утina. 23.50 Х

FACTOR. 0.00 "Татьянина ночь".

6.15 КТК ќоржынынан. 7.00 "Эк-
стремальные каникулы". 7.25 "Кара-
дайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Жан-
ќияр патшайым". 9.55 "Верни мою
любовь". 12.00 Новости. 12.40 Чер-
ный квадрат. 13.20 "Мститель". 15.25
Семейные драмы. 16.30 "Таѓдырмен
тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".
18.30 Реалити-сериал "Єйел ќырыќ
шыраќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.50
"Верни мою любовь". 0.55 Т.с. "Мсти-
тель".

М.с. 16.10 Ревю. 16.40 "Кек". 18.00
К‰лкі базар. 18.30 Екі езу. 19.00
"Comedy woman". 19.50 "Дружба на-
родов". 20.20 Ревю. 20.40 "Универ".
21.20 "Интерны". 22.00 "Патруль".
22.40 Ревю. 23.00 Екі езу. 23.30
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Пове-
литель бури". 2.10 "Шетелдік к‰йеу-
бала".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 Будьте здоровы. 10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 Айна онлайн. 12.30

24 ќазан24 ќазан24 ќазан24 ќазан24 ќазан, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі

7.00 Концерт. 8.00 Ќымызхана.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.45
Ас болсын. 11.35 Білгірлер бєйгесі.
12.30 Поэзия єлемі. 13.00 Ќазаќстан
дауысы. 14.35 Т.х. "Жања ќоныс".
15.45 Айтыс. 19.30 Жањалыќтар.
20.05 ‡здік єндер. 21.00 Сенбілік кез-
десу. 22.35 Жайдарман. 0.30 Жања-
лыќтар. 1.05 К/ф "Жања ќоныс". 3.00
Жањалыќтар.

7.00 Концерт. 9.00 Бармысыњ,
бауырым? 10.00 Хабар-20 лет. 11.00
М.с. 12.10 Сказка "Принцесса на го-
рошине. 13.20 Орталыќ Хабар. 14.20
Жанды дауыс. 16.20 Мен - чемпион.
16.55 "К‰ляш". 18.35 Ду-думан. 19.45
Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Малышка на миллион". 0.20
"Жаным".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 К.ф. "Сестра моя
Люся". 11.30 11.55, 12.55, 13.55,
16.20, 17.55, 18.25, 19.55 Телемар-
кет. 12.00 Телетриптих "00.00". 13.05
"Єдемі-Ай". 14.00 Ќ±с ќанатындаѓы
хат. 17.00 "Арман асуы". 18.00 "53-
63". 18.30 Т.с. "Дело гастронома".
19.30 Элегиялыќ эсселер. 20.00 По-
лиглот. 20.30 ДамаФон. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.35 Х.с. "Фаворский".
23.35 "Арман асуы".

8.00 "20:30". 8.30 Жањалыќтар.
9.00 "Суперпапа". 9.40 М.ф. 10.00 Єн
мен єзіл. 10.55 Д‰ние жарыќ. 11.30
"Мадхубала". 13.30 Х.ф. "Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона". 16.30 Ќалжыњ-ќоржын. 16.55

"Kaznet" ѓаламтор шолу. 17.20 "Сыр-
ласу". 18.05 Ел аузында. 18.30 "Мад-
хубала". 20.05 Ел аузында. 20.30
"20:30". 21.20 Астана кеші кμнілді.
22.35 Х.ф. "Волк с Уолл-стрит".

7.00 К/ф "Цвет волшебства". 8.45.
Сол бір кеш. 10.05 Картина маслом.
10.45. Єњгіменіњ ашыѓы. 12.00 Неиз-
вестный Казахстан. 12.40 Т/х "Бажа-
лар". 15.40 Концерт. 17.00 ¤мір. Те-
атр. Кино. 17.30 Хабар-20 жыл. 18.05
Мюзикл. 20.20 Эксклюзив. 21.05 Би
єлемі 21.20 Концерт. 1.30 "¤зен
бойында".

6.05 К.ф. "С‰йіктім меніњ". 8.40
Екі езу. 9.00 "Большая разница". 9.50
М.ф. "Монстр хай". 12.00 М.ф. 13.10
Ќызыќты жануарлар. 13.35 Караоке-
киллер. 14.40 Екі езу. 15.00 М.ф. 16.10

М.ф. "Индюки: Назад в будущее".
18.00 Х.ф. "Призрачный гонщик".
20.30 Кμњілді таспа. 21.00 К‰лкі ба-
зар. 21.20 Комик adze. 21.50 Екі езу.
22.20 "Ала ќарѓа". 23.00 Х.ф. "Хрони-
ки Риддика". 1.30. "ХБ шоу".

9.00 Орел и решка. 10.00 Страс-
ти у плиты. 10.30 Смеяться разре-
шается. 12.00 Х.ф. "Ярмарка тщес-
лавия". 14.30 Жан сырым. 15.00 Уни-
версальный артист. 16.40 М.ф. "Иван
Царевич и Серый волк". 18.00 Шєй
ішейік. 19.00 ТОЙLIКЕ. 20.00
KZландия. 21.00 Х.ф. "Адреналин 2".
22.30 Моя история. 23.00 Бокс. 0.00
Х.ф. "Отступники"

6.00 Єзіл студио. 6.30 Информ-
бюро. 7.30 "С‰йген с±лу". 9.00 Х.ф.
"Я - Сэм". 11.00 "Готовим с Адель".
11.30 Мультсериал. 12.00 Х.ф. "Шаб-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК
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7.00 Концерт. 8.30 Ќымызхана.
9.00 Аќсауыт. 9.30 Б‰гінгі жексенбі.
11.05 Баламен бетпе-бет. 11.25 М.х.
12.35 Айгμлек. 13.40 Жарќын бейне.
14.10 Намыс дода. 15.25 Айтыс.
18.05 Концерт. 20.00 Апта КЗ. 21.00
Ќазаќстан дауысы. 22.50 К/ф "Жиде.
Кешіккен махаббат". 0.10 Кμкпар.
0.50 Концерт.

7.00 Концерт. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 Я -
чемпион. 11.05 М/ф. 12.35 Сказка
"Спящая красавица". 13.45 Таѓдыр
жолы. 14.15. Бенефис-шоу 15.25
Концерт. 16.25 "К‰ляш". 18.30 Ќызыќ
times 19.45 Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 Х.ф. "Майкл Клейтон". 0.00

"Жаным"..

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.00. Шарайна. 9.35 К/ф "Сокрови-
ща древнего храма". 11.30 Парал-
лели. 12.00 "Сєттілікке 1001 ќадам".
12.30 Октава. 13.05 Єдемі-ай.
13.55, 15.10, 16.55, 17.30, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 14.00 Ќ±с
ќанатындаѓы хат. 17.00 "Арман
асуы". 18.00 Єуендер єлемі. 18.30
"Дело гастронома". 19.30 Волшеб-
ный фонарь. 20.00 Ќазына. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
Х.с. "Фаворский". 23.35 "Арман
асуы".

8.00 Єн шашу. 8.25 Ел аузында.

9.15 "Суперпапа". 9.55 К‰лдірген.
10.15 Астана кеші кμњілді. 11.00 "Мад-
хубала". 12.30 Х.ф. "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на". 15.25 Х.ф. "Покушение". 17.35
"Сырты б‰тін..." 18.00 Бай бол. 18.30
"Мадхубала". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 21.20 Х.ф. "Сумерки". 23.40
"¦мытылмас".

7.00 К/ф "Цвет волшебства".
8.45. Сол бір кеш. 9.45 ¤зін-μзі
тану. 10.15 Ѓылыми кењес. 11.25
Атакєсіп. 12.00 Джаз рандеву.
12.40 Т/х "Бажалар". 14.40 Концерт.
16.30 Летопись степи. 17.00 Хабар-
20 лет. 18.00 "Кемел кењістік".18.30
Заповедный Казахстан. 19.10 Кон-
церт. 20.35 К.ф. "Шоќан Уєлиха-
нов". 0.30 ¤мір жолы.

6.05 К.ф. "Асыл жарым". 8.40 Екі
езу. 9.00 М.ф. "Муравей Антц". 10.40
М.ф. 10.50 М.ф. "Индюки: Назад в
будущее". 12.30 Х.ф. "Призрачный
гонщик". 15.00 М.х. 16.10 Караоке-
киллер. 17.10 Комик adze. 17.30
Кμњілді таспа. 18.15 К‰лкі базар.
18.45 Екі езу. 19.30 "Ала ќарѓа".
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 21.10 Хочу в "ВИА-Гру". 0.10
Х.ф. "Рэд: Охотница на оборотней".

9.00 М.ф. "Дино". 9.10 Смехопа-
норама. 9.30 Измайловский парк.
11.30 Моя история. 12.00 К.ф. "‡ш
дос". 14.30 "Кеттім". 15.00 Х.ф. "Вре-
мя радости". 17.00 Блокбастер. 18.00
Жан сырым. 18.30 Концерт. 21.00
Один в один-3. 0.00 Х.ф. "Адрена-
лин 2".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00
"С‰йген с±лу". 10.00 Х.ф. "Шаббона".
13.00 Сєт сапар. 13.30 М.ф. "Монстры
против пришельцев". 15.30 Х.ф. "Лара
Крофт: Расхитительница гробниц".
17.30 Х.ф. "Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни". 20.00
"С‰йген с±лу". 22.00 Фестиваль "Бу-
рабай єзіл фест". 23.00 Х.ф. "Грязная
компания за честные выборы". 1.00
Х.ф. "Паранормальное явление 4".

7.00 М.ф. 9.00 Неизведанный Ка-
захстан. 9.30 Киноклуб. 10.00 Торго-
вый дом. 10.20 Baby Гид. 10.50 В
ладу с природой. 11.10 Легенды эфи-
ра. 11.30 Солнечная кухня. 12.00
ПроАгро. 12.30 РТН Подробности.
13.20 Винтаж. 14.00 Концерт. 16.00
Ж±лдыз-топ. 17.00 "Госпожа горнич-
ная". 20.30 Денсаулыќ. 21.00 Тіл жєне
ќоѓам. 21.30 ¤мір тынысы. 22.00 Кон-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

бона". 14.30 Фестиваль "Бурабай єзіл
фест". 16.00 М.ф. "Монстры против
пришельцев". 18.00 Х.ф. "Лара
Крофт: Расхитительница гробниц".
20.00 "С‰йген с±лу". 22.00 Айтыс
алањы. 23.00 Х.ф. "Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц. Колыбель жиз-
ни". 1.00 Х.ф. "Паранормальное яв-
ление 3".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 10.20 Неизведанный Казах-
стан. 10.50 Группа здоровья. 11.10
Киноклуб. 12.00 Вокальный конкурс.
14.00 Концерт. 16.00 ПроАгро. 16.30
Безопасная дорога. 17.00 Денсаулыќ.
17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30 ¤мір тыны-
сы. 19.00 Ќылмыстыќ іс №. 19.30
Baby Гид. 20.00 РТН Подробности.
20.50 Винтаж. 21.30 Солнечная кух-
ня. 22.00 Легенды эфира. 22.30 Кон-
церт. 0.00 Панорама недели.

6.00 К.ф. "Неоконченная пьеса
для механического пианино". 7.50
Тањѓы пошта. 8.25 П@утina. 8.55 Жа-
њалыќтар. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф. "Свадь-
бы не будет". 11.45 Фабрика грез.
12.10 "Єйел сыры...". 13.20 101 ке-
њес. 13.45. Караоке такси. 14.25
П@утina+. 15.20 Х.ф. "Семья маньяка
Беляева". 20.00 "Первая программа".
20.30 Х FACTOR. 22.00 Кешкі кездесу.
23.30 Жањалыќтар. 0.00 Х.ф. "Безум-
ное свидание".

7.05 К.ф. "Алые паруса". 8.40 Шан-
шар-20 жыл! 9.10 Ж‰рекжарды. 9.50
Удиви меня! 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.45 Х.ф. "Рэкетир 2".
16.10 Т.х. "Махаббат пен μшпенділік".
18.10 Біздіњ концерт. 19.30 Той
ВestStar. 21.00 Очная ставка. 22.00
Другая правда. 23.00 Я стесняюсь
своего тела. 1.00 Х.ф. "Часовщик".

церт. 0.00 Мотогонки.

6.00 Жањалыќтар. 6.30 К.ф. "Как
украсть миллион". 8.30 Жањалыќтар.
8.45 Воскресные беседы. 9.00 Здо-
ровье. 10.10 "Казлото". 10.50 "Ники-
та Михалков. Чужой среди своих".
12.00 Єн дария. 13.05 Кешкі кезде-
су. 14.35 Караоке такси. 15.05 Х
FACTOR. 16.30 Х.ф. "Полоса отчуж-
дения". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.05 Єн дария. 0.10 Т.с.
"Камень".

7.05 М.с. 7.35 Астробой. 8.00 КТК
ќоржынынан. 9.45 Звездная жизнь.
10.45 Х.ф. "Племяшка". 14.50 Дорога
домой. 15.00 "Таѓдырмен тартыс".
16.10 Біздіњ концерт. 17.30 ¤нерлі
отбасы. 18.30 Кμњілді отбасы. 19.30
Єйел ќырыќ шыраќты. 20.30 Экспе-
римент. 21.00 Портрет недели. 22.00
Слуги народа. 23.00 Х.ф. "Дочка".

¦рлыќ кμбейіп кетті
ры: базарлар, ломбардтарѓа баѓдар берілді. Сондай-
аќ полицияныњ есебінде т±рѓандар тексеріліп, олар-
дыњ осы ќылмыстарѓа ќатысы бар-жоќтыѓы  аныќта-
луда.

Жалпы жыл басынан бері облыста бμгденіњ м‰лкін
±рлаудыњ 10840 фактісі тіркелді, оныњ 2669-ына
ќатысты тергеу іс-шаралары аяќталды, бірќатары
соталды тергеу сатысында ќаралуда. Сонымен ќатар
полиция ќызметкерлері т±рѓындармен алдын алу
ж±мыстарын ж‰ргізуде. Єрт‰рлі меншік нысанындаѓы
объектілерді техникалыќ ныѓайту, дабыл беру
ж‰йесін орнатуѓа баса назар аударылуда. Ќостанай,
Рудный ќалалары мен аудан орталыќтарында бей-
неќадаѓалау камераларын орнату жμнінде ж±мыс-
тар ж‰ргізілуде.

Тєртіп саќшысын
жаѓадан алѓан...

Жыл басынан бергі 9 айда полицейлерге ќатысты
к‰ш ќолдану фактілері бойынша 16 ќылмыстыќ
іс ќозѓалды. Полицейлерге ќарсылыќ кμрсетушілердіњ
кμбі б±л єрекетке мастыќпен барѓан.

Облыстыњ ішкі істер департаментініњ тергеу басќармасы ќыл-
мыстыњ осы т‰рі бойынша ќылмыстыќ істерді тергеудіњ жаѓдайы-
на талдау жасап кμрген еді. Ќазіргі уаќытта 8 іс сотќа жіберілді.
Бірќатар істер бойынша сот ‰кімі де шыќты. Мысалы, Сарыкμл
кентініњ т±рѓынына мас болып єкімшілік полиция ќызметкеріне
к‰ш кμрсеткені ‰шін 1 жылѓа бас бостандыѓын шектеу жазасы бел-
гіленді. Мас болып тєртіп саќшысын жаѓадан алѓан рудныйлыќ
азамат та бір жарым жылѓа бас бостандыѓын шектеу жазасын
алды.

Ќостанайда соњѓы уаќытта ±рлыќ-ќарлыќ
кμбейіп кетті. Ќазан айыныњ 13 к‰нінде облыс
орталыѓында 203 ±рлыќ тіркелді.

¦рлыќ жасаушылар тμрт жаѓдайда м‰лік иелері-
не миллион тењгеден астам шыѓын келтірді. Б±л
±рлыќтар ауыр ќылмыстар санатына жатады. Алтын
б±йымдары, ќымбат ќол саѓаттары, аќша ќолды бол-
ды. ОІІД бастыѓы, полицияныњ генерал-майоры Тіле-
ген Маткенов барлыќ м‰ліктік ќылмыстардыњ ашы-
луын тікелей μз баќылауына алды. Аталмыш факті-
лерді тергеу ‰шін м‰ліктік ќылмыстарды ашумен ай-
налысатын тєжірибелі полиция ќызметкерлерінен
арнайы жедел-тергеу тобы ќ±рылды. ОІІД жеке ќ±ра-
мына  ж±мыс барысында ±рланѓан заттарды аныќ-
тау ж‰ктелді. ¦рланѓан заттарды сатып алу орында-
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"Ќостанай облысы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі,
110000, Ќостанай ќаласы, Єл-Фа-
раби дањѓылы, 66, аныќтама те-
лефондары: 8 (7142) 575-071, 575-
062 (факс), электрондыќ мекен-
жайы: e.popova@kostanay.gov.kz
"Б" корпусыныњ бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

Облыс єкімі орынбасарыныњ
кμмекшісі – бас маман, (Д-4 сана-
ты) – 2 бірлік, лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты  71751 тењгеден
96735 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс єкімініњ орынбасары

μткізетін кењестерді дайындауда
±йымдастыруды ќамтамасыз ету;
жетекшілік ететін мєселелер бойын-
ша  деректер мен аныќтама мате-
риалдарын жинаќтау жєне зерделеу,
т‰скен аќпараттарды ж‰йелеу жєне
талдау;  жоѓары т±рѓан органдардыњ,
єкімдіктіњ ќаулыларын,шешімдерін,
облыс єкімініњ μкімдерін орындалу-
ын баќылауда облыс єкімініњ орын-
басарына  ±йымдастыру - техника-
лыќ кμмек кμрсету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім. Ќ±ќыќ (зањтану),
білім, єлеуметтік ѓылымдар, эконо-
мика жєне бизнес (экономика,
ќаржы, есеп жєне аудит, мемле-
кеттік жєне жергілікті басќару, ќоѓам-
мен байланыс), ауыл шаруашылыѓы
ѓылымдары, ветеринария.

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

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

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

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ конс-
титуциялыќ зањын, "Мемлекеттік

ќызмет  туралы", "Сыбайлас    жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын; осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері агент-
тігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бе-
кітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
– Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосым-
шасына сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидалардыњ 3-ќосымшасына
сєйкес нысаны бойынша толтырыл-
ѓан сауалнама;

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
лерімен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (немесе
сертификаттыњ нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ

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

Азаматтар жоѓарыда аталѓан
ќ±жаттарды ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салып, ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзiмiнде ±сынады.

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

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

Конкурстыќ комиссиясы ж±мы-
сыныњ ашыќтыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа р±ќсат беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасында белгілен-
ген тєртіпте аккредиттелген б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурстыќ
комиссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін  т±лѓа  єњгімелесуді μткізудіњ
басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей Ќостанай облысы єкімі
аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓа Ќостанай облысы єкімі аппа-
ратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

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

Ќ¦ТТЫЌТАУ

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

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Ќарасу  ауданына  ќарасты  Октябрь  кентініњ

т±рѓыны,  ќадірлі  єкеміз,  жанашыр туысымыз
САЛИХОВ Ќуаныштай Ќ±дабай±лын зейнет-
керлікке шыѓуымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Сізге зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр, баянды ба-
ќыт тілейміз. ¦л-ќыздарыњыздыњ ќызыѓын ана-
мызбен бірге кμріп, ортамыздыњ сєні болып, аман-
есен ж‰ре беріњіздер дейміз.

Ізгі тілекпен: балалары, туыстары.

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

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

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

Ќашан кμрсек к‰лімдеген жанары,
Есімізде єр μткізген сабаѓы...
¦стаз деген ±лы маман иесі, мектептегі ана-

мыз ЫСЌАЌОВА Г‰лбану апайды  мерейтойы-
мен ќ±ттыќтай отырып, шєкірттік шын ж‰ректен
шыќќан мына μлењ жолдарын арнаймыз.

Саналы ѓ±мыр кештіњіз,
Ой-μрісімізді μсіріп.
Анамыздай болып кеттіњіз,
Ќатеміз болса кешіріп.
Сарќылмас білім бердіњіз,
Біздерге бμліп уаќытты.
Зейнетке де жеттіњіз,
Тілейміз μмір баќытты.
Ізгі тілекпен: Аралбай ауылы, Жангелдин

орта мектебініњ 1996 жылѓы т‰лектері.

Торѓай  селосыныњ  тумасы,  с‰йікті жиеніміз
ШАДЫМАН  Мирас Талѓат±лын  ќазан айыныњ
15-і к‰ні 1 жасќа толѓан туѓан к‰німен ќ±ттыќтай-
мыз!

Жарќырап к‰ліп т±рсын к‰н мен айыњ,
Басыња баќыт ќонсын саѓат сайын.
Кμз ќуаныш боп бізге ж‰ре берші,
¤міріњ ±заќ болсын айналайын.
Т/б: наѓашы тєтелері – Жењіск‰л, Н±рдана,

Ж±лдыз, бμлелері – Данаг‰л, Ерасыл, Н±расыл,
Н±рислам, Аслан.

С‰йікті анамыз АЯЃАНОВА К‰лєш Ерѓалиќы-
зы б‰гін, 16 ќазанда 80 жасќа толды. Біз ардаќты
анамызды туѓан к‰німен ќ±ттыќтай отырып, ±заќ
μмір, мол баќыт, мыќты денсаулыќ тілейміз.

Ќ±тты болсын 80 жас мерекењіз,
Арта берсін ырыс-ќ±т, берекењіз.
Орындалсын ниет еткен ойыњыз,
Ќуаныштан арылмасын ‰йіњіз.
Ќиындыќќа мойымаѓан  жан анам,
Сабырыњ мен тμзіміње   тањ ќалам.
Біздер ‰шін ењ ќымбат жан –
                                       Єз ана,
             Артыќ емес таѓзым етсек
                                         біз саѓан.
                    Ізгі тілекпен: балалары, келіні, к‰йеу
                           балалары, немере-шμберелері.

Єулиекμл ауданы, Ќ±см±рын ауылыныњ т±рѓыны,
аяулы ана, жаны жарќын, с‰йікті сіњілім, ЖУРУМБАЕ-
ВА Тєттіг‰л Аќќозыќызы ќазан айыныњ 14 ж±лды-
зында μзініњ туѓан к‰нін атап μтуде. Туѓан к‰німен шын

ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Ашып μмір есігін н±рланды к‰н,
Шашу шаштыќ сол ‰шін жырдан б‰гін.
¤зіње де, μзгеге шуаќ сыйлар,
Ќ±тты болсын,Тєттіг‰л, туѓан к‰ніњ!
Тілек білдірушілер: єпкењ Дєме-

г‰л, жездењ Н±рлан, жиеніњ Таймас.

¦заќ болсын наѓашы ѓ±мырыњыз,
Биік болсын ќашанда т±ѓырыњыз.
Єр к‰ніњ той-думан боп μте берсін,
Мєнді де сєнді болсын μміріњіз.
Игі тілекпен: ќарындасы
             Айѓанша жєне жиендері.

Жангелдин ауданы Жаркμл ауылыныњ т±рѓы-
ны, аяулы аѓа, ардаќты наѓашымыз Серікбай
СЫМАЙЫЛ¦ЛЫН 70 жасќа толѓан туѓан к‰німен
ќ±ттыќтаймыз.

Алдаѓы μміріне денсаулыќ тілеп, балалары мен
немерелерініњ ќызыѓын кμрсін деп тілектестігімізді

                білдіреміз.Доверенное  лицо  к/х  "Магамед" - Кызылбасова
Гульмира  Серикбаевна   в  порядке  внесудебной  реа-
лизации  залогового  имущества,  объявляет  о прове-
дении  торгов  по  продаже право временного  возмезд-
ного  землепользования  (аренды) сроком до 09 апреля
2060  года  на  земельный  участок,  расположенный
по адресу: Костанайская  область, Денисовский район,
Тобольский сельский округ.

Имущество выставляется на торги 1 лотом.
Стартовая цена  980 000 тенге.
Метод торгов английский.
Гарантийный взнос составляет 10% от стартовой

цены лота.
Торги состоятся в 11-00 часов 30.10.2015 года, по

адресу Денисовский район, с. Шункуркуль, сот теле-

фон 8 705 145 27-36.
Прием  заявок  и  регистрация участников торгов

производится со следующего дня после опубликова-
ния настоящего объявления  в рабочие дни с 09-00 до
17-00 часов, перерыв на обед  с 12-00 до 13-00 часов,
по адресу: Денисовский район, с. Шункуркуль. Покуп-
ная цена вносится наличными деньгами  в течение 5
календарных дней с момента проведения торгов.

Окончание приема заявок  и регистрации участни-
ков торгов производится за час до начала торгов.

Документы для регистрации в качестве  участника
торгов  предоставляются организатору торгов  лично
либо при наличии надлежащим образом  оформленных
полномочий по представительству третьего лица.

Аманкелді  ауданын-
даѓы Б.Ќолдасбаев
атындаѓы орта мектепте
Елбасымыз Н.Є.Назар-
баевтыњ ‰шт±ѓырлы тіл
туралы саясаты жаќсы
ж‰зеге асып келеді. Жа-
ќында осы саясатты ж‰зе-
ге асыру барысында мек-
тепте тілдер апталыѓы
μтті. Онда барлыќ оќу-
шылар мен м±ѓалімдер-
ге халќымыздыњ "К‰лше-
ќыз" ертегісініњ  аѓылшын
тіліндегі театрландырылѓан ќойылы-
мы кμрсетілді. Ќойылымды ±йымдас-
тырѓан Мая Н±рѓожаќызы Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ институ-
тыныњ аѓылшын тілі бμлімінде оќып,
студенттік баѓдарлама бойынша
АЌШ-та іс-тєжірибеден μтіп келген
маман. Ол аталмыш ертегіні ќазаќ
тілінен аѓылшын тіліне μзі аударып,
μзі сахналады. Ертегі-спектакльде
μгей шешеніњ рμлін μзі сомдап, кμ-

Хамитбек
      М¦САБАЕВ

рермендерді актерлік шеберлігімен
тањ ќалдырды. Ќойылымда ертегі кей-
іпкерлерініњ сахналыќ киімдері ерек-
ше кμз тартарлыќ ќалыпта болды.

Ќыздардыњ рμлін – Лана Сапина
мен Аружан Кμбекова, шабарман-
ныњ рμлін – Н±рс±лтан Н±рланов,
К‰лшеќыздыњ рμлін – Г‰лжићан Рав-
катова, ханзаданы – Айбол Ќасым-
бек, ханныњ рμлін – Айбол Тμлеу-
бай, К‰лшеќыздыњ єкесініњ рμлін –

¦ланѓасыр Камалиев,
сыйќыршыныњ рμлін –
¦лпан Сыздыќовалар
кμркем бейнелеп, кμ-
рерменді тєнті етті.

Спектакльді аѓыл-
шын тілінде кою бары-
сында  республикалыќ
Тєттімбет атындаѓы
μнер колледжініњ т‰легі
жас режиссер, мектеп-
тегі "Балаќай" ќуыршаќ
‰йірмесі мен "Шоѓайна"
драма ‰йірмесініњ же-
текшісі, жас аќын Єнет
Ж±мабек те  елеулі
кμмек кμрсетті.

Аталмыш ќойылымѓа мектептіњ
10-11 сынып оќушылары ќатысып
аѓылшын тілінде еркін сμйлеп,
μздерініњ єртістік ќабылеттерін жаќ-
сы кμрсете білді.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: Аѓылшын  тілінде
ќойылѓан "К‰лшеќыз" спек-
таклінен кμрініс.

 Суретті т‰сірген автор.

Ќ±ттыќтау 1 жас!Ќ±ттыќтау 1 жас!Ќ±ттыќтау 1 жас!Ќ±ттыќтау 1 жас!Ќ±ттыќтау 1 жас!

Аѓылшын тіліндегі ќойылым
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 Рухани келісім к‰ні ќарсањын-
да Диев ауылында т±ратын елге
сыйлы Ќошќарбек пен Елена
М±ќышевтардыњ ‰йіне бардыќ.
Біз барѓанда т‰скі ас уаќыты бо-
латын. ‡й иелері тμрт кμзі т‰гел
дастарќан басында отыр екен.
Ќарияларды сμзге тарттым. Біраќ
‰лкен кісініњ ќ±лаѓы ауырлау
екен. Серіктестікте ж±мыс істейтін
±лы Мєлік ата-анасыныњ орта-
сына отырып меніњ сауалдарым-
ды жеткізіп отырды. Єжей: "Знаю,
знаю с кем гуляю, Но не знаю с
кем судьба" деп μлењдетті. Сосын
μзініњ таѓдыры жайлы, атаймен
ќалай табысќандыѓы жайлы ай-
тып берді. Айтуынша, алѓаш отау
ќ±рѓан жылдары ќазаќ отбасына
келін болудыњ оњайѓа соќпаѓан-
дыѓын, кейін енесініњ, кμрші-
кμлем мен аѓайын-туыстыњ арќа-
сында ќазаќтыњ салт-дєст‰рін де,
дінін де, тілін де ‰йреніп алѓанды-
ѓын айтады. Б‰гінде наѓыз ќазаќ-
тыњ ќара кемпіріне айналѓан.

Ќазаќ жігіті мен украин ќызы-
ныњ танысуы да ќызыќ. Солт‰стік
флотта єскери ќызметін μтеп

ж‰ргенде Ќошќарбай ата украин
жігітімен танысып, кейін екеуі
бірге ќызмет етеді. Болашаќ жа-
рыныњ інісімен таныс болѓан ол,
осылайша Еленаѓа жолыќќан
кμрінеді. Екі жас хат алмасып
т±рады. Украинаныњ Черкасс об-
лысыныњ Жашковский ауданы-
ныњ  Побойное селосында туып-
μскен ару да ќазаќ жігітін бірден
±натады. ‡йіне келгенде гимнас-
теркасын жуып ќояды екен. Осы-
лайша, украин ќызы μзініњ пы-
сыќтыѓымен, аќ жарќын мінезі-
мен аѓамыздыњ ж‰регін жаулап
алады. Атай тμрт жыл, одан кейін
таѓы да екі жылѓа осы елде ш±ѓыл
ќызметке ќалады. Сμйтіп, 1966
жылы ќос ѓашыќ шањыраќ кμте-
реді. Сол жаќта μмірге ‰лкен ±лы
келеді, біраќ Алла оѓан ±заќ
ѓ±мыр с‰руді жазбаѓан екен, кμп
±замай шетінеп кетеді. Кейін от-
басында Сєуле есімді ќыз д‰ние-
ге келеді. Ал, одан кейін μмірге
келген ‰шемніњ сыњары Мєліктіњ
ѓана кμрер кμрешегі алда екен.
¦лдан кейін М±ќышевтар отба-
сында таѓы да Данаг‰л есімді ќыз

μмірге келеді. Б‰гінде Елена
єжей мен Ќошќарбек атаныњ
±л-ќыздары μз алдына бір-бір
шањыраќ болды, балалары-
ныњ бєрі жанында, μз отбасы-
ларымен Диевте т±рып жатыр.

¦лдары Мєлік аузын ашса,
ж‰регі кμрінетін жігіт екен.
Б±лар Диевке осыдан он бес
жыл б±рын Торѓайдыњ Ќызбе-
лінен кμшіп келіпті. "Алѓашын-
да орыс тілін білмедік, бертін
келе ‰йрендік" деп к‰лімсі-
рейді. Єкесі мен анасы туралы
айтќанда ж‰зі жадырап сала
берді. Анасыныњ ќайынаѓала-
ры мен абысындарына олар-
дыњ кμзі тірісінде  єрдайым
сєлем салып μткендігін айта-
ды. Мєліктіњ ж±байы Аќтоты да

елгезек екен, енесімен он екі жыл
бірге т±рып келеді.

– Енем ‰немі маѓан аќыл-ке-
њесін айтудан жалыќќан емес.
Жаманымды жасырып, жаќсы-
лыѓымды асырып отыруѓа тыры-
сады. ‡лкендерді сыйла, ертењ
меніњ кμзім кеткенде, к‰йеуіњніњ
жалѓыз апасы мен ќарындасын
сыйла, туыстыќтан айырылмањ-
дар деп жиі айтып отырады. "Мен
енемін" деп ешќашан шікірейген
емес. Біз ж±мыста ж‰ргенде не-
мерелеріне ќарап, тамаѓымызды
пісіріп ќоятын. Биыл кμз н±ры на-
шарлап ќалды. Сонда да, біздіњ
Жансерік, Назерке атты екі бала-
панымызѓа бас-кμз болып отыра-
ды. Олардыњ да ата-єжелері де-
генде жандары ќалмайды, –
дейді єжейдіњ келіні Аќтоты.

Украина жерінде д‰ниеге
келіп ќазаќтыњ ќара баласына
т±рмысќа шыѓып, баќытын ќазаќ
жерінен тапќан Елена Федотќы-
зы мен Ќошќарбай М±ќыш±лы
б‰гінде ‰лкен єулет. Елу жылдай
тату-тєтті μмір с‰ріп келе жатќан
олар  осы μмірлері ‰шін Аллаѓа
ш‰кіршілік етеді. Мінездері
ж±мсаќ, бμтен сμзге жоќ ќария-
ларды ауыл т±рѓындары да ќатты
сыйлайды. "Еліміз тыныш бол-
сын, халќымныњ басынан баќ пен
ырыс кетпесін, єр шањыраќтан
береке мен бірлік арылмасын"
деп аќ батасын берген ќа-
риялармен біз де ќимай ќоштас-
тыќ.

Ж±мак‰л СЫЗДЫЌОВА.
Єулиекμл ауданы.
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Таѓдыр табыстырып, тарих
тоѓыстырѓан т‰рлі μзге ±лт
μкілдері ырысы тасып, ынтымаѓы
жарасќан, байлыќ пен баќыт бастау
алѓан елімізде бейбіт те берекелі
ѓ±мыр кешіп, тєуелсіз еліміздіњ
іргесін бірге ќаласып келеді.

Жас аќындармен
кездесті

Облыстыќ Л.Толстой атын-
даѓы ѓылыми ємбебап кітап-
ханада "Толќынды толќын
ќуады" атты аќындар диало-
гы μтті. Кездесу кейіпкерлері
ќостанайлыќ жас аќындар –
Жандос Ж‰сіпбеков пен Ќасќыр-
бай Ќойшыманов. Жиналѓан
жыр с‰йер ќауымныњ с±раќта-
рына жауап беріп, μлењдерін
оќып, ж±ртшылыќты єдемі
поэзиямен рухани байлыќќа ке-
нелтті.

Екі аќынныњ да μлењдері
бірінен бірі μтіп, кμрнекілігі мен
терењ ойы кμрерменніњ
кμњілінен шыѓып, ыстыќ

ыќыласына бμленді. Жандос
Ж‰сіпбековтыњ "Кμпірдегі кез-
дейсоќтыќ" μлењініњ ерекше
мазм±ны талайларды тањ ќал-
дырса, ал Ќасќырбай Ќойшыма-
новтыњ "Ренішім саѓан меніњ"
μлењі ж±ртшылыќтыњ ќошеме-
тіне ие болды.

Жас та болса μз оќырманда-
рын тауып ‰лгерген аќындары-
мыз кездесу соњында кμпшілікке
алѓысын айтып, жыр с‰йер
ќауыммен естелік суретке
т‰сті.

Б±л жігіттердіњ екеуі де "Ќос-
танай тањы" газетінде ќызмет
істейді.

 Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ
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