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АРДАГЕРЛЕР – АБЗАЛ ЖАНДАР

 "Єке кμрген оќ жонар, шеше
кμрген тон пішер" деген маќал
бар емес пе. Б±л аталы сμз
суреттегі ќария Пањкерей
Берденовтыњ єулетіне арналып
дєл айтылѓан ба дерсіз. Себебі,
сексен жастаѓы атайдыњ μзі де,
балалары да, тіпті келіндері мен
немерелері де теміржол
саласыныњ ж±мысшылары.
Аќсаќал теміржол саласында
табаны к‰ректей  ќырыќ ‰ш жыл
ењбек еткен. Артынан ерген он
бір баласы да осы саланы
тањдап, єке жолын жалѓады.
Ал б‰гінде жеті ±лынан тараѓан
немерелері ќ±рыш жолдыњ
бойында ж±мыс істеп ж‰р.
¦рпаќ сабаќтастыѓы деген
осы шыѓар.

2-бет

Газет аптасына ‰ш рет: сейсенбі,
сєрсенбі, ж±ма к‰ндері шыѓады. Сей-
сенбі, сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,
ж±мада екі рет 16 бет, екі рет "Аќшам"
ќосымшасымен 24 бет болып шыѓа-
ды. Сєрсенбі, ж±ма к‰ндері басылым
т‰рлі-т‰сті болып басылады.

"Ќостанай тањы" газетіне жазы-
лу баѓасы:

– кєсіпорындар, мекемелер
мен ±йымдар ‰шін:

1 жылѓа – 5000 тењге, 6 айѓа –
2500 тењге.

– жеке оќырмандарѓа:
1 жылѓа – 4200 тењге, 6 айѓа –

2100 тењге.
–  ¦лы Отан соѓысы ардагер-

лері ‰шін:
1 жылѓа – 3900 тењге, 6 айѓа –

1950 тењге.
"Ќостанай тањы" газетіне "Ќаз-

пошта" бμлімшелерінде жєне ай-
маќтыќ "Костанайские новости" га-
зеті редакциясыныњ баспасμз тара-
ту ќызметінде жазыла аласыз.

Ќостанай ќаласы бойынша га-
зеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін –54626
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан

соѓысына ќатысушылар ‰шін –
54627

– кєсіпорындар, мекемелер мен
±йымдар ‰шін – 54625

Лисаков, Арќалыќ, Жітіќара,
Рудный ќалалары бойынша га-
зеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54679
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан

соѓысына ќатысушылар ‰шін –
54680

– кєсіпорындар, мекемелер мен
±йымдар ‰шін – 54678

Селолыќ жердегі жазылушы-
лар ‰шін газеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54752
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан

соѓысына ќатысушылар ‰шін –
54753

– кєсіпорындар, мекемелер мен
±йымдар ‰шін – 54751.

Баспасμз – 2016Баспасμз – 2016Баспасμз – 2016Баспасμз – 2016Баспасμз – 2016
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Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Єулет
абыройы

 "Ата" ќоѓамдыќ ќорыныњ басшысы Марат Ќабдысалыќов
ењбек ардагері Пањкерей Берденовты марапаттауда
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ќаладаѓы кμше бойындаѓы
ќабатты т±рѓын ‰йлердіњ ал-
дыњѓы жаѓынан ќарасањыз,
жылтырап ж±тынып т±р,  ал
арт жаѓына барсањыз,  кμњіліњіз
ќ±лазып сала береді...

..Бір ќ±далыќта кμрдік.
Ќ±да  сымдай тартылѓан
с±њѓаќ, атжаќты, ќалыњ шаш-
ты  сымбатты жігіт екен.

Сμйлесе, сыр тарта келе, белгілі
болды: "Сымбатында сын жоќ,
ішкі сарайында  дым  жоќ"
біреу.

Бір жігіт анасыныњ туѓан
к‰ніне жаќсы бір сыйлыќ  тањ-
дап берсін деп єйеліне айтќан-
да, жары  ќуанып кетіп ємбе-
бап д‰кенге бастап келеді.
Д‰кен аралап ж‰ріп ќызѓа-
ныштан ішіне пышаќ айнал-
майтын єйелі ењ бір арзан д‰-
ниені тањдайды. К‰йеуі єйел
тањдаѓан сыйлыќтыњ сыртын
єдемілеп безендіріп, ќаптатып
‰йіне алып кетеді.  Кешкілік
сол сыйлыќты ол єйеліне сый-
лап  т±рып:" Ењ ќымбат жанѓа
ќандай тањдау жасасањ, сен
μзіњ ‰шін  де сондай тањдау
жасады деп ойладым ",– депті.
Єйелі тілі байланып, μкініш
уытынан сазарып-безеріп
ќалады.

Шындыќ – кейде с±мдыќ,
кейде ѓажап. Шындыќ – кей-
де ащы, кейде тєтті. Шындыќ
–  μзіне тас лаќтырѓандарѓа да
к‰леді. Ал енді осы заманы-
мыздыњ шындыѓы ќалай μзі?

Айтпаќшы, еске т‰сті:
Шындыќтыњ  ‰сті-басы кір-

ќожалаќ,  єбден ±сќыннан
±сќын ќалмаѓан  тыр жалањаш
кейпін кμрген сайын ж±рттыњ
ж‰регі айнып теріс айналып
кетеді екен. Оны ‰йге
кіргізбек т±рмаќ, есігінен сы-
ѓалатпайды да. К‰ндердіњ к‰ні
Шындыќ єбден  м±њайып,
ж‰деп  ж‰ргенде кμшеде
‰стінде єдемі кμйлегі  бар, ж‰зі

Іркіліс жоќ, ілгерілеу бар

Сарыкμл ауданыныњ єкімі Э.К‰-
зенбаев облыстыќ БАЌ тілшілері-
мен кездесіп, ауданныњ аѓымдаѓы
жылдыњ соњѓы тоѓыз айдаѓы єлеу-
меттік-экономикалыќ даму ахуалы-
мен таныстырды.

Аудан μнеркєсіп μндірісі кμлемі
жμнінен аудан-ќалалар арасында
10-орында т±р. Биыл 2 млрд.475
млн. тењгеніњ μнімін шыѓарѓан. Фи-
зикалыќ кμлем индексі 109,5 пайыз-
ѓа тењ. Негізінен, б±л μлке экономи-
касыныњ басым ‰лесін ауылшаруа-
шылыќ саласы ќ±райды. Осы жыл-
дыњ ќырк‰йек айына дейінгі есеп
бойынша, аталѓан салаѓа ќатысты, ±зын саны, 4
млрд. 785 млн.тењгеніњ инвестициясы тартылѓан.

– Жекелей тоќталѓанда,  ауданда мал шаруа-
шылыѓыныњ дамуына "Сыбаѓа", "Алтын асыќ",
"Ќ±лан" мемлекеттік баѓдарламаларыныњ ыќпалы
кμп тиді. ¤ріс 1045 бас ІЌМ-мен толыќты.  Ет μндірісі
де кμњіл кμншітеді. "Крыловское", "Златоуст", "Каз-
ПроИнвест" серіктестіктері  герефорд жєне ќазаќ-
тыњ аќбас сиырын μсірумен ќоса, ет μндірісі
жμнінен кμш бастап т±р, – дейді Э.К‰зенбаев.

Жеделдетілген индустриялыќ-инновациялыќ
даму баѓдарламасы да, белсенділік баяулау бол-
са да, кμш соњында емес. Ќазіргі тањѓа дейін индус-
трияландыру картасына 1 млрд.324 млн. тењгеніњ
4 жобасы іліккен. Тμртеуі де – мал шаруашылыѓы
баѓытында. Мєселен, "Сорочинское", "Арыстан ПК"
ЖШС-тері, Янков жеке кєсіпкерлігі жалпылай айт-
ќанда жыл басынан бері 497,7 млн. тењгеніњ μнімін

Салыќ т‰спей –
бюджет б‰тінделмейді

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

¤њіріміздіњ ірі μндірістері ара-
сында тμменгі кμрсеткішпен
салыќ тμлеп отырѓандары аз
емес. ‡стіміздегі жылдыњ 9 айын-
да бюджеттен 11 млрд. тењге
алып, мемлекетке кіріс кіргізуге
ќауќарлыќ танытпай ж‰рген 9
кєсіпорын аныќталды. Былтыр-
ѓы жылы да 24 млрд. тењге кμле-
мінде ірі ќаражатќа ие болѓан 11
бизнес ±жымы салыќ ќайтары-
мын 5 пайызѓа ѓана орындаѓан.
Сєрсенбі к‰ні аймаќ басшысы
Архимед М±хамбетовтыњ тμраѓа-
лыѓымен μткен жиында Ќостанай
облысы бойынша мемлекеттік
кіріс департаментініњ басшысы
Айбек Паяев осындай мєлімет
келтірді. Бюджеттіњ кіріс бμлігін
толыќтыру мєселесі талќыланѓан
жиынѓа облыс єкімініњ орынбаса-
ры, аудан-ќала єкімдері, ќ±зыр-
лы органдар, басќарма-департа-
менттердіњ жетекшілері, екінші
дењгейлі банк директорлары,
кєсіпкерлер ќатысты.

Айбек Паяев келтірген дерек-
ке сєйкес, ‰стіміздегі жыл басы-
нан бергі тоѓыз айдыњ ќорытын-
дысы бойынша мемлекеттік бюд-
жет 73 млрд. тењгеге толыѓып,
98% жеткен. Жергілікті бюджет 1
млрд. тењгеге артыѓымен орын-
далыпты. Республикалыќ бюд-
жет 3 млрд. тењгемен толыќпаѓан-
дыќтан, ќаржы дефициті 1,5
млрд. тењгені ќ±раѓан.

– М±ныњ барлыѓы сыртќы фак-
торлардыњ єсерінен келген эко-
номикалыќ ќиындыќтарѓа бай-
ланысты болып отыр. Негізгі экс-
портталатын μнімдер арзандады,
єсіресе, μњірімізде темір кені 30%,
ішкі сауда айналымы 39,1%
тμмендеп кетті.

б±л-б±л жайнаѓан Єфсанаѓа
кездесіп ќалады. Єфсана:

– Сен неге жалањаш
ж‰ресіњ, кμњіл-к‰йіњ жоќ
ќой? –депті.

 Шындыќ  басын салбыра-
тып,  м±њайѓан ж‰зімен:

–  Сіњілім, меніњ  кμрген
к‰нім – к‰н емес. Ортада
с‰йкімім кеткен, ќадірім ќаш-
ќан.  Ќартайдым, к‰йім тμмен
єрі баќытсызбын. Сондыќтан
ж±рт менен єзірейлі кμргендей
аулаќ ж‰реді.

–  М‰мкін емес, – деді,
Єфсана, – сені кєрі болѓа-
ныњ ‰шін  ж±рт саѓан ќара-
майды дегенге сенбеймін.
Мені ќарашы, мен тіпті сенен
де кєрімін.  Біраќ жасым кел-
ген сайын  мені ж±рт кμбірек
іздейді. Саѓан оныњ ќ±пия-
сын айтайын: ж±рт тым ќара-
пайым, тым  ашыќ нєрсені
жаќтырмайды. Олар сєл де
болса жабыќ єрі сєнденгенді
±натады. Кел, мен саѓан
μзімніњ бірнеше с±лу кμйлек-
терімді  бере т±райын. Соны
ки, содан кейін ж±рт сені
жаќсы кμретін болады. Сен
сонда оны  тез аќ білесіњ,–
дейді жымыњдап.  Шындыќ
оѓан ќ±лаќ асып  келіседі.
Єфсананыњ єсем кμйлектерін
киді. Сол аќ екен, с±п-с±лу
болып жайнап  шыѓа келген
Шындыќты адамдар к‰лімдеп
ќарсы алатын болды. Содан
бері Шындыќ пен Єфсана-
ныњ ж±птары жазылмай
бірге ж‰реді екен...

Єулет
абыройы

Пањкерей Берденов Ќостанай облысы, Семиозер ауданы,
Миялы ауылдыќ кењесі, Ќызылќайыњ ауылында туып μскен.

Соѓыс басталѓан жылы 12 жаста еді. Сондыќтан тылдаѓы ењбекке
араласты. ‡ш жарым жыл єскерде болѓан. 1964 жылы Аќмоладаѓы
техникумѓа оќуѓа т‰сіп, кейін Ќ±см±рында, Обаѓан станциясында
ж±мыс істеді.  Бір орында тапжылмай ењбек етіп, зейнеткерлікке шыѓу
да ‰лкен абырой шыѓар.

Зейнеткерлікке шыќќан соњ ортаншы ±лы Єділхан мен келіні Жа-
њаг‰л ќалаѓа кμшіріп, ќолдарына алды. Содан бері он жыл уаќыт
μтіпті.  Ж±байы Ќазизамен 56 жыл бойы ќол ±стасып, ж±бын жазбай
бірге келеді.

Ќазір  Ќостанай шаћарыныњ т±рѓыны. Ќаланыњ тірлігінен тыс ќалып,
‰йде отырѓан атай жоќ. Ол Марат Ќабдысалыќов басќаратын "Ата"
ќоѓамдыќ ќорыныњ белді м‰шесі. Ќоѓамдыќ ќор ±йымдастыратын іс-
шаралардыњ біреуінен де ќалмай, атсалысып отырады. Тылдаѓы
ењбегі жєне ењбек ардагерлері арасындаѓы белсенділігі ‰шін жуырда
"Ата" ќоѓамдыќ ќорыныњ арнайы медалімен марапатталды да.

–  Ќалаѓа кμшіп келгелі бері "Ата" ќоѓамдыќ ќорыныњ ±йымдас-
тырѓан іс-шараларынан ќалмаймын. М±ндаѓы ќариялар  жинала
ќалсаќ мєре-сєре болып,  єњгіме-д‰кен ќ±рамыз. Ќарт кμњілге заман-
дастармен кездесіп, шер тарќатысќаннан артыќ не бар? – дейді Пањ-
керей Берденов.

Ол  сμз соњында Марат інісін жаќында ѓана алѓан "Алтынсарин
ауданыныњ ќ±рметті азаматы" атаѓымен єкелік мейіріммен ќ±ттыќта-
ды.

1-бет

шыѓарѓан. Аталмыш кєсіпорындар 75
жергілікті т±рѓынныњ екі ќолына бір
к‰рек тауып берді. Индустрияланды-
ру картасынан тыс  таѓы 10 жоба іске
ќосылѓан. Олардыњ ж‰зеге асыры-
луына 573 млн. тењге ж±мсалѓан.

Єлеуметтік саланыњ  да сынѓа
ілігерлік ќыры кμрінбейді. Білім сала-
сын дамытуѓа ќашаннан басымдыќ
беріліп келеді. 2015 жылѓы сала бюд-
жеті 1 млрд. 373 млн. тењгені ќ±рады.
Ж±мылдырылѓан к‰ш мектепке дейінгі
±йымдар ж‰йесін кењейтуге, "Бала-
пан" баѓдарламасын іске асыруѓа,
міндетті жалпы орта білім беруді ќам-
тамасыз етуге,ќосымша білім беруді
дамытуѓа баѓытталѓан.

Ќазіргі уаќытта ТКШ басты назарда
±сталып отыр. Ќыс таќаѓан кезењде жергілікті ха-
лыќты, мекемелерді отынмен ќамсыздандыру –
кезек к‰ттірмейтін мєселе. Э.К‰зенбаев б±л  тура-
сындаѓы т‰йткілдер де оњтайлы шешімін тапќанын
айтты. 12,7 мыњ тонна кμмір дайындалѓан. Білім
беру саласыныњ 33 нысаныныњ, денсаулыќ саќ-
тау саласыныњ 28 нысаныныњ жєне екі кμппєтерлі
т±рѓын ‰йдіњ электр желілері, жылу ќ±бырлары то-
лыќтай жμндеуден μткізілген. Ауданѓа ќарасты елді
мекендерді орталыќтандырылѓан ауыз сумен ќамту
84 пайызды ќ±райды. Б±л баѓыттаѓы ж±мыстар жа-
лѓассыз ќалмайды.

Баяндамада сμз етілген салалар тілшілердіњ
с±раќтар ќоюы арќылы кењірек талданды.

СУРЕТТЕ: Сарыкμл ауданыныњ єкімі Э.К‰зен-
баев

Суретті  т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Жандос
       Ж‡СІПБЕК

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Департамент басшысы облыс-
таѓы бірќатар серіктестіктердіњ
ќомаќты ќаржыѓа ие болса да
салыќ тμлеуден жалтаратынын,
соныњ салдарынан кμлењкелі
бизнеске жол ашылып жатќанын
жасырып ќалмады. Ондай
кєсіпорындар салыќтан жалтару-
дыњ т‰рлі айла-тєсілдеріне
кμшеді. ¤њірдегі "Ерлан Компа-
ниясы", "Сыл", "Ван" "АБЗ+", "Гре-
нада" ќатарлы жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктері салыќты
толыќ тμлемеген.

Ќ±зырлы орган мемлекеттік
тапсырысќа ќатысушыларѓа са-
раптама ж‰ргізіпті. Мєселен, был-
тырѓы жылдыњ басынан бері
кєсіпорындар мемлекеттік тапсы-
рыс аясында 197,4 млрд. тењге
алѓан.

– Жылдан жылѓа ірі кμлемде
ќаражатќа ие болып, салыќты
μтеуі тμмендеп бара жатќан биз-
нес субъектілері аз емес. Атап
айтсаќ, "Ерлан Компаниясы"
ЖШС соњѓы екі жыл ішінде мем-
лекеттік тапсырыспен алѓан 7
млрд. тењгеге 101 млн. тењге
салыќ тμлеген. "Аяз" ЖШС мем-
лекеттен 6 млрд. ќаражат алса да,
155 млн. ѓана салыќ берді.
"АБЗ+", "Гренада", "Сыл" серік-
тестіктерініњ єрќайсысы 2 млрд.
тењгеден ќаражат алса да, салыќ
кμлемі 100 млн. тењгеден аспаѓан.

Департамент басшысы μз еркі-
мен салыќ тμлемейтіндерден
аќша ќылмыстыќ іс ќозѓау арќы-
лы μндіріліп алынып жатќанын
да атап μтті. Биыл мемлекеттік
тапсырысќа ќатысушы ірі бизнес
субъектілеріне ќатысты салыќ-
тыќ тексерулер ж‰ргізіліп, ќылмыс-
тыќ іс ќозѓалѓаннан кейін 2,6
млрд. тењгеден астам ќаражат
бюджетке келіп т‰скен. Осындай
таѓы 4 ірі кєсіпорынѓа тексеру

ж‰ргізілуде екен. Олардан ќазы-
наѓа келіп т‰сетін ќаржы кμлемі
1,5 млрд. тењге болмаќ. Айбек
Паяев жоѓарыдаѓы олќылыќтар
ќайталанбау ‰шін облыс єкіміне
салыќ тμлеу ќабілеті тμмен
кєсіпорындарды тендерлерге
ќатысуѓа жол бермеуге ыќпал
етуін с±рады.

– Ќазір жылдыњ аяѓы. К‰н
тєртібінде бюджеттіњ кіріс бμлігін
толыќтыру мєселесін ќарастыра-
тын боламыз. Облыстыњ жєне
жергілікті бюджеттіњ кіріс бμлігініњ
жеткізілген параметрлі атќары-
луы аѓымдаѓы жылы проблема-
лы жєне к‰рделі болып отыр.
2015 жылы бекітілген бюджетпен
салыстырѓанда, жыл басынан
бері облыстыќ салыќ т‰сімдері
бойынша жоспар 4,5 млрд. тењ-
геге ќысќарды. Бюджеттіњ кіріс
бμлігініњ атќарылуы 2016 жылы
да биылѓыдай к‰рделі болаты-
нын кμріп отырмыз. Сондыќтан
алдаѓы уаќытта бюджеттік кіріс
бμлігін ±лѓайту жμнінен резервті
аныќтау, сондай-аќ салыќ база-
сын кењейту ќажет. Б±л тек мем-
лекеттік органдарѓа ѓана емес,
барлыќ ірі кєсіпорындар мен
шаѓын жєне орта бизнес субъек-
тілеріне ж‰ктеліп отырѓан міндет,
– деді μњір басшысы.

Архимед М±хамбетов салыќ
тμлегендер ж±мысын жалѓастыра
береді деді. Ќайта оларѓа билік
тарапынан кμмек те жасалмаќ. Ал
"бармаќ бастымен" салыќтан
жалтару деген болмайды. Осыны
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары
алдында ескертіп μтті. Аймаќ
басшысы сондай-аќ т‰рлі ќит±р-
ќылыќтармен банкроттыќ жария-
лап, барлыќ активтерді алып
кеткісі келетіндер жайында ха-
бардар екенін жеткізіп, ондай-
лардыњ жолы кесіледі деді.

Ш±ѓа
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 300 млн. тењгеніњ азыѓы алынбаќ
 Облыста. ¤њірдіњ ауыл шаруашылыѓы μнімдерініњ т±раќтан-

дыру ќоры толыѓуда.  Биылѓы жыл бойы Ќостанайдаѓы барлыќ
жєрмењкеде т±раќтандыру ќорыныњ азыќ-т‰ліктері сатылды. Ќор
2011 жылы азыќ-т‰лік тапшылыѓын болдырмай, баѓаны ±стап
т±ру ‰шін ќ±рылѓан еді. Биыл 150 т. ќант, 1000 т. картоп, 50 т.
сєбіз, 250 т. μсімдік майы, 50 т. ет, 2,5 млн.дана ж±мыртќа сатып
алу жоспарланѓан. Ќазіргі тањда 20 т. к‰ріш сатып алынды. Т±раќ-
тандыру ќорына 300 млн.тењге бμлінді.

 Тоќыма шеберханасын ашты
Рудный. Кеншілер ќаласындаѓы кєсіпкер Д.Жєлелов "Моно-

ќалаларды дамыту–2020" баѓдарламасы аясында 3 млн.тењге грант-
ты жењіп алды.  Б±л кєсіпкерге  тоќымалы киім дайындайтын ше-
берхана ашуѓа м‰мкіндік берген. Бμлінген ќаражатќа ол тоќу жєне
тігу машинкалары мен тоѓа, ‰стел, ноутбук сынды ќажетті жаб-
дыќтарды сатып алѓан. Єзірге шеберханада ‰ш тоќымашы ж±мыс
істейді. Болашаќта кєсіпкер кєсіпорынныњ керегесін кењейтуді
жоспарлап отыр.

"Ќыс–2015"
Облыста. Тμтенше жаѓдайлар департаменті "Ќыс–2015" рес-

публикалыќ командалыќ-штабтыќ оќу-жаттыѓу шарасын μткізді.
Ќалалыќ жаѓажай мањында Ќостанай ќаласыныњ жедел топ жа-
саѓы сынѓа т‰сті. Дайындыќ барысын облыс єкімініњ орынбаса-
ры Ѓ.Н±рм±хамбетов тексерді. Ол б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рына берген с±хбатында жедел топ жасаѓы ќысќы мерзім
уаќытында даѓдарысты жаѓдайлардыњ ізін жою бойынша ќ±тќа-
ру жєне кезек к‰ттірмейтін ж±мыстарды ж‰ргізуге дайын деп атап
μтті.

 "Мен жєне меніњ полицейім"
Лисаков. Ќаладаѓы №1 мектепте оќушылар арасында "Мен

жєне меніњ полицейім" атты сурет жєне шыѓарма байќауы μтті.
Ќатысушылар μз ж±мыстарында полицейлердіњ ќызметі жайын-
да μздерініњ т‰сінген-білгендерін ќаѓаз бетіне бейнелеп, ойларын
сμзбен жеткізуге талпынды. ¦стаздардыњ жєне μзге де оќушы-
лардыњ кμзќарасы бойынша Венера Куламбаева ‰здік деп таныл-
ды.

"Ќ±ќыќтыќ сауаттылыќ – заман талабы"
Ќостанай ќ. Ќ±ќыќтыќ сауаттылыќты кењейту маќсатында

А.Пушкин кітапханасында №24 бастауыш мектеп-гимназиясыныњ
оќушыларымен "Ќ±ќыќтыќ сауаттылыќ – заман талабы" атты кеш
болды. Оќушылар  к‰нделікті μмірде кездесіп жататын ±рлыќтыњ
жаѓымсыз екенін ±ѓынып, жаман єдеттердіњ алдын-алу ‰шін  не
істеу керек екенін ‰йренді.

 "Ќазаќ хандыѓына – 550 жыл"
Аманкелді. Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓына орай А.Има-

нов атындаѓы Аманкелді мемориалдыќ м±ражайында  "Ќазаќ хан-
дыѓына 550 жыл" таќырыбында кμрме μткізілді. Ѓылыми ќызмет-
кер Ж.Досбергенов кμрмені Б.Ќолдасбаев атындаѓы орта мек-
тептіњ оќушыларына таныстырып, Ќазаќ хандыѓыныњ ќ±рылу
тарихы туралы дєріс оќыды.

Жарќын кμњіл сыйлады
Жанкелдин. Аудандыќ ішкі саясат бμлімі, "Жастар" бастама-

лар орталыѓыныњ ±йымдастыруымен ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыѓына орай аудандыќ мєдениет ‰йінде μткен "Жайдарман"
ойын-сауыќ кеші кμрермендерге жарќын кμњіл сыйлады. Ауыл
жастарыныњ μнерлерін насихаттау барысында μткен іс-шараѓа
не бєрі бес команда ќатысты. Олар μмірдегі кейбір келењсіздік-
терді єжуєлі єзілдерімен жеткізді.

"Н±р Отан" партиясы
тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Асќар
Мырзахметов Ќостанай
облысына ж±мыс
сапарымен келіп, μњірдіњ
белсенді жастарымен
кездесті. Сонымен ќатар
"Н±рлы жол" баѓдарламасы
бойынша салынып жатќан
объектілердіњ ќ±рылыс
ж±мыстарымен танысты.

Партияныњ облыстыќ фили-
алында μткен кездесуге облы-
сымыздыњ ењ белсенді деген
бетке ±стар жастары ќатысты.
Олардыњ арасында ж±мысшы,
кєсіпкер, студент, спортшы,
шыѓармашыл жастар бар.
Ќатысушылардыњ єрќайсысы
μз салалары бойынша ой-
пікірлерімен бμлісіп, ±сыныс-
тарын да ортаѓа салды.  Ал-
ѓаш болып сμз бастаѓан "Жас
Отан" ЖЌ облыстыќ филиалы-
ныњ жетекшісі Ерлан Тμлета-
ев Ќостанайдаѓы "жас отан-
дыќтардыњ" ж±мысы туралы
баяндады.

– Облысымызда "Жас Отан"
жастар ќанатыныњ 16 аудан-
дыќ жєне тμрт ќалалыќ филиа-
лы бар. ¤њіріміздіњ белсенді
жастары мемлекеттік басым
баѓыттарды ж‰зеге асыруѓа
‰лес ќосуда. "Жас Отанныњ"
белсендісі Мирас Адамбаев-
тыњ ќайырымдылыќ жобасын
ерекше маќтанышпен айтуѓа
болатындай. Жоба "Хелпер-
бокс" деп аталады. Оныњ маќ-
саты – киім-кешек жинап, жаѓ-
дайы тμмен адамдарѓа тара-
тып беру. Осылайша жастар-
ды ќайырымдылыќ шарасына
тартудамыз.

"Ќайырымдылыќ жєшігі"
ќаламыздаѓы орталыќ ємбе-
бап д‰кеніне (ЦУМ) орнатыл-
ѓан. Еріктілер аптасына екі рет
жиналып "Ќайырымдылыќ
жєшігіне" жиналѓан киім-ке-
шекті м±ќтаж жандарѓа апа-
рып береді, – дейді "Жас Отан"
ЖЌ облыстыќ филиалыныњ
жетекшісі Ерлан Тμлетаев.

Партия тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Асќар Мырзахме-
тов Ќостанайдаѓы "Ќайырым-
дылыќ жєшігі" жобасына ±ќсас
шара Астана ќаласында да
ж‰зеге асатындыѓын айтты.

"М±ндай ќайырымдылыќ
шарасын республиканыњ
аумаѓында кењінен насихаттау
ойда бар. Киім-кешек жинау
‰шін жєшік орнатумен шектел-
мей, арнайы нысан белгілеу
керек. Єкімдіктіњ ±сынѓан
тізіміне сєйкес, киім-кешекті
м±ќтаж жандарѓа тарататын
боламыз.

"Жас Отан" б±ќаралыќ іс-
шараларѓа ќатысып, арзан
пиар жасаудыњ ќажеті шама-
лы. Акция, флеш-мобтармен
шектелуге болмайды. Жастар
тыњ идеяларымен, ерекше бас-
тамаларымен партияныњ бас-
шылыѓына, аѓа буынѓа кμмек-

Жастары белсенді елдіњ
болашаѓы жарќын

тесуі керек".
Руханият саласы туралы

ой-пікірімен бμліскен жас жур-
налист Жансая Ќожахметова
μзініњ ±сынысын да ортаѓа сал-
ды.

"Рухсыз, имандылыќсыз,
мєдениетсіз алѓа жылжу
м‰мкін емес. Сμздіњ шындыѓы
керек, еліміздегі телеарналар-
да ±лттыќ ќ±ндылыќтарымыз-
ды, мєдениетімізді, салт-
дєст‰рімізді жањѓыртып, наси-
хаттайтын баѓдарламалар
бірен-сарањ. Оныњ μзінде жас
толќынды баурап алатын за-
манауи баѓдарламалар аз.
Орталыќтандырылѓан респуб-
ликалыќ телеарналарда жас-
тар кμретін маѓыналы баѓдар-
ламалар кμп болса деген ±сы-
нысым бар".

– Жастар – біздіњ болаша-
ѓымыз. Олардыњ ќандай
тєрбие алып жатќаны бєріміз
‰шін мањызды. Сондыќтан
±лттыќ ќ±ндылыќтарымызды
насихаттауда ±рпаќ сабаќтас-
тыѓына баса кμњіл бμлу керек.
Мемлекет басшысыныњ
"Мєњгілік Ел" жалпы±лттыќ
идеясы, ќазаќстандыќ патрио-
тизмді ќалыптастыру, мінекей
осыныњ бєрі "Жас Отанныњ"
±станатын негізгі баѓыты бол-
маќ. Жастардыњ бойында
отанс‰йгіштік ќасиеттерді
ќалыптастыру ж±мыстары
к‰нделікті ж‰зеге асуы тиіс.
"Жастар – Отанѓа!", "Сєтті
ќадам" сияќты жобалар патри-
отизмніњ бастауы, – деді
Партия тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Асќар Мырзахме-
тов.

Кездесуде жас депутат Та-
тьяна Антонинова ауылдарда
жастар ±йымдарын дамытуды
±сынды. Себебі, жыл μткен
сайын ауыл жастарыныњ бел-
сенділігі тμмендеп барады.
‡Е¦-дар мемлекеттік саясат-
ты насихаттау маќсатында
ж±мыс істейтінін ескерсек,
аудандарда жастар ќозѓалы-
сын дамыту мањызды.

– Елбасы "Жас Отан" ЖЌ-
ныњ I съезінде жастарѓа ‰лкен
сенім білдірген болатын. Жас
толќынныњ білім алуына,
ж±мыс істеп, т±рѓын ‰ймен
ќамтылуына  арналѓан єрт‰рлі
єлеуметтік баѓдарламалар
бар. Десек те, ж±мысшы жас-
тардыњ мєртебесі тасада
ќалып ќояды. Б±л мєселені

шешу маќсатында облыстаѓы
ірі кєсіпорындарда жастар ко-
митеттері ќ±рылды, – деді
"Н±р Отан" партиясы ЌОФ
тμраѓасыныњ бірінші орынбаса-
ры Єлия Сапарова.

Осы орайда "Ќазаќтелеком"
АЌ Ќостанай ОТД μкілі "Марат
Сандыбаев "Жас телеком"
жастар ќанатыныњ ж±мысы-
мен таныстырды. Сонымен
ќатар  жастарды шаѓын жєне
орта бизнеске тарту, білім-
ѓылым ‰йренуге баулу туралы
да сμз болды.

– Мамандыќ тањдауда
т‰сіндіру ж±мыстары тμмен.
Жастардыњ бєрі шетінен зањ-
гер, ќаржыгер болѓысы келеді.
Ауылѓа ќажетті мамандарды
даярлауѓа ‰лес ќоссаќ,
еліміздіњ экономикасына тыњ
серпін болар еді. Єлемдік за-
манауи озыќ технологияларѓа
деген д±рыс кμзќарасты
ќалыптастыру керек. Зама-
науи технологияны игеру
б‰гінгі к‰нніњ талабы, – деді
партия тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Асќар Мырзахме-
тов.

Кездесу соњында "Н±р
Отан" партиясы тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Асќар
Мырзахметов, партияныњ Ќос-
танай облыстыќ филиалыныњ
тμраѓасы, μњір басшысы Архи-
мед М±хамбетов жєне пар-
тияныњ ЌОФ тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Єлия Са-
парова жастармен бірге ес-
телік суретке т‰сті.

Жастармен болѓан ж‰зде-
суден соњ Асќар Мырзахметов
Ѓ.Ќайырбеков кμшесінде бой
кμтеріп жатќан т±рѓын ‰йдіњ
ќ±рылысын барып кμрді.
Аталѓан нысан "Н±рлы жол"
баѓдарламасы бойынша салы-
нып жатыр. "Сарбайское СМУ"
ЖШС директоры Сергей Мень-
шиковтыњ айтуынша, бес
ќабатты, отыз пєтерлі ‰йдіњ
ќ±рылысы алдаѓы желтоќсан
айында аяќталмаќ. Т±рѓын
‰йдіњ он бес пєтері ‰ш бμл-
мелі, бес пєтері екі бμлмелі,
ал ќалѓан он пєтер бір бμл-
мелі. Асќар Мырзахметов бір
бμлмелі пєтерлердіњ санын
кμбейту керектігін айтты.

СУРЕТТЕ: кездесуден
кμрініс.

Суретті т‰сірген
 Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ
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"Жас ќанат – 2006" ЖШС ќ±с
фабрикасы 2013 жылы μндірісті
модернизациялауды бастаѓан
болатын. 2010 жылы ‰демелі
индустриялыќ-инновациялыќ
даму баѓдарламасы шењберінде
ашылѓан инвестициялыќ жоба
ќ±стар саны мен ж±мыртќа
кμлемін кμбейтпек.

Ќостанай ауданына ќарасты "Жас
ќанат – 2006" ќ±с фабрикасы μндірісті
жањѓыртудыњ жања кезењіне кμшті.
Заманауи технологиялармен жараќта-
ну арќылы кєсіпорын μнім кμлемін
арттырып, μзіндік ќ±нын тμмендету-
ге м‰мкіндік алды. Б‰гінде "Жас
ќанаттыњ" сапалы ж±мыртќалары
Ќазаќстаннан бμлек Ресей нарыѓын-
да да с±ранысќа ие. 2010 жылы "Жас
ќанат" фабрикасында ќ±с саны 300
мыњ шамасында еді. Ол кезде кєсіп-
орын ќуаты жылына 65 млн. дана
ж±мыртќа μндіруге ѓана жететін.
¤ндірісті кезењ-кезењімен жањѓырту
μз тиімділігін кμрсетті. ¦зындыѓы 100
метрден асатын 10 ќатарлы, екіќабат-
ты ќ±сќоралармен бірге сан да, сапа
да артты. Б‰гінде жылдыќ ќуаты - 250
млн. дана.

Бізге фабрика зоотехнигі Анна
Попуша  ќ±старды ќалай к‰тіп бап-
тайтынын айтып берді:

– Мекиендерге берілетін жем-азыќ
зертханада м±ќият тексеріледі. Ќ±нар-
лы ќорек – сапалы μнімніњ негізі. Сол
‰шін де біздіњ ж±мыртќаларѓа с±ра-
ныс кμп. Ќазір фабрикада ж±мыртќа
беретін мекиен саны 700 мыњ. Кєсіп-
орында  к‰ніне 550 мыњ дана ж±мырт-
ќа жиналады. Іріктеу цехында олар
м±ќият тексерістен μтеді. Автоматты
ж‰йе компьютерге баѓындырылѓан
жапон жабдыѓы ќол ењбегін аса ќажет
етпейді.

Дайын μнімдер цехыныњ басшы-
сы Татьяна Филенко:

–  Саѓатына 120 мыњ дана ж±мырт-
ќаны μњдеуге ќауќарлы. Ж±мыртќа-
лар желілерде салмаѓына ќарай 6 са-
натќа бμлінеді. Біздіњ ж±мысшылар-

Рудный ќаласындаѓы "Лидер-
2010" ЖШС-не ќарасты с‰т зауы-
тына Голландиядан арнайы кењесші
келді. Кейс Олстоорн мырза микро-
биология ѓылымдарыныњ докторы.
С‰т μњдеу саласында 40 жылдыќ
тєжірибесі бар маман. Ол осыѓан
дейін єйгілі "Данон" компаниясында
ж±мыс жасаѓан. Кењесшініњ келуі
"Бизнестіњ жол картасы – 2020"
баѓдарламасыныњ аясында ж‰зеге
асып отыр.

Мемлекеттіњ ќолдауымен "Лидер-
2010" компаниясы заманауи ќ±рыл-
ѓылармен жабдыќталѓан жања зау-
ытты іске ќосќан болатын. Орталыќ-
та єр ауысымда 20 тонна μнім
μндіріледі. С‰т, айран, ќаймаќ, май,
ірімшік пен "Тан" сусыны да осы за-
уытта жасалады. Кєсіпорын басшы-
сы Владимир Ширяев білікті маман-
ныњ шаќыртылу маќсатын айта кетті.

– Компанияныњ ж±мысы баяулап
ќалды. Жања μнім т‰рлері болмай,
аз д‰ниемен ѓана шектелдік. Оныњ
‰стіне, саќтау мерзімі де аз болды.
Тіпті, кейбіреуі 5 к‰нге ѓана жарам-
ды еді. Сол тауарларды алыс ай-
маќтарѓа тасымалдай алмадыќ.

Жања зауыттыњ іске ќосылуымен
μнімдер арта т‰сті. С‰т коктейлі мен
йогурттар сатылымѓа шыѓа баста-
ды. Алайда, компанияныњ стратегия-
сы μзгермейді. Іштегі нарыќты толыќ
ќамтамасыз етіп, Ресейге де тауар-
ларды экспорттайтын боламыз.
¤ндіріске заманауи єдістерді барын-
ша сіњіру ќажет. Олстоорн мырза
біздіњ жобамызды ж‰зеге асыруѓа
кμмек кμрсететін болады.

Шетелдік маман аталмыш зауыт-
та екі апта ж±мыс атќарды. Осы
уаќыт ішінде μз білімімен бμлісіп,
т‰рлі ќоспалар енгізіп, автоматты
т‰рде ж±мыс істейтін техникалардыњ
ж±мыс тєртібін алмастырды.

– Рудныйдаѓы зауыттыњ кейбір
μнімдері маѓан белгісіз. Айраны мен
кептірілген ірімшігін, "Тан" сусынын
микробиолог ѓалым ретінде жоѓа-
ры баѓалаймын. Олардыњ ќ±рамын-
да ешќандай химиялыќ ќоспалар
жоќ. Иісі мен т‰рі жєне дємі де ерек-
ше. Мен еуропалыќтарѓа ќолдануѓа
кењес беремін. Кєсіпорын жања
ќ±рылѓылармен ќамтамасыз етілген.
Ж±мысшылардыњ барлыѓы ењбек-
ќор, єрі елгезек, – деп μз баѓасын
берді голландиялыќ маман.

ЌУАТТЫ БИЗНЕС –
                    ЌУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ

ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЯСАТ

дыњ ќолымен оралып, ќоймаѓа
жμнелтіледі. ¤ндірісті жањѓырту –
фабриканыњ Д‰ниеж‰зілік сауда ±йы-
мында бєсекеге ќабілетті болуѓа жа-
саѓан дайындыѓы. Б‰гінде кμздеген
маќсатќа ќол жетті. Єлемніњ тєжіри-
бесі осындай. Заманауи жабдыќтар
μнімніњ μзіндік ќ±нын арзандатуѓа
м‰мкіндік берді", – дейді кєсіпорын
басшылыѓы.

"Жас ќанат – 2006" ЖШС дирек-
торы Ќайрат Маишевтіњ сμзіне с‰йен-
сек, мемлекет тарапынан берілген
кμмектердіњ арќасында, жылына 65
миллион ж±мыртќа шыѓаруѓа жос-
парланылѓан ќ±с фабрикасы аз ѓана
уаќытта ќ±рылѓан.

– 2010 жылы ашылѓаннан бері

μндірісіміз тоќтаусыз жетілдіріліп
келеді. Біздіњ μнімдерге с±раныс кμп.
Жалпы ж±мыртќа денсаулыќќа пай-
далы, жењсік ас ѓой. Аќуызѓа бай бол-
ѓандыќтан да кμптеген азыќтыњ ќ±ра-
мына ќосылады. Сол ‰шін де оѓан
деген с±раныс арта бермек. Бізде
μнімді μткізу жаѓынан мєселе туын-
даѓан емес. ¤ндіріс кμлемін арттыра
бермекпіз. Біздіњ сапамыз – сіздіњ ден-
саулыѓыњыз. Фабрика ±станымы осы.
Б‰гінде "Жас ќанаттыњ" ж±мыртќа-
лары т±тас Ќазаќстанѓа, одан бμлек
Ресейдіњ 3 облысында сауданаланады.
Т±тынушыларымыз "Халыќ марка-
сы" байќауында бізді т‰гелдей ќол-
дайтынына сенеміз, –  дейді кєсіп-
орындаѓылар.

Ќ±с фабрикасы
ќуатын арттырды

Кенже
       ЌОНЫСБАЙ

2016 жылы іске ќосылады деп к‰тіліп
отырѓан 4G технологиясына дайындыќ
ж‰ргізудіњ бір бμлігі ретінде "Кселл"
деректерді тарату ќызметін ±сынуѓа басты
назар аударуда. Осы маќсатта компания ењ
танымал "Алло, Ќазаќстан" тарифтік
жоспарыныњ жања топтамасында
±сынылатын мобильдік интернет кμлемін
±лѓайтып отыр.
2015 жылдыњ 28 ќазанынан бастап "Алло, Ќазаќ-

стан" тарифтік жоспарыныњ бірінші топтамасына
ќосымша ретінде "Алло, Ќазаќстан ХS, S, M, L"
тарифтік жоспарыныњ жања топтамасы іске ќосы-
луда. Аталѓан жоспарларѓа енгізілген мобильдік ин-
тернет пакеті ±лѓайтылып отыр.

"Соњѓы тоќсан ішінде" біздіњ желіміздегі мо-
бильдік интернетті т±тыну кμлемі 2 есеге артты.
Осы ретте биылѓы жылдыњ маусымынан бастап
іске ќосылѓалы бері "Алло, Ќазаќстан" жоспарын-
даѓы мобильдік интернетті  т±тыну кμлемі 4 есеге
артќан болатын. Клиенттеріміздіњ арасында дерек-
терді тарату ќызметіне деген аса ‰лкен с±раныс-
ты кμріп отырмыз жєне де б±л с±раныс ‰немі ар-
тып келеді. Клиенттеріміз кез келген уаќытта жєне кез келген
жерде кμлемі ‰лкен видео жєне музыка файлдарына ќол
жеткізгісі келеді. Оныњ ‰стіне б±л жаћандыќ жєне ќазаќстандыќ
телекоммуникация нарыѓында басты трендке айналуда. Басты
назарымызды клиенттеріміздіњ ќажеттіліктеріне шоѓырландыра
отырып, біз μзгерістерді ењ танымал "Алло, Ќазаќстан" тарифтік
жоспарындаѓы топтамалардан бастап отырмыз. 2016 жылы біз
4G технологиясын іске ќосуѓа дайын боламыз, сондыќтан біз
ењ танымал тарифтік жоспарларды деректердіњ ‰лкен кμлемін
т±тынуѓа ќазірдіњ μзінде бейімдей бастадыќ," – деп атап μтті
"Кселл" АЌ бас атќарушы директоры Арти Отс.

аctiv абоненттеріне ќолжетімді "Алло, Ќазаќстан" тарифтік
жоспарыныњ жањартылѓан н±сќасында 6 м‰мкіндік пайда бол-
ды. 4 жоспар мобильдік интернет ќолданушыларына баѓыттал-
ѓан болса екеуі єлі дауыстыќ ќызметтерді артыќ кμретін або-
ненттерге арналѓан.

Мобильдік интернеттік белсенді ќолданатындарѓа арнап енді
"Алло, Ќазаќстан XS", "Алло, Ќазаќстан S", "Алло, Ќазаќстан
М", "Алло, Ќазаќстан L" топтамасында б±л рекордтыќ 45 Гб-ќа
тењ. Сонымен ќатар, осы жања тарифтік топтамаѓа алѓашќы рет

ќосылатын абоненттерге 30 к‰нге  1 Гб-тан бастап 7 Гб-ќа дейінгі
бонус ±сынылатын болады.

Дауыстыќ жєне интернет ќызметтердіњ ењ ‰лкен пакеті "Алло,
Ќазаќстан L" тарифтік жоспарында ќарастырылѓан. Айына тμле-
нетін 2490 тењге ‰шін бір айѓа жететін интернеттіњ ењ ‰лкен кμлемі
- 45 Гб ±сынылады (к‰ндізгі уаќытта 15 Гб, т‰нгі уаќытта 30 Гб).
Осы ретте аталѓан тарифтік жоспар арќылы тарифтік топтамаѓа
ќосылѓан алѓашќы 30 к‰нде 7 Гб бонус ќоса берілетін болады.
Осы тарифтік жоспар бойынша Ќазаќстан ішіндегі б‰кіл желілер-
ге ќоњырау шалу 300 минутты, ал желі ішінде ќоњырау шалу ‰шін
30 к‰нге 1690 минутты ќ±райды. Жања тарифтік топтаманы
‰зіліссіз ќолданѓаннан кейінгі 7-айдан бастап "Алло, Ќазаќстан L"
абонентеріне Ќазаќстан  ішінде б‰кіл желілерге ќоњырау шалу
‰шін 1990 минут берілетін болады.

Телефон арќылы кμп єњгімелескенді артыќ кμретін activ або-
ненттеріне арнап жалпы ±лттыќ "Алло, Ќазаќстан 2G" жєне ай-
маќтыќ "Алло, Ќазаќстан Start" деп аталатын 2 жања тарифтік
жоспар ќарастырылѓан.

Бір айѓа 890 тењге т±ратын "Алло, Ќазаќстан 2G" жоспарында
ќ±ны 0 тењгеге тењ шектеусіз желі ішінде ќоњырау шалу м‰мкіндігі
±сынылып отыр. ЌР-даѓы басќа операторлардыњ ±ялы жєне ќала-

лыќ нμмірлеріне ќоњырау шалу минутына 15 тењге
т±рады.

Бір айѓа 1290 тењге т±ратын "Алло, Ќазаќстан
Start" жоспарында Ќазаќстан ішінде б‰кіл желілер-
ге арнап 90 минут жєне аталѓан жоспарѓа ‰зіліссіз
ќосылѓан алѓашќы 180 к‰н бойы аctiv/Кcell желісі
ішінде айына 900 минут ±сынылады. Осы тарифтік
жоспарѓа ќосылѓаннан кейінгі 7-айдан бастап або-
ненттерге ЌР ішіндегі барлыќ желілерге ќоњырау
шалу ‰шін 990 минут беріледі. Сонымен ќатар, осы
тарифтік жоспарѓа мобильдік интернеттіњ к‰ндіз 1
Гб-ќа жєне т‰нде 2 Гб-ќа тењ наќты кμлемі ќоса
беріліп отыр. Осы тарифтік жоспарѓа жєне жања
тарифтік топтамаѓа алѓаш ќосылѓаны ‰шін бонус
ретінде абоненттерге 30 к‰нге 1 Гб интернет ±сы-
нылады.

Осы ретте жоѓарыда аталѓан тарифтік жоспар-
ларѓа ќосылѓан абоненттердіњ барлыѓына абонентік
тμлемніњ шыѓынѓа жазылѓан-жазылмаѓанына ќара-
мастан, мобильдік н±сќалар арќылы Facebook жєне
ВКонтакте танымал єлеуметтік желілеріне шыѓуѓа
м‰мкіндік беріледі.

Компаниядаѓылар б±л μзгерістер жергілікті на-
рыќтыњ дауыстыќ ќызметтерден интернетті т±тынуѓа ары ќарай
кμшуін ынталандыратына сенімді.

Сонымен ќатар, компания 2015 жылдыњ 28 ќарашасынан
бастап орын алатын аѓымдаѓы жаѓдайды ескере отырып, "Алло,
Ќазаќстан 1,2,3" тарифтік жоспарларына енгізілген ќызметтердіњ
кμлемі арттырылатынын мєлімдейді. Осыѓан орай аталѓан та-
рифтік жоспарлардаѓы ай сайынѓы абоненттік тμлем ќ±нына
т‰зетулер енгізілетін болады.

Сонымен ќатар, б±л μзгерістер белгілі аймаќтыќ "Елім-ай"
жєне "Пысыќ" тарифтеріне де μз ыќпалын тигізді. Жањартылѓан
н±сќауда, аталмыш тарифтік жоспарлар Facebook жєне ВКон-
такте єлеуметтік желілерін тегін ќолдану м‰мкіндігініњ арќасын-
да б±рынѓыдан да неѓ±рлым деректерді табыстауѓа кμзделген.
Осыѓан орай 28 ќарашадан бастап абоненттік тμлемаќысы тєу-
лігіне 36 жєне 19 тењгені ќ±райтын болады. Б±л тарифтік жос-
парлардыњ жањартылѓан "Елім-ай+" жєне "Пысыќ+" н±сќаула-
ры 3 ќарашадан бастап іске ќосылады.

 Жања тарифтік жоспарлар жайлы жєне де ќолданыстаѓы
тарифтік жоспарларѓа енгізілетін μзгерістер туралы толыѓыраќ
аќпаратты www.activ.kz сайтынан таба аласыздар.

"Кселл" 4G технологиясын іске ќосуѓа дайын

Єйгілі "Данон" компаниясыныњ біліктіЄйгілі "Данон" компаниясыныњ біліктіЄйгілі "Данон" компаниясыныњ біліктіЄйгілі "Данон" компаниясыныњ біліктіЄйгілі "Данон" компаниясыныњ білікті

маманы кєсіпорынды жандандырмаќмаманы кєсіпорынды жандандырмаќмаманы кєсіпорынды жандандырмаќмаманы кєсіпорынды жандандырмаќмаманы кєсіпорынды жандандырмаќ

Олстоорнныњ озыќОлстоорнныњ озыќОлстоорнныњ озыќОлстоорнныњ озыќОлстоорнныњ озыќ

технологиясытехнологиясытехнологиясытехнологиясытехнологиясы

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ
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Марқасқа

... Ақтөбеде Тама Есет батырдың 325 жылдық торқалы 
тойы өтіп жатты. Сол шара шеңберінде ғылыми-тәжіри-
белік конференция өтті. Академик Манаш Қозыбаев ағамыз 
бастаған көрнекті ғалымдар баяндамалар жасады. Ахмет Бай-
тұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 
сол кездегі ректоры, академик Зұлқарнай Алдамжар ағамыз-
дың «Сырым Датов бастаған қозғалыстың негізгі кезеңдері» 
атты баяндамасы ерекше пікір туғызды.

Сол той үстінде Америкадан келген мұнай мен газ сала-
сының бір топ мамандарымен танысып, сұхбаттасудың да 
сәті түсті. Сырттан келген қонақтармен алты қанат ақ үйде 
бірге болдық. Қонақтар жайғасқан бетте Гүлнәз атты қарын-
дасымыз домбырасын қағып-қағып жіберіп, әуелете шырқай 
жөнелсін. Одан кейін өзіміздің Әбдібек Божақов әуелетсін.

Американдық қонақтар таң-тамаша болды.
– Аспапта ойнап, ән айтуды қайдан үйрендіңіз? – дейді 

Гүлназға.
Енді сөзге профессор Зұлқарнай Алдамжар араласты:
– Қазақтың бәрі батыр, шешен, ақын, әнші болған, – 

деп бастап, қазақ халқының шығу тарихы, оның он төртінші 
ғасырдан басталатын  мемлекеттігі, оның ғылымы мен мә-
дениеті, дәстүрі туралы таң қаларлық әңгіме айтты. Ғалым 
ағамыздың аузынан шыққан сөзді аудармашы қарындаста-
рымыз татар қызы Римма мен қазақ қызы Жазира қағып 
алып, ағылшыншаға аударып жатты. Профессор Алдамжар 
он-он бес минут әңгімесінде Олжас Сүлейменов айтқандай, 
тауларды аласартпай, даламызды асқақтатты. Не деген білім, 
не деген қисын, не деген мәдениет. Нағыз марқасқаның өзі 
екен ғой, өзі...

Содан бері қанша уақыт өтсе де, қайран, Зұхаң, менің 
жүрегімде сол қалпында сақталып келеді. Жаны жәннатта 
болғай...

Сәлім МЕҢДІБАЙ,
журналист-жазушы, Қостанай  
қаласының құрметті азаматы.

СУРЕТТЕ: академик Зұлхарнай Алдамжар мен автор.

Таңертеңгі сағат 10.00-да суық хабар жетті. 
Зұлқарнай Алдамжар  дүниеден озды. Қайран, 
маңғаз, жампоз аға! Ойламаған жерден ойсырап 
қалдық. Сіздің санамда парасат тұнған сабырлы 
жүзіңіз елестеді. Жақсы адамның адамгершілік 
жарқын сәттері естен кетпейді екен. Кішіпейіл еді. 
Кең еді. Бәлкім, жақын білетіндер пенделіктен ту-
атын әдет-ғадебіне қарап, өзінше тон пішсе, піше 
берсін. Бірақ жампоздың елге, жұртқа жасаған 
ісінен қадір-қасиеті көрінер. Қостанай жұрты 
Зұлқарнай Алдамжардың өрнекті ісін, ісінің ізін 
енді анық байқар, байқар да бағалар!

Басқаны қайдам, дүниеден ойламаған жерден 
озып, мені қамшылап  кетіп қалдыңыз, аға! «Ең 
бастысы: босқа жүрме, уақытты оздырма, әре-
кет ет, барыңды бер, терле! Өмір сүру тек қарын 
тойдыру ғана емес. Жаның сүйсінетін ісіңді істеп 
қал! Жүрек жүйкесі тозады. Соны сезсең ерінбе. 
Не бітірдің? Өз-өзіңе есеп бер. Егер түк те бітір-
месең –өкінбе, қашанда  ар ісі кеш болмайды!», 
– Сіз осылай айттыңыз, нақ осылай, бірақ – сөз-
бен емес! Іспен! Ойхой, түсінген кісіге  зор іс тын-                                                       
дырдыңыз, іс-әрекетіңіз, ізгі-парасатыңызбен 
біздің қазіргі заманымызда қалай өмір сүру ке-
ректігін көрсеттіңіз. Өңірде  тұңғыш рет Универ-
ситеттің туын тігіп бердіңіз. Бізге ұлт ұстазы Бай-
тұрсыновтың парасат тұнған ескерткіші мен білім 
жарысының қандай болатынын танытып кеттіңіз. 

Оқу залдары, аудитория-
ларда қазақ тілін жаңғы-
ртып кеттіңіз.  

Өзіңіз де, сөзіңіз де 
биязы. Үлкенді де, кішіні 
де байыппен, оның бол-
мыс-бітіміне,  ойына  
шақтап сөйлесе кететінсіз. Тегіңді сұрап тергемей-
тін, кісінің кісілігін тани қоятын сұңғыла сезімтал  
едіңіз. 

Әлі күнге дейін, жасы жерортадан асса да, 
пенделік тірліктің жетегінен асып шыға алмай 
шерменде болғандарды да көріп жүрміз. Жетек-
те жүреді.  Ал шын жақсы адам болу бұл заман-
да – қиын. Жалғандықпен  мен жақсымын деп, 
кісімсінгендер толып жатыр. Алданып қалмай 
айыра біл. Ел алдындағы пайдалы қызметің қан-
дай? Көрсет, қаракет жаса! – Сіздің қолтаңбаңыз 
бар, көзіңе оттай басылатын қыруар шаруалардан 
осындай меңзеулерді  естіп,  сезіп тұрғандаймын.

Енді қайтіп, Сіз сияқты қолыңды жұмсақ алақа-
нына салып тұрып, мейірлене қараған күйі: «Иә, 
бауырым, кел, халың  қалай?» деп баурап әкететін 
ағаларды  таба алар ма  екенбіз,  қатарларыңыз 
қатты сиреп кетті, не шара!.. 

Аға,  бақұл болыңыз.  
Жанұзақ АяЗБЕКОв.

8 қараша, 2005 ж. 

Зұхаңды бәрі біледі, ол Қостанай топырағында екі 
бірдей университет ашып, жас жеткіншектердің туған 
жерінде терең білім алуына жағдай туғызған, қазыналы 
өлкенің өркениетіне ерекше үлес қосқан тұлға еді. Акаде-
мик ағамыз «Парасат» орденінің иегері, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Қостанай қаласының, АҚШ-
тың Техас штатының құрметті азаматы болатын.

Осынау таутұлғаның дүниеден өткеніне де он 
жылдың жүзі болыпты. Тарих ғылымының докторы, 
профессор Зұлқарнай Алдамжарды тебіреніспен 
еске алуымыздың себебі де осы.

ТАҒЗЫМ

Ұстаз, ғалым, қайраткер
Зұлқарнай Алдамжар туралы сөз

Академик аға  
жұбайы Гүлсарамен бірге

Жөні  бөлек,  
   жампоз аға

О, Зұлқарнай, ел-жұртқа қазағымдай, 
Қиянаттай көрінеді қаза мұндай! 
Отан үшін жанып ең жігеріңді, 
Күшіңді –  құм, еңбекті ада қылмай!

Қостанай бәйтерегі секілді едің, 
Соңыңда қалып барады жетім елің.
Бақиға кеттің қалай қас-қағымда, 
Неліктен сүруге өмір бекінбедің?!

Кеттің-ау қарттық шақтың күні жетпей, 
Осы күй қояр емес дірілдетпей! 
Сенбей түр көз-көкірек, қимайды әлі, 
Тұрған соң құлақтан да үнің кетпей!

Жетті де әмір, бұйрық Жаратқаннан, 
Құлады тұғырынан қанатты арман. 
Жәннаттың бағы болсын барар жерің, 
Жайлы, әрі жарық болып таң атқаннан.

Перзент ең жалпақ жұртың жақтағандай, 
Сөзіңді зерделі ұрпақ жаттағандай. 
Бет алып, жол тартсаң да мәңгілікке, 
Есінде есіміңді ел сақтағандай!

Көп еді-ау көрер әлі бақыт таңың, 
Көңілімнің шері болды ағытқаным. 
Қош мәңгі асыл перзент, ойшыл, ғалым 
Қосылған санатына алыптардың!

11.11.2005 жыл.

Жолбарыс қажы БАЯЗИД,
ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

Қосылдың санатына 
алыптардың

(Академик Зұлқарнай Алдамжар рухына)



1. Жалпы ережелер

 1. "Техникалыќ жєне кєсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ±йымдарына
ќ±жаттар ќабылдау"мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметті (б±дан єрі – мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет) техникалыќ жєне
кєсіптік орта білімнен кейінгі білім беретін
оќу орындары (б±дан єрі– кμрсетілетін
ќызметті беруші) кμрсетеді.

 ¤тініштерді ќабылдау жєне мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижелерін беру
кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
арќылы ж‰зеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:
ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ нєти-
жесі-техникалыќ жєне кєсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беретін оќу орнына
ќ±жаттардыњ ќабылданѓаны туралы ќол-
хат.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін
±сыну нысаны: ќаѓаз ж‰зінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)

іс-ќимыл тєртібін сипаттау

4. Мемлекеттік ќызметті кμрсету бойын-
ша рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негізде-
ме Ќазаќстан Республикасы Білім жєне
ѓылым министрініњ 2015 жылѓы 14 сєуір-
дегі № 200 "Техникалыќ жєне кєсіптік білім
беру саласында кμрсетілетін мемлекеттік
ќызметтер стандарттарын бекіту туралы"
б±йрыѓымен бекітілген "Техникалыќ жєне
кєсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
±йымдарына ќ±жаттар ќабылдау" мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызмет Стандартыныњ
(б±дан єрі – Стандарт) 9-тармаѓына сєйкес
ќ±жаттар (б±дан єрі – ќ±жаттар топтама-
сы) мен μтінішті ќабылдауы болып табы-
лады.

5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ (іс-
ќимылдыњ) мазм±ны, оныњ орындалу
±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсе ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, оны тіркеуді ж‰зеге асыра-
ды жєне кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысына береді, 15 минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
ќ±жаттар топтамасын тіркеу;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысы кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысын айќындайды,
тиісті б±рыштама ќояды, 2 саѓат.

Рєсімніњ(іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті беруші басшысыныњ
б±рыштамасы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы ќ±жаттар топта-
масын зерделейді, мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесініњ жобасын дайындай-
ды:

к‰ндізгі оќу нысанына – 20 маусым мен
20 тамыз аралыѓында;

сырттай (кешкі) оќу нысанына 20 мау-
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ќаулысымен бекітілген

 "Техникалыќ жєне кєсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру ±йымдарына ќ±жаттар ќабылдау" мемлекеттік

кμрсетілетін ќызмет регламенті

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 9 ќазан  № 429 ќаулысы

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламенттерін бекіту туралы
 "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" 2013 жылѓы 15 сєуірдегі Ќазаќстан

Республикасыныњ Зањыныњ 16-бабына сєйкес Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан:
1) "Техникалыќ жєне кєсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ±йымдарына ќ±жаттар

ќабылдау" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті;
2) "Техникалыќ жєне кєсіптік білім беру ±йымдарындаѓы білім алушыларѓа жатаќ-

хана беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті;
3) "Техникалыќ жєне кєсіптік білім туралы ќ±жаттардыњ телн±сќаларын беру" мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті бекітілсін.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен

соњ ќолданысќа енгізіледі.
Облыс єкімі                                                 А. М±хамбетов.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілердi мемлекеттiк
тiркеу тiзiлiмiнде 2015 жылѓы 28 ќазанда № 5967 болып тіркелген.

сым мен 20 ќырк‰йек аралыѓында.
Рєсімніњ(іс-ќимылдыњ) нєтижесі – мем-

лекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ жоба-
сы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды, 2 саѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – ќол
ќойылѓан мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесі;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсе ќызметкері кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді, 15 минут.

 Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – бе-
рілген мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
μзара іс-ќимыл тєртібін сипаттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесі-
не ќатысатын кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќыз-
меткерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті  берушініњ кењ-
се ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті  берушініњ бас-
шысы;

3) кμрсетілетін ќызметті  берушініњ
жауапты орындаушысы.

7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќ-
тыѓын кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ
бμлімшелер (ќызметкерлер) арасындаѓы
рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ) реттілігін
сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, оны тіркеуді ж‰зеге асыра-
ды жєне кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысына береді, 15 минут;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысын айќындайды,
тиісті б±рыштама ќояды,  2 саѓат;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы ќ±жаттар топтамасын
зерделейді, мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесініњ жобасын дайындайды:

к‰ндізгі оќу нысанына – 20 маусым мен
20 тамыз аралыѓында;

сырттай (кешкі) оќу нысанына 20 мау-
сым мен 20 ќырк‰йек аралыѓында;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды, 2 саѓат;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері кμрсетілетін ќызметті алу-
шыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді, 15 минут.

8. Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ биз-
нес-процестерініњ аныќтамалыѓы  осы
Регламенттіњ ќосымшасында кμрсетілген.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыќтарымен жєне (немесе) μзге

де кμрсетілетін ќызметті
берушілермен μзара іс-ќимыл тєртібін,

сондай-аќ мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде аќпараттыќ ж‰йелерді

пайдалану тєртібін сипаттау

9. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет "Ха-
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"Техникалыќ жєне кєсіптік, орта білімнен кейінгі білім  беру ±йымдарына
ќ±жаттар ќабылдау" мемлекеттік  кμрсетілетін ќызмет регламентіне ќосымша

"Техникалыќ жєне кєсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ±йымдарына
ќ±жаттар ќабылдау" мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ

аныќтамалыѓы

1. Жалпы ережелер

 1. "Техникалыќ жєне кєсіптік білім
беру ±йымдарындаѓы білім алушыларѓа
жатаќхана беру" мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметті (б±дан єрі – мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет) жатаќханасы бар техника-
лыќ жєне кєсіптік білім беру ±йымдары
(б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті беруші)
кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижелерін беру кμрсе-
тілетін ќызметті берушініњ кењсесі арќы-
лы ж‰зеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:
ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі
– техникалыќ жєне кєсіптік білім беру ±йым-
дарындаѓы білім алушыларѓа жатаќхана
беру туралы  жолдама.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтиже-
лерін ±сыну нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)

іс-ќимыл тєртібін сипаттау

4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бойын-
ша рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негізде-
ме Ќазаќстан Республикасы Білім жєне
ѓылым министрініњ 2015 жылѓы 14 сєуір-
дегі № 200 "Техникалыќ жєне кєсіптік білім
беру саласында кμрсетілетін мемлекеттік
ќызметтер стандарттарын бекіту туралы"
б±йрыѓымен бекітілген "Техникалыќ жєне
кєсіптік білім беру ±йымдарындаѓыбілім
алушыларѓа жатаќхана беру" мемлекеттік
ќызмет Стандартыныњ (б±дан єрі – Стан-
дарт) 9-тармаѓына сєйкес ќ±жаттарды
(б±дан єрі – ќ±жаттар топтамасы) жєне
μтінішті ќабылдауы болып табылады.
Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесініњ
ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ (іс-ќимыл-
дыњ) мазм±ны, оныњ орындалу ±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, оны тіркеуді ж‰зеге асыра-

 Єкімдіктіњ  2015 жылѓы   9 ќазандаѓы
№ 429 ќаулысымен бекітілген

"Техникалыќ жєне кєсіптік білім беру ±йымдарындаѓы білім
алушыларѓа жатаќхана беру" мемлекеттік кμрсетілетін

ќызмет регламенті

ды жєне кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысына береді, 15 минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ)  нєтижесі –
ќ±жаттар топтамасын тіркеу;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы кμрсетілетін ќызметті берушініњ жа-
уапты орындаушысын айќындайды, тиісті
б±рыштама ќояды, 3 саѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті беруші басшысыныњ
б±рыштамасы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы ќ±жаттар топтамасын
зерделейді, мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесініњ жобасын дайындайды, 8
ж±мыс к‰ні.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – мем-
лекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ жоба-
сы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды, 1 ж±мыс к‰ні;

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – ќол
ќойылѓан мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесі;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді, 15 минут.

 Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ)  нєтижесі –  бе-
рілген мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
μзара іс-ќимыл тєртібін сипаттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету проце-
сіне ќатысатын кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќыз-
меткерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті  берушініњ кењ-
се ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті  берушініњ бас-
шысы;

3) кμрсетілетін ќызметті  берушініњ
жауапты орындаушысы.

                 Шартты белгілер:

мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басталуы немесе аяќталуы

кμрсетілетін ќызметті алушы рєсімініњ (іс-ќимылыныњ) атауы;

келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту

лыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы" респуб-
ликалыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ Ќоста-
най облысы бойынша филиалы жєне
"электрондыќ ‰кімет" веб-порталы арќылы
кμрсетілмейді.

Кμрсетілетін
ќызметті
алушы









Кμрсетілетін ќызметт
берушініњ  ќызметкері

ќ±жаттар топтамасын
ќабылдауды,оны

тіркеуді ж‰зеге
асырады жєне

кμрсетілетін
ќызметті берушініњ
басшысына береді,

15 минут

кμрсетілген ќызметті
алушыѓа мемлекеттік

ќызмет кμрсету
нєтижесін береді,

15 минут

Кμрсетілетін
ќызметті

берушініњ басшысы

кμрсетілетін
ќызметті берушініњ

жауапты
орындаушысын

айќындайды, тиісті
б±рыштама ќояды,

2 саѓат

мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесініњ

жобасына ќол
ќояды, 2 саѓат

Кμрсетілетін ќызметті
берушініњ жауапты

орындаушысы

ќ±жаттар топтамасын
зерделейді,

мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесініњ

жобасын
дайындайды:
- к‰ндізгі оќу

нысанына - 20
маусым мен 20

тамыз аралыѓында;
- сырттай (кешкі) оќу

нысанына 20
маусым мен 20

ќырк‰йек
аралыѓында

(Соњы газеттіњ келесі санында).
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 1. Общие положения

1. Государственная услуга "Прием
документов в организации технического
и профессионального, послесреднего
образования" (далее – государственная
услуга) оказывается организациями тех-
нического и профессионального после-
среднего образования  (далее – услуго-
датель).

Прием заявлений и выдача результа-
тов оказания государственной услуги
осуществляется через канцелярию услу-
годателя.

2. Форма оказания государственной
услуги: бумажная.

3. Результат оказания государствен-
ной услуги – расписка о приеме докумен-
тов в учебное заведение технического и
профессионального, послесреднего об-
разования.

Форма предоставления результата
оказания государственной услуги: бумаж-
ная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

4. Основанием для начала процеду-
ры (действия) по оказанию государствен-
ной услуги является заявление и доку-
менты, согласно пункта 9 Стандарта го-
сударственной услуги "Прием докумен-
тов в организации технического и про-
фессионального, послесреднего обра-
зования", утвержденного приказом Ми-
нистра образования и науки Республи-
ки Казахстан от 14 апреля 2015 года №
200 "Об утверждении стандартов госу-
дарственных услуг, оказываемых в сфе-
ре технического и профессионального
образования" (далее –  Стандарт) (да-
лее – пакет документов).

5. Содержание каждой процедуры
(действия), входящей в состав процесса
оказания государственной услуги, дли-
тельность его выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугодате-
ля осуществляет прием пакета докумен-
тов, осуществляет его регистрацию и пе-
редает руководителю услугодателя, 15
минут.

Результат процедуры (действия) – ре-
гистрация пакета документов;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя услу-
годателя, налагает соответствующую
визу, 2 часа.

Результат процедуры (действия) –
виза руководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услу-
годателя изучает пакет документов, под-
готавливает проект результата оказания
государственной услуги:

на очную форму обучения – с 20 июня
по 20 августа;

на заочную (вечернюю) формы обу-
чения с 20 июня по 20 сентября.

 Утвержден  постановлением акимата
 от 9 октября  2015 года  № 429

 Регламент государственной услуги
"Прием документов в организации технического и

профессионального, послесреднего образования"

 Постановление акимата Костанайской области
от 9 октября 2015 года   № 429

Об утверждении регламентов
государственных услуг

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года
"О государственных услугах" акимат Костанайской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) регламент государственной услуги "Прием документов в организации техничес-

кого и профессионального, послесреднего образования";
2) регламент государственной услуги "Предоставление общежития обучающимся в

организациях технического и профессионального образования";
3) регламент государственной услуги "Выдача дубликатов документов     о техничес-

ком и профессиональном образовании".
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календар-

ных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким области                     А. МУХАМБЕТОВ.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных  правовых   актов  28 октября 2015 года под  № 5967.

Результат процедуры(действия) –
проект результата оказания государ-
ственной услуги;

4) руководитель услугодателя подпи-
сывает проект результата оказания го-
сударственной услуги, 2 часа.

Результат процедуры(действия) –
подписанный результат оказания госу-
дарственной услуги;

5) сотрудник канцелярии услугодате-
ля выдает результат оказания государ-
ственной услуги услугополучателю, 15
минут.

Результат процедуры (действия) – вы-
данный результат оказания государ-
ственной услуги.

3.Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

6. Перечень структурных подразделе-
ний (работников) услугодателя, которые
участвуют в процессе оказания государ-
ственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугодате-
ля;

2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услу-

годателя.
7. Описание последовательности про-

цедур (действий) между структурными
подразделениями (работниками) с ука-
занием длительности каждой процеду-
ры (действия):

1) сотрудник канцелярии услугодате-
ля осуществляет прием пакета докумен-
тов, его регистрацию и передает руково-
дителю услугодателя, 15 минут;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя услу-
годателя, налагает соответствующую
визу, 2 часа;

3) ответственный исполнитель услу-
годателя изучает пакет документов, под-
готавливает проект результата оказания
государственной услуги:

на очную форму обучения – с 20 июня
по 20 августа;

на заочную (вечерную) формы обуче-
ния с 20 июня по 20 сентября;

4) руководитель услугодателя подпи-
сывает проект результата оказания го-
сударственной услуги, 2 часа;

5) сотрудник канцелярии услугодате-
ля выдает результат оказания государ-
ственной услуги услугополучателю,15
минут.

8. Справочник бизнес-процессов ока-
зания государственной услуги указан в
приложении к настоящему Регламенту.

4. Описание порядка взаимодействия
с центром обслуживания населения

и (или) иными услугодателями,
а также порядка использования

информационных систем
в процессе оказания

государственной услуги

Приложение к регламенту государственной услуги
"Прием документов в организации технического и профессионального,

послесреднего образования"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Прием документов в организации технического и профессионального,

послесреднего образования"

 1. Общие положения

1. Государственная услуга "Предостав-
ление общежития обучающимся в орга-
низациях технического и профессиональ-
ного образования" (далее – государствен-
ная услуга) оказывается организациями
технического и профессионального обра-
зования  (далее – услугодатель), имеющи-
ми общежития.

Прием заявлений и выдача результа-
тов оказания государственной услуги осу-
ществляется через канцелярию услугода-
теля.

2. Форма оказания государственной
услуги: бумажная.

3. Результат оказания государственной
услуги – направление о предоставлении
общежития обучающимся в организаци-
ях технического и профессионального
образования.

Форма предоставления результата
оказания государственной услуги: бумаж-
ная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений
(работников) услугодателя

 в процессе оказания
государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры
(действия) по оказанию государственной
услуги является заявление и документы
согласно пункта 9 Стандарта государ-
ственной услуги "Предоставление обще-
жития обучающимся в организациях тех-
нического и профессионального образо-
вания", утвержденного приказом Министра
образования и науки Республики Казах-
стан от 14 апреля 2015 года № 200 "Об
утверждении стандартов государственных
услуг, оказываемых в сфере техническо-
гои профессионального образования"
(далее – Стандарт) (далее –  пакет доку-
ментов).

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса ока-
зания государственной услуги, длитель-

Утвержден   постановлением акимата
от  9 октября  2015 года  №  429

Регламент государственной услуги "Предоставление
общежития обучающимся в организациях технического

и профессионального образования"

ность его выполнения:
1) сотрудник канцелярии услугодателя

принимает пакет документов, осуществля-
ет его регистрацию и передает руководи-
телю услугодателя, 15 минут.

Результат процедуры (действия) – ре-
гистрация пакета документов;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя услуго-
дателя, налагает соответствующую визу,
3 часа.

Результат процедуры (действия) – виза
руководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя изучает пакет документов, подго-
тавливает проект результата оказания го-
сударственной услуги, 8 рабочих дней.

Результат процедуры (действия) –  про-
ект результата оказания государственной
услуги;

4) руководитель услугодателя подпи-
сывает проект результата оказания госу-
дарственной услуги, 1 рабочий день.

Результат процедуры (действия) – под-
писанный результат оказания государ-
ственной услуги;

5) сотрудник канцелярии услугодателя
выдает результат оказания государствен-
ной услуги, 15 минут.

Результат процедуры (действия) – вы-
данный результат оказания государствен-
ной услуги.

3.Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

6. Перечень структурных подразделе-
ний, (работников) услугодателя, которые
участвуют в процессе оказания государ-
ственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услуго-

дателя.

                Условные обозначения

  - начало или завершение оказания государственной услуги;

  - наименование процедуры (действия) услугополучателя;

  - переход к следующей процедуре (действию).

Услуго-
получатель









Сотрудник
услугодателя

осуществляет прием
пакета документов,
осуществляет его

регистрацию и
передает

руководителю
услугодателя,

15 минут

выдает результат
оказания

государственной
услуги услуго-

получателю, 15 минут

Руководитель
услугодателя

определяет
ответственного
исполнителя
услугодателя,

налагает
соответствующую

визу, 2 часа

подписывает проект
результата оказания

государственной
услуги, 2 часа

Ответственный
исполнитель
услугодателя

изучает пакет
документов,

подготавливает
проект результата

оказания
государственной

услуги:
- на очную форму

обучения - с 20 июня
по 20 августа;
- на заочную

(вечерную) формы
обучения с 20 июня

по 20 сентября

9. Государственная услуга через Фи-
лиал Республиканского государственно-
го предприятия "Центр обслуживания

населения" по Костанайской области и
веб-портал "электронного правитель-
ства" не оказывается.

(Окончание в следующем номере
газеты).
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќ±рылыс басќармасы" мемлекеттік
мекемесі  (110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 65, 8 ќабат, аныќ-
тама  телефоны: 8 714 2 394425, факс/
телефоны: 8 714 2 57 54 13) электрон-
дыќ пошта: usko@kostanay.gov.kz
"Б" корпустыњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс жариялайды (1 орын):

Бухгалтерлік есеп жєне ќаржы-
ландыру бμлімініњ басшысы, D-О-3
санаты, бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байла-
нысты 84563 тењгеден 114032 тењге-
ге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: ќазы-
нашылыќ органдарѓа уаќытында ќар-
жыландыру ашуды ќамтамасыз ету; ‰ш
жылдыќ мерзімге арналѓан бюджет
лимиттерін наќтылау бойынша есеп-
термен бюджеттік μтінімдерді єзірлеу;
тμлемдер мен міндеттемелер бойын-
ша бюджеттік баѓдарламаларды ќар-
жыландыру жоспарларын жєне оларѓа
есептерді ќ±растыру жєне бекіту;
бμлінген бюджеттік ќаржы бμлуді (ли-
миттерді) есепке алу; бюджеттік баѓ-
дарламалар шегінде кассалыќ жєне
шыѓындарды есепке алу; негізгі ќар-
жыны балансќа уаќытылы ќабылдау
(б±йрыќ, НЌА); бюджеттік есепті баланс-
ты ќ±растыру жєне оны уєкілетті
органѓа уаќытылы тапсыру; мекеменіњ
бюджеттік ќаржыларымен тиімді бас-
ќару баѓасы бойынша есеп; жобалар
шегінде бюджеттік баѓдарламалар
бойынша ќаржыландыру жоспарына
μзгерістер енгізу, бюджеттік μтінім-
дерді ќ±растыру; басќарманыњ бюд-
жеттік ќаржыны ќолдануды талдау
жєне басќарманыњ ќаржылыќ жаѓдайы
туралы аќпарат беру; баѓдарламалар
єкімшісініњ жобалары бойынша бюд-
жеттік ќаражаттарды игеруді талдау;
±йымдармен жєне жеке т±лѓалармен
ќаржыландыру жоспарын орындау
процессінде пайда болатын есептерді
уаќытылы μткізу; аќшалай ќаражатты,
есептерді жєне материалдыќ ќ±нды-
лыќтарды инвентаризациядан μткізу,

инвентаризация нєтижесін уаќытылы
жєне д±рыс аныќтау жєне оларды есеп-
те кμрсету; бухгалтер ќ±зырына енетін
есептер жєне басќа да нормативтік
ќ±жаттар бойынша ережелерге,
н±сќаулыќтарѓа жєне єдістемелік
н±сќауѓа ж‰йелендірілген есеп ж‰ргізу;
бμлімніњ спецификалыќ ќызметіне
ќатысты с±раќтар бойынша мемле-
кеттік органдармен т±раќты хат алы-
су; ќалалар мен аудандардыњ
єкімдіктері жєне мемлекеттік мекеме-
лері, министрліктер, ќаржыландыру
саласындаѓы жоѓарѓы органдар ‰шін
ќ±жаттар, хаттар, аќпараттар дайын-
дау жєне орындау. Баќылау функция-
лары:  ењбекаќы ќорыныњ д±рыс шы-
ѓындалуына баќылау жасау; ќазына-
шылыќ органдарда ќабылданѓан
міндеттемелерді (жасалѓан шарттар)
уаќытында тіркеуді ж‰зеге асыруын
баќылау; бухгалтерлік есептілікте
т‰гендеу ќорытындысыныњ д±рыс
кμрсетілуіне баќылау жасау; бухгал-
терлік, салыќтыќ жєне статистикалыќ
есептіліктіњ д±рыс жєне аныќ жасалу-
ына жєне олардыњ уаќытында ќажетті
органдарѓа тапсырылуына баќылау
жасау; жетіспеген аќшаныњ, дебитор-
лыќ берешектіњ бухгалтерлік баланс-
тан зањды шыѓарылуына баќылау жа-
сау; лауазымдыќ ењбекаќыныњ д±рыс
ќойылуына баќылау жасау, штаттыќ,
ќаржылыќ жєне кассалыќ тєртіпті
ќатањ саќтау; бюджетке тμлемдердіњ
д±рыс есептелуіне жєне бюджетке
уаќытында аударылуына баќылау жа-
сау; бухгалтерлік есептіњ есеп-шотын-
да барлыќ жасалѓан шаруашылыќ опе-
рацияларыныњ кμрсетілуіне баќылау;
басќарма аппаратын ±стау баѓдарла-
масы бойынша мемлекеттік сатып алу
μткізуіне баќылау; бухгалтерлік ќ±жат-
намалардыњ саќталуына жєне олар-
ды м±раѓатќа тапсыруына баќылау жа-
сау. ‡йлестіру функциялары: бμлмеге
жалпы басшылыќ жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: жоѓары экономика-
лыќ – бухгалтер, экономист.

Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жыл-
дан кем емес; мемлекеттік органдар-
да басшылыќ немесе μзге лауазым-

дарда ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес
салаларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем
емес, оныњ ішінде басшылыќ лауазым-
дарда бір жылдан кем емес; жоѓары
оќу орнынан кейінгі білім баѓдарлама-
лары бойынша Ќазаќстан Республи-
касы Президентініњ жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓа-
ры оќу орындарында Шетелде кадр-
лар даярлау жμніндегі республикалыќ
комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы; ѓылыми
дєрежесініњ болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќстан
Республикасыныњ ‡кіметі туралы" Кон-
ституциялыќ зањдарын, Ќазаќстан
Республикасыныњ  "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет туралы" Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан баѓыты стратегиясын
білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурстыќ комиссияны ќалыптастыру
ережесініњ негізінде ж‰ргізіледі (б±дан
єрі – Ереже).

Конкурсќа ќатысуѓа ниет білдірген
азаматтар конкурс μткiзетiн мемле-
кеттiк органѓа мынадай ќ±жаттарын
тапсырады:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-

риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-

тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Егер азамат ењбек ќызметін ж‰зе-
ге асырмаѓан жєне конкурс жариялан-
ѓан бос лауазым бойынша ж±мыс μтілі
талап етілмейтін жаѓдайларда осы
тармаќтыњ 4) тармаќшасында кμрсе-
тілген ќ±жатты ±сыну талап етілмейді.

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ оларды
ќараудан бас тартуы ‰шін негіз болып
табылады.

Мемлекеттік ќызметшілермен тап-
сырылатын осы тармаќтыњ 3) жєне 4)
тармаќшаларында кμрсетілген ќ±жат-
тарды олар ж±мыс істейтін мемлекеттік
органдардыњ персоналды басќару
ќызметі (кадр ќызметі) куєландыра
алады.

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ќ±рылыс басќармасы" мем-
лекеттік мекемесіне мына мекенжай
бойынша: Ќостанай ќаласы, Єл-Фара-
би д-лы, 65, 8 ќабат, ањыќтама теле-
фоны: 8 (7142) 39-44-25, электрондыќ
мекенжай: usko@kostanay.gov.kz ±сы-
нылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орнала-
стырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жат-

тарды ќабылдау мерзiмiнде бере ала-
ды.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ т‰рде хабарландыруда
кμрсетілген электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей
береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар, оны "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќ±рылыс басќармасы" мемлекеттік
мекемесінде кандидаттарѓа оларды
єњгімелесуге жіберу туралы хабарла-
ма берген к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде  μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына бай-
ќаушыларды ќатыстыруѓа жол беріледі.
Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкі-
летті органныњ ќызметкерлері ќатыса
алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќ±рылыс
басќармасы" ММ кадрлар ќызметіне
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ ќ±рылыс бас-
ќармасы" ММ кадрлар ќызметіне  жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Федоров аудандыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" мемлекеттік меке-
месі (Ќостанай облысы, Федоров
ауданы, 111900, Федоров ауылы,
Красноармейский к., 53, телефон-
дар 87144279009, 87144221805
(факс), электрондыќ мекенжай:
maslihat_fed@mail.ru) бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

 "Федоров аудандыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" ММ ±йымдастыру
бμлімініњ басшысы (Е-3 санаты).
Лауазымдыќ жалаќысы ењбек
μтіліне байланысты - 78797 тењгеден
106344 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Бμлімніњ
ќызметін, мєслихат аппаратыныњ аѓым-
даѓы ж±мыс жоспарын ±йымдастыра-
ды. Аудандыќ мєслихаттыњ сессияла-
рын, т±раќты комиссияларыныњ оты-
рыстарын дайындау ж±мысын ќамта-
масыз етеді. Єділет департаментінде
тіркеу ‰шін сессия шешімдерініњ дай-
ындалуын ќамтамасыз етеді. Бμлім
ќызметкерлері ‰шін резервті іріктеуді
ж‰зеге асырады, аудандыќ мєслихаты-
ныњ аппаратында бос орынѓа кон-
курстар μткізу жєне ±йымдастыру ‰шін
жауап береді. Аттестаттау комиссиясы-
ныњ ж±мысын ±йымдастырады. Мєсли-
хат аппараты ќызметкерлерініњ жеке
істерін ж‰ргізеді. Сессия хаттамаларын
ресімдейді. Аудандыќ мєслихатымен
ќалыптастырылатын сайлау комис-
сиялары м‰шелерініњ ауысуы мєселе-
лері бойынша есеп ж‰ргізеді жєне аудан-
дыќ мєслихаттыњ хатшысына хабар-
лайды. Аудандыќ мєслихат депутатта-
рын ќызметініњ мониторингін ж‰ргізеді,
сайлаушылармен кездесулері ‰шін де-
путаттарѓа аныќтамалыќ материалдар-
ды дайындайды. Істер номенклатура-
сын ќ±растырады. Е-ќызмет ыќпалдан-
дырылѓан аќпараттыќ ж‰йесімен
ж±мыс жасайды.

Ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар: жоѓары: ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану),
білім (ќазаќ тілі мен єдебиеті, орыс тілі
мен єдебиеті), єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (мемлекеттік
жєне жергілікті басќару).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптар-
дыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес;

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

3) жоѓары немесе жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламалары
бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу

орындарында Шетелде кадрлар даяр-
лау жμніндегі республикалыќ комиссия
бекітетін басым мамандыќтар бойын-
ша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-

туциясын, "Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ конституциялыќ зањын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы" Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес келетін са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-
лекеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ  2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен  бекітілген
Бос єкімшілік мемлекеттік  лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткiзу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі –  Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтiнiш;

2) 3х4 ‰лгiдегi суретпен Ќаѓидала-
рѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметiн растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓы-
мен бекiтiлген (Ќазаќстан Республика-
сыныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердiњ
тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тiркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен
тестiлеуден μткенi туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмесі).
Ќ±жаттар конкурс μткізу  туралы

хабарландыру соњѓы жарияланѓан
к‰нінен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде
"Федоров аудандыќ мєслихатыныњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне мына
мекенжайѓа: Ќостанай облысы, Федо-
ров ауданы, 111900, Федоров ауылы,
Красноармейский к., 53, ±сынылуы
ќажет. Аныќтама телефоны:
8(71442)79009, электрондыќ   пошта
maslihat_fed@mail.ru.

Азаматтар аталѓан, ќ±жат тігілетін
м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттар-
ды  ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰н б±рын кешіктірілмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгімелесуге
жіберу туралы  хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде  "Федоров
аудандыќ мєслихатыныњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде  μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтiлiгiн ќам-
тамасыз ету ‰шiн оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретiнде Ќазаќстан
Республикасы Парламентiнiњ жєне бар-
лыќ дењгейдегi мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањна-
масында белгiленген тєртiпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттiк органдардыњ,
ќоѓамдыќ бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ ќызмет-
керлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесу басталуына 1
ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн кешiктiрмей
"Федоров аудандыќ мєслихатыныњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесінде
тiркеледi. Тiркелу ‰шiн т±лѓалар "Федо-
ров аудандыќ мєслихатыныњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесіне жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшiрмесiн, ±йымдарѓа тиесiлiлiгiн рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын не-
месе кμшiрмелерiн ±сынады.

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

Ќостанай облысы МАЭС  27.10.2015 ж. ±йѓаруымен "Экспо-Транс" ЖШС ќа-
тысты оњалту рєсімін ќолдану туралы азаматтыќ іс ќозѓалды. Мына мекенжайѓа
хабарласуѓа болады:  Ќостанай ќ., Байт±рсынов кμш., 70.

Определением СМЭС Костанайской области от 27.10.2015 г.  возбуждено
гражданское дело о применении процедуры реабилитации к  ТОО "Экспо-Транс".
Обращаться по адресу: г.Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

Ашыќ есік к‰ні μтті
Жаќында Ќостанай облысы бойынша

ќылмыстыќ-атќару ж‰йесі департаментініњ УК-161/1
мекемесінде ашыќ есік к‰ні μтті.
Б±л шараныњ маќсаты – сотталѓандарды туыс-туѓандары-

мен ќауыштырып, олардыњ бір к‰ндік μмірімен таныстыру. Бас-
шылыќ тарапынан оларѓа моральдыќ-этикалыќ, рухани жєне
єлеуметтік ќолдау кμрсету болып табылады. М±ндай шара
дєст‰рге сай жыл сайын μткізіліп т±рады. Жазаны μтеу
уаќытында оларды отбасымен ‰немі байланыстырып отыруѓа
м‰мкіндік жасау. Бас бостандыѓынан айырылѓандар арасын-
да отбасымен ќарым-ќатынастыњ мањызы ерекше. Жазасын
μтеп жатќан жанѓа ќиын-ќыстау уаќытта отбасы міндетті т‰рде
психологиялыќ кμмек кμрсету тиіс. Мекемеде жазасын μтеу-
шілер ‰шін барлыќ жаѓдай жасалѓан.

Мекеме басшылыѓыныњ ќатысуымен, атап айтсаќ мекеме
бастыѓыныњ тєрбие ж±мысы жμніндегі орынбасары Ю.Мель-
ник  сотталѓандардыњ туыстарын ќарсы алып, оларды акт за-
лына шаќырып, єњгімелесті. Содан соњ оларды бμлімге ша-
ќырды. Міне, кμптен к‰ткен кездесу де келіп жетті. Ќуанышта-
ры ќойындарына сыймай бір-бірін ќ±шаќтай жμнелді. Анасы,
єкесі, апасы, аѓасы, ќарындасы жєне жолдасына деген саѓы-
ныш осы к‰ні кездесу барысында айќын кμрінді. Кμздерінен
шаттыќќа толы ќуаныш пен баќыт сезіліп т±рды. Туыстарына
арнап ±йымдастырѓан концерттік баѓдарламаны тамашалады.
Шамамен екі саѓат уаќыт ішінде  бос уаќытында спортпен ай-
налысатын жаттыѓу залымен, ќажетті кітаптар алып оќуѓа ар-
налѓан кітапханамен, ж±мыс жасап, тапќан аќшаларына ке-
ректі заттарын сатып алатын шаѓын д‰кенмен, жатын бμлме-
лерімен, асханамен танысты.

Ќорытындылай келе, сотталѓандар ‰шін отбасымен ќауышу
ќаншалыќты мањызды екенін айырыќша атап μтуге болады.
М±ндай шараныњ тєрбиелік мєні зор жєне отбасылыќ байла-
нысты бекіте т‰спек.

А.ЖАНЃАБЫЛОВА,
УК-161/1 т‰зету мекемесініњ инспектор-психологы.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Д.ф. "Ќазаќ даласыныњ ќ±пия-
лары". 17.30 Жањалыќтар. 17.55 М.х.
18.35 Ж‰зден ж‰йрік. 19.00 Индус-
трияландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.30
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7.00 Тањшолпан. 9.55 Апта. 11.00
Серпіліс. 11.50 Дауа. 12.25 Аќсау-
ыт. 13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10
"Келін". 15.00 Єйел баќыты. 16.05
"Ж‰регім сізге аманат". 17.00 Меніњ
Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќтар.
17.55 М.х. 18.35 Ж‰зден ж‰йрік.
19.05 Тарих толќынында. 19.30 Жа-
њалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай... 21.05
Т.х. "Тањдау". 22.00 "Келін". 22.55
Т‰нгі студияда Н.Ќоянбаев. 23.30
Кμњілашар. 0.05 Жањалыќтар. 0.55
"Ж‰регім сізге аманат".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.00 Д.ф. "Сот-
ќа жеткізбей". 11.45 Магия кухни.
12.15 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 Т.с.
"Условия контракта". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќ-
тары. 16.30 "Кењесшілер".17.00 Жа-
њалыќтар. 17.15 Т.с. "След". 18.00
Новости. 18.15 Орталыќ Хабар.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Спорт. 17.30 Жањалыќтар.
17.55 М.х. 18.35 Ж‰зден ж‰йрік.
19.05 Ќылмыс пен жаза. 19.30 Жа-
њалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай... 21.05
"Тањдау". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 23.30 Кμњіл-
ашар. 0.05 Жањалыќтар. 0.55
"Ж‰регім сізге аманат".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 Д.ф.
"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.00 Ново-
сти. 11.10 "Сотќа жеткізбей". 11.45
Магия кухни. 12.15 "Ќыз жолы". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.10 "Условия контрак-
та". 15.00 Новости. 15.15 Жігіт с±лта-
ны. 17.00 Жањалыќтар. 17.15 "След".
18.00 Новости. 18.15 Таѓдыр жолы.
18.40 "Болашаѓым μз ќолымда".
19.30 Т.х. "Кμршілер". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Бюро расследований.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Ќыз жолы".
22.20 "След". 23.05 Арнайы Хабар.
23.35 Жањалыќтар.

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

19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Арнайы Хабар. 21.00 Итоги
дня. 21.30 Т.х. "Ќыз жолы". 22.20
"След". 23.05 Жекпе-жек. 23.50
"Сотќа жеткізбей". 0.25 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.30 Даму діњгектері. 10.00 Арќа
аќпарат. 10.35 Т.с. "Широка река".
11.25, 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Дербес диалог. 12.05 Вызов.
12.30 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 14.00
Т.с. "Учитель". 15.00 "Сμнбес сєу-
ле". 16.00 Т.х. "¤мір μткелдері". 17.00
Ж‰зден ж‰йрік. 17.25 Д.с. "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары". 17.50 Жа-
њалыќтар. 18.10 "Ќазаќстан 2050".
18.30 Новости. 18.55 Алдаспан.
19.10 Ажар. 19.30 Территория зако-
на. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Окта-
ва. 21.00 Новости. 21.35 "Широка
река". 22.40 "¤мір μткелдері". 23.30
Магия природы. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Х.ф. "Севгинатор-2". 9.00

10.35 "Широка река". 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
Дамафон. 13.00 Жањалыќтар. 14.00
"Учитель". 15.00 "Сμнбес сєуле".
16.00 "¤мір μткелдері". 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Регион/10. 18.30 Но-
вости. 18.55 Алдаспан. 19.10 Дама-
фон. 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35
"Широка река". 22.40 "¤мір μткел-
дері". 23.30 Магия природы. 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 Новости. 9.00

"Ѓажайып отбасы". 10.20 "Байлыќќа
бастаѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30
Кеш емес. 14.10 М.ф. 14.35 "Аббат-
ство Даунтон". 15.50 "Ѓажайып отба-
сы". 17.10 Кaznet. 17.30 Такси. 18.00
"Мадхубала". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "Сын отца наро-
дов". 22.10 "Байлыќќа бастаѓан".
23.10 "Аббатство Даунтон". 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 9.00 Ќайырлы тањ. 10.00

Культпоход. 10.25 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 11.30. ¤мір жолы. 12.05
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00. Культпоход. 14.05 Кμзкμрген.
15.05 "Морган Фриман: уаќыт пен ке-
њістікке саяхат". 16.00 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
"Жаратылыс ж±мбаќтары". 18.05 Наш
Казахстан. 19.30 Атакєсіп. 21.00 Пер-
вые. 22.05 Культпоход. 22.15 Д.ф.
"Жібек жолы". 22.45 "Естайдыњ Ќор-
ланы" махаббатнамасы. 0.00 "Тањ
бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".

7.10 К‰лкі базар. 7.30 "Кек". 8.40
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Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай...
21.05 "Тањдау". 22.00 "Келін". 22.55
Т‰нгі студияда Н.Ќоянбаев. 23.30
Кμњілашар. 0.05 Жањалыќтар. 0.55
"Ж‰регім сізге аманат".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 "Сотќа
жеткізбей". 11.45 Магия кухни. 12.30
"Кμршілер". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ус-
ловия контракта". 15.00 Новости.

15.15 Аймаќтар аламаны. 17.00 Жа-
њалыќтар. 17.10 "След". 18.00 Ново-
сти. 18.15 ¤мір сабаќтары. 18.45
"Болашаѓым μз ќолымда". 19.30
"Кμршілер". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Сильные духом. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Осколки". 22.20 "След". 23.05
Кμзќарас. 23.35 100 бизнес-тарихы.
0.05 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Регион/10. 10.00 Новости.

Т.х. "Ѓажайып отбасы". 10.20 Т.х.
"Байлыќќа бастаѓан". 11.30 Т.х. "Мад-
хубала". 13.00 "20:30". 13.50 М.ф.
14.35 Т.с. "Аббатство Даунтон". 15.50
"Ѓажайып отбасы". 17.10 "20:30".
18.00 "Мадхубала". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 Т.с. "Сын
отца народов". 22.10 "Байлыќќа
бастаѓан". 23.15 Кеш емес. 23.55
"Аббатство Даунтон".

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 9.00 Ќайырлы тањ. 10.00
Культпоход. 10.25 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 11.35 Д.ф. "Великие
тайны великих людей". 12.05 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00.
Культпоход. 14.30 Школа кочевни-
ков. 15.00 "Морган Фриман: уаќыт
пен кењістікке саяхат". 16.00 TED:
Идеи, достойные распространения.
17.00 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
18.00 Научная нефантастика. 18.30
Первые. 19.00 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.25 В квадрате. 19.30
Ѓылыми кењес. 21.00 Наш Казахстан.
22.00 Культпоход. 23.25 ¤мір жолы.
0.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа ат-

тандыќ".

7.10 К‰лкі базар. 7.30 "Кек". 8.40
Ревю. 9.30 "Деффчонки". 10.00
"Универ". 10.35 "Интерны". 11.10
"Патруль". 11.50 Comedy woman.
12.40 "Сашатаня". 13.10 М.с. 15.30
Эксклюзив. 16.00 "Кек". 17.30 Екі
езу. 18.00 "Айжан". 19.00 Comedy
woman. 19.50 "Сашатаня". 20.20
Ревю. 20.40 "Универ". 21.20 "Ин-
терны". 22.00 "Патруль". 22.40 Ревю.
23.00 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Праздник
взаперти".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Будьте здоровы.
10.00 Х.ф. "Любимый по найму".
12.00 Айна онлайн. 12.20 Айтпады
демењіз. 13.15 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 "Гадалка". 16.00 Х.ф. "Лохма-
тый папа". 18.00 Айна онлайн. 18.30
Жан сырым. 19.00 "‡зілген жапыраќ-
тар". 21.00 Один в один. 0.00 "От-
ветный удар".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Жарќын бейне. 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 "Тањдау". 22.00 "Келін".
22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
23.30 Кμњілашар. 0.05 Жањалыќтар.
0.55 "Ж‰регім сізге аманат".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ќыз
жолы". 11.00 Новости. 11.10 "Сотќа
жеткізбей". 11.45 Магия кухни. 12.30
"Кμршілер". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ус-
ловия контракта". 15.00 Новости.
15.15 Ойж‰йрік. 16.00 ¤мір сабаќ-
тары. 17.00 Жањалыќтар. 17.10
"След". 18.00 Новости. 18.15 Ќай-

сар жандар. 18.40 "Болашаѓым μз
ќолымда". 19.30 "Кμршілер". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 100 бизнес-та-
рихы. 21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с.
"Осколки". 22.20 "След". 23.05 Кμзќа-
рас. 23.35 Арман ќанатында. 0.05
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 "Ќазаќстан 2050". 10.00
Новости. 10.35 "Широка река". 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
"530:630". 13.00 Жањалыќтар. 13.30
Новости. 14.00 "Учитель". 15.00
"Сμнбес сєуле". 16.00 "¤мір μткел-
дері". 17.00 Ж‰зден ж‰йрік. 17.25
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.
18.30 Новости. 18.55 Алдаспан.
19.10 Ажар. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Элегиялыќ
эсселер. 21.00 Новости. 21.35 "Ши-
рока река". 22.40 "¤мір μткелдері".
23.30 Магия природы. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Кaznet. 8.00 Новости. 9.00
"Ѓажайып отбасы". 10.20 "Байлыќќа
бастаѓан". 11.30 "Мадхубала". 13.30
Сырласу. 14.10 М.ф. 14.35 "Аббат-
ство Даунтон". 15.50 "Ѓажайып от-
басы". 17.10 Кaznet. 17.30 Такси.
18.00 "Мадхубала". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "Сын отца
народов". 22.10 "Байлыќќа бастаѓан".
23.10 "Аббатство Даунтон". 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 9.00 Ќайырлы тањ. 10.10
Заповедный Казахстан. 10.25 "Жа-
ратылыс ж±мбаќтары". 11.30 Воинс-
кие искусства Великой степи. 12.05
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00 Культпоход. 14.40 Литератур-
ный клуб. 15.00 "Морган Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 16.00
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 18.05 Ќазаќтыњ сєндік-ќолдан-
балы μнері. 19.05 TED: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 19.30 Ученый
совет. 21.20 Музей звуков. 22.00
Культпоход. 22.10 Д.ф. "Жауынгер".
22.40 Концерт. 0.00 "Тањ бозынан
Кэндлфордќа аттандыќ".

7.10 К‰лкі базар. 7.30 "Кек". 8.40
Ревю. 9.30 "Деффчонки". 10.00 "Уни-
вер". 10.35 "Интерны". 11.10 "Пат-
руль". 11.50 Comedy woman. 12.40
"Сашатаня". 13.10 М.с. 15.30 Экс-
клюзив. 16.00 "Кек". 17.30 Екі езу.
18.00 "Айжан". 19.00 Comedy woman.
19.50 "Сашатаня". 20.20 Ревю. 20.40
"Универ". 21.20 "Интерны". 22.00
"Патруль". 22.40 Ревю. 23.00 Екі езу.
0.00 Х.ф. "Третье измерение ада".

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. 12.20 Айтпады демењіз. 13.15
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 "Гадал-
ка". 16.00 "Параллельная жизнь".
18.00 Айна онлайн. 19.00 "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 Человек-неви-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА димка. 22.00 "Секретные материалы".
23.00 "Игра престолов". 0.00 "Ответ-
ный удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Городские легенды".
11.00 "Индус". 12.00 "Ералаш". 13.00
М.ф. 14.00 "Бригада". 15.00 "Город-
ские легенды". 16.00 "Папины доч-
ки". 18.00 "Кухня 5". 19.00 "Дом-весы
2". 20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 22.00 "Сен келерсіњ". 23.00
"Бригада". 00.00 "Дом-весы 2". 1.00
"Алѓашќы махаббат". 2.00 Х.ф. "Ма-
теринская любовь".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Группа здоровья. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00
Винтаж. 14.30 Baby Гид. 15.00 "Гос-
пожа 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 Ќылмыстыќ іс №.
20.00 РТН. 20.30 Солнечная кухня.
21.00 "Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30

В ладу с природой. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий. Глава третья". 12.00 Х FACTOR.
12.10 "С‰йген жар". 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.10 "Сваты-4". 15.20
Новости. 15.30 "Судебные истории".
16.30 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.55 "Переезд". 20.00 Но-
вости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.25 П@утina. 23.50 Х
FACTOR. 0.00 "Колыбель над без-
дной".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.35
"Ќарадайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05
"Жанќияр патшайым". 10.05
"Культ". 12.00 Новости. 12.40 Ди-
агноз. 13.20 "Профессионал". 15.25
Не ври мне. 16.30 "Таѓдырмен тар-
тыс". 18.00 "Махаббат м±њы". 19.00
"Махаббатта шек бар ма?" 20.00
Кесір. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Черный квадрат.
22.15 Т.с. "Вместе навсегда". 0.00
"Профессионал".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

10.35 "Широка река". 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. 12.30 Бойт±мар. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Учитель". 15.00 "Сμнбес сєуле".
15.30 М.ф. 16.00 "¤мір μткелдері".
17.00 Ж‰зден ж‰йрік. 17.325 "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары". 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Третий тайм. 18.30
Новости. 18.55 Алдаспан. 19.20 1001
история успеха. 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Инто-
нация. 21.00 Новости. 21.35 "Широ-
ка река". 22.40 "¤мір μткелдері". 23.30

Магия природы. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Такси. 8.00 Но-
вости. 9.00 "Ѓажайып отбасы". 10.20
"Байлыќќа бастаѓан". 11.30 "Мадху-
бала". 13.30 Той жыры. 14.10 М.ф.
14.35 "Аббатство Даунтон". 15.50
"Ѓажайып отбасы". 17.10 Кaznet.
17.30 Такси. 18.00 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Сын
отца народов". 22.10 "Байлыќќа бас-
таѓан". 23.10 "Аббатство Даунтон".
0.20 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 10.10 Би єлемі. 10.25 "Жа-
ратылыс ж±мбаќтары". 11.30 ¤мір
жолы. 12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 "Культпоход. 13.30
Д.ф. "Жауынгер". 14.30 Єдебиет
єлемі. 15.00 "Морган Фриман: уаќыт
пен кењістікке саяхат". 16.00 TED:
Идеи, достойные распространения.
17.00 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
18.00 Б‰гінгі ѓылым. 19.05 TED: Тара-

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

Ревю. 9.30 "Деффчонки". 10.00 "Уни-
вер". 10.35 "Интерны". 11.10 "Пат-
руль". 11.50 Comedy woman. 12.40
"Сашатаня". 13.10 М.с. 15.30 Экс-
клюзив. 16.00 "Кек". 17.30 Екі езу.
18.00 "Айжан". 19.00 Comedy woman.
19.50 "Сашатаня". 20.20 Ревю. 20.40
"Универ". 21.20 "Интерны". 22.00 "Пат-
руль". 22.40 Ревю. 23.00 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Дом в конце улицы".

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. 12.20
Айтпады демењіз. 13.15 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 "Гадалка". 16.00 Т.с.
"Параллельная жизнь". 18.00 Айна
онлайн. 19.00 "‡зілген жапыраќтар".
20.50 Айна онлайн. 21.00 Человек-
невидимка. 22.00 "Секретные мате-
риалы". 23.00 "Игра престолов". 0.00
"Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Городские легенды".
11.00 "Индус". 12.00 "Ералаш". 13.00
М.ф. 14.00 "Бригада". 15.00 "Город-
ские легенды". 16.00 "Папины доч-
ки". 18.00 "Кухня 5". 19.00 "Дом-весы
2". 20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 22.00 "Сен келерсіњ". 23.00
"Бригада". 00.00 "Дом-весы 2". 1.00
"Алѓашќы махаббат". 2.00 Х.ф. "Де-
вушка мечты".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30

Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Жаркий лед". 14.00 Дело №.
14.15 Солнечная кухня. 14.30 Неиз-
веданный Казахстан. 15.00 "Госпо-
жа 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 Винтаж. 21.10 "Жар-
кий лед". 22.00 РТН. 22.30 Группа
здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий. Глава третья". 12.00 Х FACTOR.
12.10 "С‰йген жар". 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.10 "Сваты-4". 15.20 Но-
вости. 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 Т.с. "Колыбель над
бездной".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.35 "Ка-
радайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05
"Жанќияр патшайым". 10.05 "Культ".
12.00 Новости. 12.40 Главная редак-
ция. 13.30 "Профессионал". 15.30 Не
ври мне. 16.30 Айтылмаѓан аќиќат.
17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.00 Орталыќ редакциясы.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Диагноз. 22.20 "Культ". 0.05
"Профессионал".

7 АРНА

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "С‰йген
с±лу". 9.00 Т.с. "‡ш ж‰рек". 10.00
Готовим с Адель. 10.30 Т.с. "Город-
ские легенды". 11.00 Т.с. "Индус".
12.00 "Ералаш". 13.00 М.ф. 14.00 Т.с.
"АйТИ-молодец". 15.00 "Городские
легенды". 16.00 Т.с. "Папины доч-
ки". 18.00 Т.с. "Кухня 5". 19.00 Реа-
лити-шоу "Дом-весы 2". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.00 Т.с. "Сен келерсіњ". 23.00 Т.с.
"Бригада". 00.00 "Дом-весы 2". 1.00
Т.с. "Алѓашќы махаббат". 2.00 Х.ф.
"Последняя Мимзи Вселенной".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН Под-
робности. 9.40 Маленькие путеше-
ствия по большому краю. 10.00 Жа-
њалыќтар.10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Неизведан-
ный Казахстан. 13.30 Территория
происшествий. 14.00 Вокальный кон-
курс. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В ладу с

природой. 21.30 Легенды эфира.
22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Пят-
ницкий. Глава третья". 12.00 Х
FACTOR. 12.10 Т.х. "С‰йген жар".
13.05 "Єйел сыры...". 14.10 Т.с. "Сва-
ты-4". 15.20 Новости. 15.30 "Судеб-
ные истории". 16.30 Давай поженим-
ся. 17.40 Пусть говорят. 18.55 Т.с.
"Красивая жизнь". 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 Т.х. "Джодха жєне Акбар".
23.25 П@утina. 23.50 Х FACTOR. 0.00
Т.с. "Колыбель над бездной".

8.00 КТК ќоржынынан. 8.50
Кμњілді отбасы. 10.00 Слуги народа.
10.50 Портрет недели. 12.05 Х.ф.
"Карусель". 14.05 Другая правда.
15.05 Эксперимент. 15.35 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 16.30 "Таѓдырмен
тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".
19.00 "Махаббатта шек бар ма?"
20.00 Айтылмаѓан аќиќат. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.20 Т.с. "Культ". 0.10
Т.с. "Профессионал".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.55 М.х. 18.10 Жур-
налистік зерттеу. 18.30 Иман айна-
сы. 18.55 Меніњ Ќазаќстаным. 19.30
Жањалыќтар. 20.00 Парламент.
20.15 Серпіліс. 21.05 Намыс дода.
22.15 "Келін". 23.45 Жайдарман.
0.10 Жањалыќтар.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 "Сотќа
жеткізбей". 11.45 Магия кухни. 12.30
"Кμршілер". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ус-
ловия контракта". 15.00 Новости.
15.15 Махаббатќа 10 ќадам. 16.10
Ќызыќ times. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Сол бір кеш. 18.00 Жањалыќ-
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тар. 18.15 Тур де Хабар. 18.40 "Бо-
лашаѓым μз ќолымда". 19.30
"Кμршілер". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Таѓдыр жолы. 21.00 Итоги дня. 21.30
Жанды дауыс. 23.30 Х.ф. "Хулига-
ны". 1.00 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Єуендер єлемі. 10.00 Но-
вости. 10.35 "Широка река". 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". 15.30 М.ф. 16.00
"¤мір μткелдері". 17.00 Ж‰зден
ж‰йрік. 17.25 "Ќазаќ даласыныњ
ќ±пиялары". 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Алдаспан. 18.30 Новости.
18.55 Алдаспан. 19.10 Ажар. 19.30
Дербес диалог. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Индекс. 21.00 Новости. 21.35
"Широка река". 22.30 Магия приро-
ды. 23.00 Телетриптих "00.00". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Такси. 8.00
Новости. 9.00 "Ѓажайып отбасы".
10.20 "Байлыќќа бастаѓан". 11.30
"Мадхубала". 13.35 "Сырты б‰тін".
14.05 Репортер представляет. 14.35
"Аббатство Даунтон". 15.50 "Ѓажай-
ып отбасы". 17.10 Кaznet. 17.30 Так-
си. 18.00 "Мадхубала". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Сын
отца народов". 22.10 "Байлыќќа
бастаѓан". 23.10 "Аббатство Даун-
тон". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 10.30. "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 11.30 ¤мір жолы. 12.05 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Казахфильм: вчера, сегодня, зав-
тра. 13.30 Д.ф. "Ќазаќ хандыѓы:
Ќасымханнан Кенесарыѓа дейін".
14.20 Тайны Великой степи. 15.00
"Морган Фриман: уаќыт пен кењістік-
ке саяхат". 16.00 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 17.00

"Жаратылыс ж±мбаќтары". 18.05
Эйнштейн ізімен. 19.20 Єдебиет
єлемі. 21.00 Золотая середина. 22.00
¤мір жолы. 22.45 Сол бір кеш... 0.00
"Кішкентай Доррит".

7.10 К‰лкі базар. 7.30 "Кек". 8.40
Ревю. 9.30 "Деффчонки". 10.00 "Уни-
вер". 10.35 "Интерны". 11.10 "Пат-
руль". 11.50 Comedy woman. 12.40
"Сашатаня". 13.10 М.с. 15.30 Экс-
клюзив. 16.00 "Кек". 17.30 Екі езу.
18.00 "Айжан". 19.00 Х.ф. "Пираты
Карибского моря: Сундук мертвеца".
22.40 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Крепкий
орешек".

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. 19.00 "‡зілген жа-
пыраќтар". 21.00 Человек-невидим-
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АЛАУ
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31 АРНА

туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30 Кітап-
хана. 20.30 Жасампаз ѓылым". 21.20
Бір сєт. 22.00 Культпоход. 22.10
Д.ф. "Ќазаќ хандыѓы: Ќасымханнан
Кенесарыѓа дейін". 0.10 Т.х. "Кішкен-
тай Доррит".

7.10 К‰лкі базар. 7.30 "Кек". 8.40
Ревю. 9.30 "Деффчонки". 10.00 "Уни-
вер". 10.35 "Интерны". 11.10 "Пат-
руль". 11.50 Comedy woman. 12.40
"Сашатаня". 13.10 М.с. 15.30 Экс-
клюзив. 16.00 "Кек". 17.30 Екі езу.
18.00 "Айжан". 19.00 Comedy woman.

21.00 Человек-невидимка. 22.00 "Сек-
ретные материалы". 23.00 "Игра пре-
столов". 0.00 "Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Городские легенды".
11.00 "Индус". 12.00 "Ералаш". 13.00
М.ф. 14.00 "Бригада". 15.00 "Город-
ские легенды". 16.00 "Папины доч-
ки". 18.00 "Кухня 5". 19.00 "Дом-весы
2". 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 22.00 "Сен келерсіњ".
23.00 "Бригада". 00.00 "Дом-весы 2".

НТК

ка. 22.00 Мисс Чувство юмора. 23.00
Х.ф. "Солдат Джейн".

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00 "‡ш
ж‰рек". 10.00 "Городские легенды".
11.00 "Индус". 12.00 "Ералаш". 13.00
М.ф. 14.00 "Бригада". 15.00 "Городс-
кие легенды". 16.00 "Папины дочки".
18.00 "Кухня 5". 19.00 "Дом-весы 2".
20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 22.00 "Сен келерсіњ". 23.00
"Бригада". 00.00 "Дом-весы 2". 1.00
"Алѓашќы махаббат". 2.00 Х.ф. "Не-
званые".

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 большо-
му 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 Жањалыќтар. 19.30
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¤мір тынысы. 20.00 РТН. 20.30 Груп-
па здоровья. 21.00 "Жаркий лед".
22.00 РТН. 22.30 Солнечная кухня.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Территория
происшествий. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий. Глава третья". 12.05 "С‰йген
жар". 13.00 Ашыѓын айтќанда. 14.00
Ж±ма уаѓызы. 14.15 Следствие пока-
жет. 15.20 Новости. 15.30 Х.ф. "Зуб-
ная фея". 17.25 Жди меня. 18.40
Поле чудес. 20.00 Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.25
Точь-в-точь.

6.25 КТК ќоржынынан. 7.35 "Ќара-
дайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05 "Жан-
ќияр патшайым". 10.05 "Вместе на-
всегда". 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.50 "Профессионал". 15.50
Не ври мне. 17.00 "Таѓдырмен тар-
тыс". 18.00 "Махаббат м±њы". 18.30
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.45 Наша
правда. 22.50 Х.ф. "Все вернется".

1.00 "Алѓашќы махаббат". 2.00 Х.ф.
"Бобби".

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 №. 14.35 Легенды эфира. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жања-
лыќтар. 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 ПроАгро. 21.00
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Не-

известный Казахстан. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий. Глава третья". 12.00 Х FACTOR.
12.10 "С‰йген жар". 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.10 "Сваты-4". 15.20 Но-
вости. 15.30 "Судебные истории".
16.30 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.55 "Переезд". 20.00 Но-
вости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.25 П@утina. 23.50 Х

FACTOR. 0.00 "Колыбель над без-
дной".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.35 "Ќара-
дайы". 8.40 Жањалыќтар. 9.05 "Жан-
ќияр патшайым". 10.05 "Вместе на-
всегда". 12.00 Новости. 12.40 Чер-
ный квадрат. 13.20 "Профессионал".
15.25 Не ври мне. 16.30 "Таѓдырмен
тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы". 18.30
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.50 "Вместе навсегда". 0.35
"Профессионал".

19.50 "Сашатаня". 20.20 Ревю. 20.40
"Универ". 21.20 "Интерны". 22.00 "Пат-
руль". 22.40 Ревю. 23.00 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Темная правда".

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. 12.20
Айтпады демењіз. 13.15 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 "Гадалка". 16.00
"Параллельная жизнь". 18.00 Шєй
ішейік. 19.00 "‡зілген жапыраќтар".

14 ќараша14 ќараша14 ќараша14 ќараша14 ќараша,,,,,
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7.00 Ќымызхана. 7.30 Концерт.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Ќазаќстан
дауысы. 11.50 Дауа. 13.10 Білгірлер
бєйгесі. 14.00 Поэзия єлемі. 14.35
Т.х. "Жања ќоныс". 15.45 К.ф. "Той
кμйлегі". 17.50 "Ќара шањыраќ". 18.20
Концерт. 19.30 Жањалыќтар. 20.05
‡здік єндер. 21.00 Сенбілік кездесу.
22.35 Жайдарман. 0.30 Жањалыќтар.
1.05 "Жања ќоныс".

7.00 Концерт. 8.50 Бармысыњ,
бауырым? 9.30 Продвопрос. 10.00
Мен - чемпион. 10.30 М.ф. 12.00
Сказка "Столик, сам накройся". 13.10
Орталыќ Хабар. 14.10 Жанды дау-
ыс. 16.20 Арман ќанатында. 16.50
Ду-думан. 18.00 "Жми на газ". 19.10

Тур де Хабар. 19.50 Бенефис-шоу.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Август
Раш". 0.15 К.ф. "Т‰нерген аспан".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 К.ф. "Шал". 11.30
Сμнбес сєуле. 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 "Мєњгілік ел". 17.00
"Туѓан елдіњ т‰тіні". 18.00 "530:630".
18.30 Т.с. "На пути к сердцу". 19.30
Элегиялыќ эсселер. 20.00 Бойт±мар.
20.30 Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Т.с. "Наркомовский обоз". 23.35
"Туѓан елдіњ т‰тіні".

8.00 Новости. 9.00 Суперпапа.
9.40 Кaznet. 10.00 Концерт. 11.00
Д‰ние жарыќ. 11.30 "Мадхубала".
13.30 Айтыс. 17.30 Сырласу. 18.05

Ел аузында. 18.30 "Мадхубала".
20.30 "20:30". 21.20 Концерт. 22.35
Х.ф. "Добро пожаловать на борт".
0.40 Концерт.

7.00 "Ѓасырлар сазы". 8.10 Х.ф
"Слепой музыкант". 9.35 Сол бір
кеш... 10.45 Золотая середина. 11.30
Ѓасырлар пернесі. 12.10 ¤мір жолы.
13.00 Екі ж‰рек - бір таѓдыр. 13.30
Д.ф. "Будда єлемініњ жеті кереметі".
14.40 Концерт. 16.20 Жансарай.
17.35 Наш Казахстан. 18.00 "Байте-
рек". 20.20 Эксклюзив. 20.40 К.ф.
"Меніњ к‰нєлі періштем". 22.05 Кеше
ѓана. 23.15 Д.ф. "Пирамидалар сыр
шертеді".

6.05 К.ф. "Махаббат сезімі кер-
неген". 8.40 Екі езу. 9.00 Большая

разница. 10.00 М.ф. "Мулан". 12.00
М.ф. 13.40 Караоке-киллер. 14.40 Екі
езу. 15.00 М.ф. 16.10 М.ф. "102 дал-
матинца". 18.10 "Айжан". 20.20 Ала
ќарѓа. 21.00 Х.ф. "Такси 4". 23.00
Х.ф. "Город грехов 2: Женщина, ради
которой стоит убивать".

9.10 Орел и решка. 10.00 Страс-
ти у плиты. 10.30 Смеяться разре-
шается. 12.00 Жан сырым. 12.30
Г.Оразымбетованыњ концерті. 15.00
Юбилейный вернисаж И.Резника.
18.00 Шєй ішейік. 19.00 ТОЙLIКЕ.
20.00 KZландия. 20.25 Х.ф. "Пипец".
22.30 Моя история. 23.00 Бокс. 0.00
Х.ф. "Солдат Джейн".

6.00 Єзіл студио. 7.00 Информ-
бюро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00 Х.ф.
"Деннис-мучитель". 11.00 "Готовим
с Адель". 11.30 Мультсериал. 12.00
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7.00 Ќымызхана. 7.30 Концерт.
9.00 Аќсауыт. 9.30 Б‰гінгі жексенбі.
11.05 Баламен бетпе-бет. 11.25 М.х.
13.20 Айгμлек. 14.25 Келбет. 14.55
Намыс дода. 16.05 К.ф. "Єкемді
жалѓа беремін". 17.50 "Ќара шањы-
раќ". 19.30 Єзіл єлемі. 20.00 Апта.
21.00 Ќазаќстан дауысы. 22.45 К.ф.
"Сіз кімсіз, Ка мырза?". 0.25 Кμкпар.

7.00 Концерт. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 Я -
чемпион. 11.00 М.ф. 12.25 Сказка
"Король-лягушонок". 13.35 Бенефис-
шоу. 14.50 Концерт. 16.30 Б±йым-
тай. 17.00 Х.ф. "Джордж из Джунг-
лей 2". 18.30 Ќызыќ times. 19.45 Ду-

думан. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф.
"Семь мечей". 0.45 "Періште".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.00 Шарайна. 9.35 К.ф. "Жиде: Ке-
шіккен махаббат". 11.30 Интонация.
12.00 "Сєттілікке 1001 ќадам". 12.30
Сап т‰зе! 13.05 "Єдемі-ай". 13.55,
15.10, 16.55, 17.30, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 14.00 Айтыс.
17.00 "Туѓан елдіњ т‰тіні". 18.00
Єуендер єлемі. 18.30 "На пути к
сердцу". 19.30 Волшебный фонарь.
20.00 Сμнбес сєуле. 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 "Нарко-
мовский обоз". 23.35 "Туѓан елдіњ
т‰тіні".

8.00 Той жыры. 8.25 Ел аузын-

да. 9.15 Суперпапа. 9.55 К‰лдірген.
10.15 Концерт. 11.30 "Мадхубала".
13.00 Айтыс. 17.30 "Сырты б‰тін...".
18.00 Бай бол. 18.30 "Мадхубала".
20.05 Той жыры. 20.30 "20:30".
21.20 Х.ф. "Сумерки. Сага. Затме-
ние". 23.45 "Саѓан сенемін. Мой
лучший".

7.00 "Ѓасырлар сазы". 8.05 Х.ф.
"Юбилей Данте". 9.35 Кеше ѓана.
10.45 Екі ж‰рек - бір таѓдыр. 11.10
Ученый совет. 13.00 К.ф. "Меніњ
к‰нєлі періштем". 14.30 Концерт.
16.25 ¤мір. Театр. Кино. 17.10 "Ред
Бул Флайн Бах". 18.00 "Бєйте-
рек".18.45 Опера "Волшебная флей-
та". 21.55 ¤мір. Театр. Кино. 22.30
Концерт. 0.00 Д.ф. "М±сылман
єлемініњ жеті кереметі".

6.05 К.ф. "Лас кино". 8.40 Екі
езу. 9.00 Большая разница. 10.00
М.ф. 11.10 М.ф. "Тачки". 13.40 Х.ф.
"Такси 4". 15.40 М.х. 16.00 Екі езу.
16.20 "Айжан". 19.30 "Ала ќарѓа".
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 21.10 Хочу в "ВИА-Гру". 0.00
Х.ф. "Коммандос".

9.00 М.ф. "Дино". 9.10 Смехопа-
норама. 9.30 Измайловский парк.
11.30 Моя история. 12.00 К.ф. "Да,
возможно". 14.15 Q-елі. 15.00 Х.ф.
"Долгожданная любовь". 17.00 Клет-
ка. 18.00 Жан сырым. 18.30 Концерт.
21.00 Один в один. 0.00 Х.ф. "Пи-
пец".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00

"С‰йген с±лу". 10.00 Х.ф. "Невпопад".
12.30 Сєт сапар. 12.30 Х.ф. "Приго-
воренный". 15.00 М.ф. "7-ой гном".
17.30 Х.ф. "Звёздный путь". 20.00
"С‰йген с±лу". 22.00 Фестиваль "Бу-
рабай єзіл фест". 1.00 Х.ф. "Пароль
Рыба-меч".

7.00 М.ф. 9.30 Киноклуб. 10.00
Торговый дом. 10.20 Baby Гид. 10.50
В ладу с природой. 11.10 Легенды
эфира. 11.30 Солнечная кухня. 12.00
ПроАгро. 12.30 РТН Подробности.
13.20 Винтаж. 14.00 Г. Шємшиева-
ныњ єндері. 16.00 Ж±лдыз-топ. 17.00
"Госпожа горничная". 20.30 Неизве-
данный Казахстан. 21.00 Ќауіпсіз
жол. 21.30 ¤мір тынысы. 22.00 Е.
Ќ±дайбергеновтыњ шыѓармашылыќ
єн кеші. 0.00 Х.ф. "Сговор".

6.00 "Черные кошки". 8.30 Жа-
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Х.ф. "Невпопад". 14.30 Фестиваль
"Бурабай єзіл фест". 16.00 М.ф. "7-
ой гном". 18.00 Х.ф. "Путешествие 2:
Таинственный остров". 20.00 "С‰йген
с±лу". 22.00 Айтыс алањы. 23.00 Х.ф.
"Звёздный путь". 2.00 Х.ф. "Одержи-
мая".

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 "Ана ж‰регі". 16.00 ПроАгро.
16.30 Безопасная дорога. 17.00 Без
обмана. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30
¤мір тынысы. 19.00 Ќылмыстыќ іс №.
19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 Легенды эфира.
22.30 Концерт. 0.00 Панорама неде-
ли.

6.00 Т.х. "Черные кошки". 7.50 Тањѓы
пошта. 8.25 П@утina. 8.50 Жањалыќ-
тар. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф. "Счастливый
маршрут". 11.45 Фабрика грез. 12.10
"Єйел сыры...". 13.20 101 кењес. 13.45.
Караоке такси. 14.25 П@утina+. 15.20
Х.ф. "Хозяйка большого города". 20.00
"Первая программа". 20.30 Х FACTOR.
22.00 Кешкі кездесу. 23.30 Х FACTOR.
0.00 Т.с. "Метод".

7.05 Х.ф. "За витриной универ-
мага". 8.40 КТК ќоржынынан. 9.10
Ж‰рекжарды. 10.00 Смотреть всем.
12.00 Новости. 12.50 Наша правда.
14.05 Х.ф. "Ты - мне, я - тебе". 16.00
Т.х. "Махаббат пен μшпенділік". 17.40
Той ВestStar. 19.20 Шаншар. 20.00
"Єйел ќырыќ шыраќты". 21.00 Очная
ставка. 22.00 Другая правда. 23.00
"Я стесняюсь своего тела". 1.00 Х.ф.
"Старики".

њалыќтар. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.50
"Людмила Гурченко. В блеске оди-
ночества". 12.00 Єн дария. 13.05
Кешкі кездесу. 14.35 Х FACTOR. 16.30
Х.ф. "Любить нельзя ненавидеть".
21.00 Аналитика. 22.00 П@утina+.
23.05 Єн дария. 0.10 Х.ф. "После-
завтра".

7.05 М.с. 8.10 КТК ќоржынынан.
9.55 Звездная жизнь. 11.00 Х.ф. "Все
вернется". 14.50 Дорога домой. 15.00
"Махаббат пен μшпенділік". 16.40
Біздіњ концерт. 17.30 ¤нерлі отбасы.
18.30 Кμњілді отбасы. 19.30 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 20.30 Эксперимент.
21.00 Портрет недели. 22.00 Слуги
народа. 23.00 Х.ф. "Роман выходно-
го дня". 1.15 "Я стесняюсь своего
тела".

 Ќостанай облысыныњ
ќылмыстыќ істер жμніндегі
мамандандырылѓан ауданаралыќ
соты ќоѓамда д‰рбелењ тудырѓан
Рудный ќаласыныњ т±рѓыны
Г.Громоваѓа ќатысты ќылмыстыќ
іс бойынша сот ‰кімін шыѓарды.
Ол μзімен бірге т±рѓан С.Зайцевті
μлтіруге адам жалдауда кінєлі деп
танылды.

Тергеу материалдары бойынша, аза-
маттыќ некеде т±рѓан сотталушы мен
жєбірленушініњ араларында ±лдары бол-
ѓан, одан Зайцев єкелік ќамќорлыѓын
аямаѓан кμрінеді. Громова Зайцевпен

СОТ ІС ЌАРАДЫ

ОН БІР ЖЫЛЃА СОТТАЛДЫ
ќарым-ќатынасы басталѓан кезде, 2008
жылы μзініњ ж±байымен ажырасќан, ал
Зайцев болса μз отбасында ќалып, екі жаќ-
ты μмір с‰руді єдетке айналдырѓан. М±ндай
жаѓдай кμњіліне ќаяу салѓандыќтан єйел
ішімдікке єуестене бастайды. Громованыњ
μмір с‰ру салтын д±рыс санамаѓан жігіт
4 жасар ±лын μз ќамќорлыѓына алу ‰шін
сотќа ж‰гінеді. Баланыњ анасы да ќарап
ќалмай, ќарсы шаѓым жазѓан.

Аѓымдаѓы жылдыњ 1 шілдесінде Громо-
ва Зайцевќа ±лдарыныњ т±рѓылыќты жерін
аныќтау арызынан бас тартатындыѓын,
біраќ бірнеше шартыныњ барлыѓын айта-
ды. Яѓни, єкесі баласымен к‰н сайын 1 са-

ѓат уаќытќа кездесуге жєне 6000 АЌШ дол-
лары кμлемінде материалдыќ μтемаќы
тμлеу шартын ќояды. Б±ѓан келіскен жігіт
2200 АЌШ долларын Громованыњ ќолы-
на ±статады. Ал, єйел б±л аќшадан Зай-
цевтіњ μзін μлтіретін адамѓа тμлеуді жос-
парлап та ќойѓан.

Келесі к‰ні Громова тапсырысты ќабыл-
даушы Д.Орловпен кездесіп, Зайцевті
μлтіруге тапсырыс беріп, алѓашќы жарна
ретінде 500 АЌШ долларын береді.  Ќал-
ѓан аќшаны тапсырыс ж‰зеге асќан соњ
бермекке уєде еткен. Орлов єйелдіњ арам
ойын ќ±ќыќ ќорѓау органдары μкілдеріне
жеткізеді. Шілденіњ 2-нен 3-іне ќараѓан т‰ні

ќ±ќыќ ќорѓау органы ќызметкерлері Зай-
цевтіњ азапталып μлтірілгендігін сомдап,
оны ±ялы телефон фотоаппаратына
т‰сіріп алады. Ал, 3 шілдеде "кісі μлтіруші"
єйелмен кездесіп, оѓан фотосуреттерді
кμрсетеді. Ал Громова оѓан ќалѓан 500
АЌШ долларын берген.

Сот Г.Громованы  ЌР ЌК-ніњ  28 бабы
3 бμлімі, 24 бабыныњ 3 бμлімі, 99 бабы-
ныњ 2 бμлімі 8 тармаѓы бойынша айыпты
деп танып, оѓан жалпы тєртіптегі т‰зету ко-
лониясында  11 жыл 3 ай мерзімге жаза-
сын μтеу ‰кімін шыѓарды.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енген жоќ.
Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.
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"Ќостанай тањыныњ" танымдыќ-таѓылымдыќ, кμњілашар ќосымшасы

Б‡ГІНГІ САНДА:

ТТТТТЕАТРЕАТРЕАТРЕАТРЕАТР

Будда

13-бет
Жерлесіміз –
єлем чемпионы

15-бет

Жарыс
жењімпазы
атанды

16-бет

17-бет

Сєбидіњ
денесінен неге
хош иіс ањќып
т±рады?

Ымыра кетiп жамаѓаттан, ќ±т ќашты,
Бμлiнгенге м±сылмандыќ ж±ќпас-ты.
Тiмiскiлеп кемшiлiгiн μзгенiњ,
¦мытып μзiн, ж‰ректердi тат басты!
Мына кμздi ањдымаќќа бермеген,
Жiкшiлдiк б±л – дерт болды-ау дендеген!
Бiреудiњ етiн жегенiњше тамсанып,
Ей, бауырым, ќапасты ойла  кμр деген!
¤з iшiнде iрiп-шiрiп жамаѓат
Сансыз ныѓмет талап етер ќанаѓат.
Ж‰зiњдегi, кеудењдегi кμзiњдi
Кемшiн iздеп соќыр етпе жалањдап!
Олай етсењ, Дiнге еткенiњ д±шпандыќ,
Бμлiнуге тыйым салѓан Ќ±ран ныќ!
"Адасќан" деп бауырларды ж‰ргенде,
Болып ќалма с±м шайтанѓа ќ±рбандыќ!
М±сылманда зор ныѓмет – д±ѓа бар,
Ќос д‰ниелiк ќажеттiлiк с±ралар.
Адасќанѓа Таhєж‰дте Алладан

Тура жол тiле, хаќ м‰мiндiк сол болар!
Бiрiнiњ етiн бiрi жеген ќоѓамнан
Ќай кезде де баќ, береке жоѓалѓан!
Єрбiр сμзiн ањдамаѓан адамѓа
Тозаќ тасы атылады бораѓан!
Кμркем мiнез – м±сылманныњ киiмi,
Єдепсiздiк – м±нафыќтыќ ќиыѓы.
¤з сμзiњмен ж±лмалама μзiњдi,
Болса-даѓы ќиынныњ ењ ќиыны!
Аѓып жатыр тамырыњда ќазаќ-ќан,
П±шпаќ жерге талай д±шпан таласќан!
Жiкшiлдiктi жойсаќ деген талайдыњ
Басы кетiп, осы жолда ќаны аќќан!
"Бостандыќта ±рпаќ μссiн" деп баба,
Сiз бен бiз деп ажал ќ±шќан ќорлана.
Бейбiт к‰ннiњ ќадiрiн бiл, бауырым,
Адамдыѓыњ болар, бєлкiм, сол ѓана!
¤мір-μзен: тыныштыќќа не жетсiн !!!

Айн±р ЄЛІМ.

 Ќадірін Ќадірін Ќадірін Ќадірін Ќадірін

біл,біл,біл,біл,біл,

бауырымбауырымбауырымбауырымбауырым

Жаз бойы гастролдік сапарда болып,
жаќында театр маусымын ашќан Арќа-
лыќ ќазаќ жасμспірімдер театрыныњ
±жымы алѓа ‰лкен сеніммен ќарап

отыр.
– Єр театрдыњ μзініњ "Театр маусы-

мыныњ ашылуы, жабылуы" деген сияќ-
ты тμл мерекелері болады. Б±л бір есеп-
тен театр єртістерініњ болашаќта
ќоятын ќойылымдарыныњ бастауы бол-

са, екіншіден кμрермендер ‰шін де
‰лкен жањалыќ, – дейді театрдыњ бас
режиссеры И. Ниязбеков.

 Оныњ театрѓа бас режиссер
болып келгеніне де кμп бола ќой-
ѓан жоќ.

     "Є"Є"Є"Є"ЄР ТЕАТРДЫЊР ТЕАТРДЫЊР ТЕАТРДЫЊР ТЕАТРДЫЊР ТЕАТРДЫЊ
μз ерекшелігі болады"μз ерекшелігі болады"μз ерекшелігі болады"μз ерекшелігі болады"μз ерекшелігі болады"

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Ибрагим НИЯЗБЕКОВ, Арќалыќ ќазаќ жасμспірімдер театрыныњ бас режиссеры:

23-бет

Суретті   т‰сірген  автор.



Кμзіње кμз жасынан б±лаќ т±нып,
Бір  сырды  айтып  едіњ  жылап  т±рып,
Мен  сені  содан  кейін  с‰йіп  кеттім,
Адамды  жарќ еткізер  бір-аќ ќылыќ!

*   *  *
Маќтасаќ ±лыны да  "¦лы"  дейміз,
Аќтасаќ ±рыны да "¦лы"  дейміз,
Шын ±лы ±натар ма ±лыќтауды?!
Ќашан  бєрін  ќ±дайдыњ ќ±лы дейміз?

*   *   *
– Кешір,  ќалќам,  μзіње  кμп  ќарадым,
Ќарап алып бірт‰рлі боп барамын...
Ќоњыр  к‰зде  кμктемді  ањсаттыњ-ау!..
Б±дан басќа айтарым...  жоќ,  ќараѓым...

*   *   *
Т±мшалап айналаны ќанша аќ т±ман,
Ењкейіп  ењсе,   єбден  шаршапты  жан!..
Содан ба,  ой-санаѓа жарыќ берер,
Кісініњ   кездескенін   ањсап   т±рам...

*   *   *
Жићан кез,  шыќќын мейлі бар шыѓанѓа,
Бєрібір ол елестер  жан  шыѓарда!
Туѓан  жер...  Оѓан  мєњгі  тањѓан  сиќыр  –
Кіндіктен алѓаш аќќан тамшы ќан ба?

*   *   *
Астарлама сμзіњді, астарлама.
¤йте алмасањ б±ра сал басќа арнаѓа...
Сμз астарын ашам деп ќанша адамныњ,
Жалыќќанмын, жарќыным! Шаршаѓанмын.

*   *   *
– Жастыќ – жаз μрлер кμкке ќыз беделі,
Тек, єттењ, г‰л тажалы – к‰з келеді.
Жазыњда жасќанып ем, жарќыным-ай,
К‰зіњде тым болмаса... ізде мені?..

*   *   *

– Біреу μсек айтады, біреу – кењес...
Жалыќтырды! Жанымды бірі емдемес...
– ¤з-μзіњмен сырласќын шыншылдыќпен,
Содан тірек табасыњ т‰гендеп ес.

*   *   *
Бір заманда есті, не есер адам:
– Мына ¤мірден не таптыњ? – десе маѓан,
– Тєтті азап! – дер едім... Жалѓан болса,
¤з тілімді μкінбей кесе де алам.

*   *   *

Кедейлер аз елімде  ш‰кір б‰гін,
Баќыр іздеп μткізер  б‰кіл к‰нін.
Ќайран аѓа, кредит алыпсыз ѓой,
Кердењ ќаѓып ал енді  ќ±тыр б‰гін.

Бір кредит сіњбей-аќ бойыњызѓа,
Бір кредит т±рады ойыњызда.
Ас беруге аласыз алты ж‰з мыњ,
Таѓы аласыз тоѓыз ж‰з  тойыњызѓа.

¤мір жайын аќшамен  аныќтадыњ,
Аќша барда єйтеуір тарыќпадыњ.

Рубаятт
ар

Ол аќиќат, ол рас.
М±ќалмаѓан меселі,
Тисе де тасќа мањдайы.
Айтар сμзін айтыпты,
Таќылдап тілі – тањдайы.
Маѓжан сенген ‰міт ќып,
Ќазіргі ±л мен ќыздарым.
Кμрсетпесін сендерге,
¤мірдіњ салќын ызѓарын.
Егеменді еліњніњ,
Кμтеріп кμкке байраѓын.
Ќасиетті далањныњ,
Кμркейтіњдер аймаѓын.
Ќ±лшыныњдар ќ±лпырып,
Ќиындыќќа мойымай.

Кредит

Іргесін хандыќ ќалаѓан,
Єлемге дањќы тараѓан.
Жєнібек пен Керейді,
Ќ±рмет т±тќан бар адам.
Рухын елдіњ кμтеріп,
Бостандыќ, тењдік єперіп.
Кемењгерлікпен басќарѓан,
Мейірін тμгіп єкелік.
Ќиындыќты жењіпті,
Жамандыќтан шошымай.
Мінеки 550 жыл,
Сілкініске осындай.
Ежелден ќазаќ табанды,
Ќиындыќќа мойымас.
Мыњ μліп мыњ тірілген,
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Еселенсін ењбектер,
Ќош кμріп ќолдап бір ќ±дай.
Ќ±лпырыњдар, жайнањдар,
Игеріп білім, μнерді.
Аллаѓа ш‰кір мерейіњ,
Жер жаћанмен тењелді.
Елімде зауыт, фабрика,
¤ндіріп жатыр бєрін де.
¤зімізден шыѓады,
Ќолѓа т‰спес дєріњ де.
ЭКСПО-да ерекше,
Н±ры тасып халќымныњ.
Тμртк‰л мына д‰ниеге,
Жетері аныќ дањќымныњ.

Темір ТІЛЕМІС¦ЛЫ.

Арѓынбай БЕКБОСЫНОВ

Ќырсыѓым-ай!
"С‰йем" десем аласыњ шымшып к‰нім,
Ќалдыќ таѓы сол ‰шін ±рысып б‰гін...
¤зге жанѓа басќаша кμрінгенмен,
Ал, μзіме ±найды ќырсыќтыѓыњ!
Бой жетсењ де бітпейді ерегесіњ,
Шын с‰юдіњ білмейсіњ ережесін.
Маѓан дейін ќанша жан ќаѓып кетті,
¦йыќтайтын бμлмењніњ терезесін!
Мінезіњ жоќ ±ялып ќысылардай,
Кμњіліњніњ жазы б±л, ќысы ќандай?
Маѓан дейін ќанша жан сμз естіді,
Жазып келген хаттарын ±сына алмай!
Сенсіњ біраќ жаныма ерек сыњар,
Т‰сінемін мен емес себеп с±рар.
Оњайлыќпен ќасына жуытпайтын,
Барша ќызѓа б±л мінез керек шыѓар?!

"Мылќау Сезім"
Желілерді жаќсы-жаман демейік,
Б±дан к‰шті болып кетсек кμрейік.
Кезіккенмен сμйлеспейміз бєрібір,
Интернетте араласа берейік!
Суретіње ‰йренгенмін жасанды,
Ол суреттер сан ауысты, жасарды...
Кей кездері шын ж‰зіњді кμргіњ кеп,
Деп ќоямыз кездеспейміз ќашанѓы?!
Кезіккенмен аз єњгіме айтамыз,
Жолыќпаѓан жμн секілді ќайта біз.
Мен ш±ќылап, сен ш±ќылап сотканы,
‡йімізге ‰нсіз ѓана ќайтамыз.
Деме ќалќам кездесуге ќорыќты,
Виртуалды μмір бізге кμрікті!

Сμз ќ±дірет кμшкеннен соњ саусаќќа,
Ауызымыз ашылмайтын болыпты!
Заман кμші деп ќоямыз ж±рт ауѓан,
Мыќты - ауру μзге ауру-сырќаудан!
Кешкеніміз осы болса к‰н сайын,
Еш жеріміз артыќ емес мылќаудан!
Ќалай ѓана ±наттыњыз сіз мені,
Жазбай ќалсањ жаным біраќ іздеді.
Мылќау єлем – Интернетке тєуелді,
Мылќау сезім, мылќау ж‰рек біздегі!

Ж‰н ш±лыќ
Бейіт басы...алдым іштей к‰рсініп,
Отыр мынау ж‰регіме м±њ сіњіп.
Ќ±лпытаста аќ єжемніњ бейнесі,
Енді білдім жалѓандыѓын тіршілік.
Бала кезім ж‰рген жай бір ќырсыѓып,
"Єже" деппін 3 жасымда тіл шыѓып.
Соѓан єжем ќуаныпты той жасап,
Бауырыма басамын деп ќ±лшынып.
Дамыл таппас ќолындаѓы бір шыбыќ,
Иірілетін ‰лгерместен к‰н шыѓып.
Таяѓына с‰йеніп ап сол "жем,
Аяѓыма кигізетін ж‰н ш±лыќ.
Єжем ќайтты,  ќ±шаќтадым ќабірін,
Алпысында алып кетті Тєњірім.
Ќызыќ кμріп ж‰ретінмін ±ршыѓын,
Ж‰н ш±лыќтыњ білмесем де ќадірін.
Ќалдым жалѓыз ш±рќыраѓан ќ±лындай,
"Ж‰р дейт±ѓын бір пєлеге ±рынбай."
Сол аќылшым д‰ниеден μткелі,
Ќойды мынау аяѓым бір жылынбай...

Саят ЄБЕНОВ,
Халыќаралыќ м‰шайраныњ жењімпазы.

Абыройыњ ассын, ќазаѓым!Абыройыњ ассын, ќазаѓым!Абыройыњ ассын, ќазаѓым!Абыройыњ ассын, ќазаѓым!Абыройыњ ассын, ќазаѓым!

Жеті жаќсыЖеті жаќсыЖеті жаќсыЖеті жаќсыЖеті жаќсы

Бμлтірікке баласы келіп:
– Єке, сіздіњ жеті жаќсы деп айтќан

сμзіњіз ел ішінде єрќалай айтылады.
Жаќсыныњ саны, сіз айтќандай, жеті
емес, одан єлдеќайда кμп болып ай-
тылып ж‰р. Соныњ аныѓын μз аузыњыз-
дан естиін деп едім, – депті.

Баласыныњ сμзге мєн бере баста-
ѓанын байќаѓан шешен: Е, балам, жаќ-
сы ќанша болса да кμптік етпейді, жа-
ман біреу болса да аздыќ етпейді, –

деп мынаны айтќан екен:
Аќылсыз адым баспайсыњ,
Аќылыња сай талабыњ болмаса.
Жалѓыз аќылмен алысќа аспайсыњ.
Білімсіз бірлік жоќ,
Малсыз тірлік жоќ.
Мал мен білімге сай кісілігіњ бол-

маса,
Бірлік пен тірліктен опа таппайсыњ.
Жаќсы кєсіп – аныќ ырыс,
Жаќсы сμз – жарым ырыс.
Жаќсы кєсібіње жаќсы сμзіњ серік

болмаса,

Жаќыныњды жат кμрдіњ  кредиттіњ,
Арќасында ќаржыѓа жарып ќалдыњ.

Ќарыз деген берілмес,  ойла, бекер,
Кезіњ келді, аѓажан, ойѓа кетер.
Кредитіњ осы бір ќырады итті,
¤теу ‰шін ат, сиыр,  ќой да кетер.

Сені сырттай біреулер тамашалар,
Жан таппассыњ т‰бінде  арашалар.
Жерде жатќан зат емес ала салар,
Ол аќыры ж‰рекке жара салар.

Айналса да μмірім μр μсекке,
Мен де кірдім кредит-берешекке.
Жоќ болѓан соњ ќайтатар ќаражатым,
Берешекті ќалдырдым келешекке.

¤лењімді бастадым кредит деп,
Мойнымызда єзірге кредит кμп.
¤теледі т‰бінде ќарызымыз,
Кредит-ау ойлама б± не дейд деп.

Тоѓайбай  БАБЫР.
Науырзым ауданы.

Жаќыныња да, жатќа да жаќпассыњ.
Осыны ±ќќайсыњ.

Балаѓа аќылБалаѓа аќылБалаѓа аќылБалаѓа аќылБалаѓа аќыл

Бар д‰ниені шашпа,
Жоќ д‰ниені ќума.
Шашќан шет болар,
Ќуѓан ит болар.
                 *    *   *
Аќылы жоќты аѓа т±тпа,

Ќасиеті жоќты ќадір т±тпа,
Аќылы жоќты аѓа т±тсањ,
Кішілігіњді кемшіліктей кμрер.
Ќасиеті жоќты ќадір т±тсањ,
Кісілігіњді ерсіліктей кμрер.
             *    *    *
      Тегі жаманды тењ т±тпа,
Тілегі жаманды ес т±тпа.
Тегі жаманды ес т±тсањ,
Тμріње шыѓар.
Тілегі жаманды ес т±тсањ,
Тμбење шыѓар.
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"Ел іші – μнер кеніші"



 Ѓайса пайѓамбар д‰ниеге келместен
ж‰з жыл б±рын Гималай тауыныњ етегін-
де бір Саки деген халыќ т±рыпты. Пат-
шасы Судходана деген кісі екен. Патша-
ныњ екі ќатыны болды. Біраќ ешбірінен
де бала болмады. Кєрілік алќымдап
ќалып, артында бала ќалмайтындыѓы
уайым болып ж‰рген уаќытта патшаныњ
зор ќуанышына ‰лкен ќатыны     Майя-
дан бір еркек бала туды. Баланыњ аты
Сейдхарта болды.

Сейдхарта 19 жасќа келгенде єкесі бір
аѓайыныныњ Базугар деген с±лу ќызын
баласына алып береді. Баласы мен
келінін бір тамаша баќшаныњ ішіне са-
лынѓан салтанатты сарайда т±рѓызды.
Жас Сейдхартаныњ баќшасы ж‰ректіњ
бар тілегі табылѓандай жан саясы бір
кμрікті орын еді. Судходана жанындай
кμретін жалѓызы мехнат кμрмесе екен
деп, баласыныњ нμкерлеріне: "Балам-
ныњ кμњіліне уайым т‰сіріп, к‰њгірт ой
ойлатарлыќ кμзіне ћешнєрсені кμрсет-
пењдер", – деп ќатты тапсырып ќойды.
Баќшасыныњ ішінде не кірлеген, не тоз-
ѓан, не б±зылѓан ешнєрсені кμрмейді.
Ќасындаѓы нμкерлері баланыњ кμзіне
ћешбір жаман нєрсе кμрсетпейміз деп,
аѓаштыњ сарѓайѓан жапыраќтарын да
ж±лып тастап, оѓан кєртайѓан хайуандар-
ды да т±рѓызбай, орындарына жас, сау
хайуандардан єкеліп ќойып ж‰рді. Ма-
њындаѓы нμкерлері ылѓи жас ќыз, жас
жігіт болды. Осымен баланыњ кμргені
μзініњ жас бітіміндей саулыќ, ќуаныш,
ќызыќ, жарастыќ ќана болды. Осылай-
ша б±л баќшаныњ ішінде ‰ш жыл μмір
μтті. Бала б±л ќалыпты μмірден жалы-
ѓып, басќа адамдардыњ да μмірін кμргісі
келді. Бір к‰ні тањертењ ерте т±рып Шан-
на деген кμшіріне ат жеккізіп ќалаѓа
келді. Ќаладаѓы ‰йлер, кμшелер, кμп
халыќ, лавке, б±лдар – бєрі де кμруге
ќызыќты нєрселер болып, Сейдхарта
кμњілін кμтеріп ж‰рді. Бір уаќытта Сейд-
харта адам суретті бір кейіпсіз нєрсе
кμрді. Б±л кμргені беті албырап, еріні ке-
зеріп, дем алысы б±зылып, ыњќылдап,
к‰рсілдеп ќораѓа с‰йеніп отырѓан бір
ауру адам еді. Сейдхарта кμшіріне:

– Мына кісіге не болѓан? – дейді.
– Б±л ауру – деді кμшір.
– Ауру деген не?
– Ауру деген: адамныњ денесі б±зы-
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М.ЦИЦЕРОН:
– Адамныњ келбеті ж‰регініњ ай-

насы.
– Кμп μтірік айтатын адамдар

шыншыл болып кμрінуге тырысып
баѓады.

– Сананы т±рмыс билейді.
–  Махаббат жастар айтпаќшы

ќ±марлыќпен емес, сенімділік пен
баяндылыќпен μлшенеді.

– Планетадаѓы єр адам μз аќылы-
мен ойланып, μзгеніњ пікірінен тєу-
елсіз шешім шыѓара білуі керек.

– ¤мір бойы с‰йіп, махаббатыњ-
ды тμккіњ келетін адамды да тањдай
біл.

– Егер сырќат ќатты болса, ±заќ
емес, егер ±заќ болса, ауыртпалы
емес.

Б.НАПОЛЕОН:
–  Бір опасыз бухгалтер бір армиядан

да ќауіпті.
– Меніњ шынайы жетістігім 40 шайќас-

ты жењіп шыќќанымда емес (Ватерлоо
ќаќтыѓысын ќоспаѓанда), μз азаматтыќ бо-
рышымды орындаѓанымда.

– Байлыќ – ќазынаны иемденуде емес,
оны д±рыс игеруде.

– Мен  кейде  т‰лкі, кейде арыстан кей-
пінде боламын. Мањыздысы ќай кезде ќай
кейіпке ене білуде.

– Арыстан бастаѓан ќойлар тобы ќой
бастаѓан арыстандар тобын ќашан да
жење алады.

– Саяси ќайраткердіњ ж‰регі басында
болуы керек.

–  Сен менен биік емессіњ, сен менен
±зынсыњ.

– ¤з єскерін тойдыра алмайтын халыќ,
μзге біреудіњ єскерін тамаќтандыруѓа
мєжб‰р болады.

– Соњѓы сμз єрќашан ортаќ пікірге ±ла-

суы керек.
– Дінсіз ќоѓам компасы жоќ кемемен тењ.
–  Генерал сіз менен ±зын екенсіз. Егер

артыќ єњгімењіз кμбейсе, мен балансты
тењгере аламын

–  Т‰ріктерді μлтіруге болады, біраќ
жењу м‰мкін емес.

–   М‰мкін емес – б±л аќымаќтардыњ
сμздігінде ќолданылатын сμз.

–  Кμп сμйлейтін адам кμпті де жасай
алады.

– Єлемде екі ќ±діретті к‰ш бар: ќылыш
пен рух. Соњыра, рух ќылышты жењуі тиіс.

– С±лу ќыз кμзге ±наса, мейірімді ќыз
ж‰рекке. Бірі ќымбат зат болса, екіншісі
баѓа жетпес ќазына.

–  Адамѓа билік бер, сосын оныњ кім
екенін білесіњ.

– Єскери μнердіњ ќ±пиясы керек уаќыт-
та керек жерде жауыњнан мыќты болуда
болып табылады.

– Отанѓа деген с‰йіспеншілік – μркен-
деген адам баласыныњ бірінші артыќшы-

лыѓы..
–  Ќоѓамныњ єйелдер секілді бір ѓана

ќ±ќыѓы бар: ол басќарылуѓа бейім болу.
– Мені жаман хабар келсе ѓана оятыњ-

дар, ал жаќсы хабар болса – жоќ.
– Уєдені орындаудыњ ењ д±рыс жолы –

уєдені бермеу.
–   Таќ – жєй ѓана μрнектелген орын-

дыќ.
– Тμменге т‰сіп бара жатќанда емес,

жоѓарыѓа ж‰ріп бара жатќан кезде аял-
дауѓа болады.

– Аз ќателік жіберген адам ѓана ±лы
ќолбасшы бола алады.

– Егер ќас жауыњ ќателікке ±рынса, оѓан
кедергі болмау керек. Б±л айбындылыќќа
жатпайды.

– Сізбен келіспейтіндерден емес, сізбен
келіспей, біраќ айтуѓа батылы бармайтын-
дардан ќорќу керек.

– Сіз μз достарыњыздыњ ќандай екенін
білгіњіз келе ме? Ол ‰шін баќытсыздыќќа
±шыраудыњ μзі жетіп жатыр.

ќуаныш, не ж±баныш бола алады? Б±ны
біле т±ра ќызыќ кμріп ќуануѓа бола ма?

Б±л жμн емес, б±дан ќ±тылу
керек. Мен б±ѓан жол таба-
мын, тапќан жолымды
ж±ртќа ±ќтырамын деген
ойѓа Сейдхарта бекінді.

Т‰н болды. Сейдхарта
шанаѓа атын ерттетіп, ќаќпа-
ны ашуѓа б±йырып, μзі ќаты-
ны жатќан ‰йге кірді, ќатыны
±йыќтап жатыр екен. Ќаты-
нын оятпай ж‰регімен ќош-

тасып, нμкерлеріне тыќырын білдірмей
єке-шешеден, елден безіп атына мініп
ж‰ріп кетті. Кμп жер ж‰рді. Ќалжыраѓан
соњ атын да ќоя берді. Бір кез келген со-
пымен киімін ауыстырып адамды адас-
ќан жолдан ќ±тќару дауасын іздеп ж‰ре
берді. Єуелі бетінде халќына ±ќтырып
ж‰рген таѓлымын білу ‰шін быраћмани-
дардыњ (б±дќа табынушылардыњ) да-
нышпандарына келді. Біраќ олардыњ
±ѓуындаѓы адамныњ жаны μлген соњ хай-
уанѓа кμшеді жєне нєфсіден тазартуѓа
денені єрт‰рлі азапќа салу керек дегені
Сейдхартаѓа ±намады. Б±лардан кетіп
ќалыњ орманныњ ішіне барып алты жыл
т±рды. М±нда ѓ±мыры ылѓи оразамен,
ауыр мехнатпен μтті. Аќырында б± жол-
ды да ±натпады. Денені азапќа салып,
аштыќ бейнетін тартып, арып-ашып,
ж‰руге жарай алмай да ќалып ж‰рді. Ќ±р
азаппен жанды ќ±тќара алмаѓан соњ
μмірін терењ ойѓа, μкінішке жіберуді
маќ±л кμрді. Б±л маќсаттыњ жолында
бірталай  ќызмет ќылѓан соњ, атаѓы зо-
райып ж±рт ѓалым деп ќ±рметтеп, алды-
на  кμп  шєкірт  жиналды. Ж±рттыњ маќ-
тауынан, ќ±рметінен ќашып, маќсаттан
тайып, єке-шешесі, ќатынына ќайтќысы
келді.  Біраќ  б±л  ойы  мінезініњ  б±зы-
лайын дегені екенін біліп кμтермешіле-
рінен, шєкірттерінен ќашып ешкім
білмейтін бір оњаша жерге кетті.

  Оњашада кμп заман нєфсі жауымен
алысып, бір к‰ні аѓаштыњ т‰бінде єуелгі
тыныштыѓын б±зѓан ойды ќуып отырѓан-
да адасќан беттен ќ±тылудыњ аныќ жо-
лын тапты. Ол айќын жолдар мынау еді:
дене деген уаќытша ѓана нєрсе, уаќыт
бітсе к‰йремек, адам денемен тірлік
ќылып т±рѓанда бейнетке де, тозуѓа да,
μлімге де кіріптар. Б±дан ќалай ќ±тылу
керек? Адамныњ жаны нєфсімен байла-
нысып т±рѓанда μмір с‰ргісі келеді. Ал
μмір ќанаѓатсыз тілекпен, μлімніњ ќорќы-
нышымен ылѓи бейнет туѓызады. Сон-
дыќтан нєфсініњ тілегін жоѓалту керек
деген Сейдхартаныњ ‰міті тμрт т‰рлі ха-
ќиќатќа тірелді. Бірінші хаќиќаты: адам
баласы ѓазап кμрмек. Екінші хаќиќаты:
ѓазап нєфсіден т±рады. ‡шінші хаќиќа-
ты: адам нєфсіні жойса, ѓазаптан да
ќ±тылады. Тμртінші хаќиќаты: нєфсіден
ќ±тылуѓа тμрт саты бар: 1) ж‰ректіњ
оянуы, 2) б±зыќ мінезден, кекшілдіктен
ќ±тылу, 3) ш‰бєланудан, жаман тілектен,
азадан ќ±тылу, 4) жалѓыз адамѓа емес,

барлыќ жан иесіне рахымды, махаббат-
ты болу. Жанныњ аѓаруы ±рѓашы ќ±мар-
лыќты жоѓалтумен болмайды, жаман,
б±зыќ ойдан ќ±тылумен табылады. Жан-
ныњ наѓыз тазарып аѓаруы, бостандыѓы
махаббатта. Нєфсіні махаббатќа жењгіз-
ген адам надандыќ шынжырын ‰зіп, μлім
ѓазабынан ќ±тылады, деген.

Сейдхартаныњ б±л хаќиќаты 10 фа-
рызѓа бμлінеді:

1. ¤мірді μлтірме, ќор ќылма, сыйла.
2. ¦рлама, тонама, ењбегіњніњ пайда-

сын єркімге тигіз.
3. Арамдыќтан саќтан, єйелден аулаќ

бол.
4. ¤тірік айтпа, шынды айтуѓа ќорыќ-

па, біраќ махаббатпен.
5. Ойыњнан  μсек шыѓарма, біреудіњ

айтќан μсегін ќайта айтпа.
6. Ант ішпе.
7. Бос сμзге уаќыт бμлме, істі сμйле,

єйтпесе ‰ндеме.
8. Маќтан ќума, к‰ндеме. Жаќыныњ-

ныњ жаќсылыѓына ќуан.
9. Ж‰регіњді ашудан тазарт, д±шпа-

ныњды жек кμрме. Бар жан иесіне махаб-
бат кμзіњмен ќара.

10. Сенімсіздіктен ќ±тыл, хаќтыќты
±ѓуѓа тырыс.

 Осындай таѓылымды Сейдхарта
адам баласына насихат ќылды. Єуелде
шєкірттері б±л жолына т‰сінбей, арты-
нан ќайта алдына жиылды. Быраћман-
дар Сейдхартаны б±зыќ кμріп ќуса да,
Сейдхартаныњ  таѓылымы  халыќќа
жайыла берді.

Будда ќажымастан 60 жыл бір жерден
бір жерге кμшіп ж‰ріп халыќты ‰гіттеді.
Аќыры бір-екі ќышлаќтыњ арасында
келе жатќанда ажал саѓаты келіп жетті.
Сол уаќытта жасы 80-де еді. Єбден на-
шарланып єлсіресе де ‰гітін ќоймап еді.
Шєкірттерімен бір асуда келе жатып:
"Мен ќатты шμлдеп т±рмын", – деді.
Шєкірттері су ішкізді. Аз дамылдап таѓы
ж‰рді. Кішкене ж‰ріп Харане Абад деген
μзенніњ жаѓасында бір аѓаштыњ т‰біне
келіп отырып шєкірттеріне айтты:
"Шєкірттерім, маѓан ажал уаќыты таян-
ды, меніњ μмір бойы айтќан насихатым-
ды естеріњнен шыѓармањдар", – деді.
¤зініњ бір жаќсы кμретін Ананда деген
шєкірті б±л сμзін естігенде шыдай алмай,
ќырындап аулаѓыраќ барып жылап
жіберді. Сейдхарта шаќыртып алып:
"Сабыр ќыл, Ананда, жылама, уайымда-
ма! Ертелі-кешті б± д‰ниеніњ ќызыѓынан
айрылмаќпыз. Д‰ниеде мєњгілік не бар
дейсіњ, достарым! – деп басќа шєкіртте-
ріне ќарап, – "Меніњ ‰йретуімше μмір
с‰ріњдер, нєфсініњ тозаѓынан ќ±тылыњ-
дар, мен н±сќаѓан жолмен ж‰ріњдер.
Єрдайым естеріњде болсын: тєн ойран
болмаќ, б±зылмайтын мєњгілік жалѓыз ха-
ќиќат, сол себепті хаќиќатќа жабыссањ-
дар, жандарыњды ќ±тќарасыњдар".

Данышпан Будданыњ аќырѓы сμзі бол-
ды. Сонан кейін кμзін мєњгілікке жауып,
аќырын д‰ниеден кμшіп ж‰ріп кетті.

лып мехнат тартады.
– Б±л неге мехнат тартып отыр? Біздіњ

ортамызда м±ндай кісі неге жоќ?
– Жоќ, б±л адамныњ бєріне де келеді.
– Б±л ауру маѓан да келе ме?
Кμшір жауап бере алмады. Сейдхар-

та да ќайырып с±рамады. Біраз жер
ж‰рген соњ Сейдхартаныњ пєуескесініњ
жанына ќайыр с±раѓан бір шал келді.
Белі  б‰кірейген,  денесі можа болѓан,
буыны ќалтылдап, жыртиѓан кμзінен
жасы аќќан, беті бейнеусіз ќырысќан,
аузы опырайылѓан бір жан еді. Сейдхар-
таѓа жаќындап былдырлап ±ѓымсыз
бірдеме айтты.

– Мынау да ауру ма? – деді Сейдхар-
та.

– Жоќ, б±л шал.
– Шал деген не?
– Шал деген, кєрілік.
– Не себепті м±ндай болды?
– Д‰ниеде кμп ѓ±мыр с‰ргендіктен.
– Адамныњ бєрі кєртая ма?
– Бєрі кєртаяды.
– Мені ‰йге алып ж‰р,– деді Сейдхар-

та. Кμшір атты айдап ‰йге ќарай келе
жатыр еді, алдынан кμп адам килікті.
Б±лар бір μлікті табытќа салып кμтеріп
єкеле жатыр еді.

– Мынау не? – деп с±рады Сейдхар-
та.

– Б±л μлген кісі, денесін отќа жаќќалы
єкеле жатыр.

– ¤лген деген не?
– ¤лген деп μмірдіњ біткенін айтады.
– ¤мір бітуші ме еді?
– ¤лген соњ μмір бітеді.
Сейдхарта арбадан т‰сіп, μлген кісініњ

т‰рін кμрді. Кμзі аќшиѓан, жаќтары тістес-
кен, денесі сірескен бір адам жатыр.

– Б±л неге жалѓыз осындай болып
ќалды? – деді Сейдхарта.

– Б±л єркімніњ басына да келеді.
Ж±рттыњ бєрі де μледі.

– А!? Бєрі де μледі? – деді де пєуес-
кесіне мініп терењ ойѓа т‰сіп ‰йіне келді.
Баќшаныњ ішінде бір оњаша жерге ба-
рып к‰ні бойы ќадалып, кμргендерін ой-
ланып отырды.

– Адам біткен ауырады, кєртаяды,
μледі. Ендеше несіне б±л адам μмір с‰ріп
ж‰р? Бір саѓатта ауырып ќалатын бол-
са, саѓат сайын єлі азайып, сиќы б±зы-
лып кєртаятын болса, болжаусыз бір са-
ѓатта μліп ќалатынын біліп отырѓанда не

¤тірік – зиян, кесір
Б.МОМЫШ¦ЛЫ.

(Толстойдан)
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С±ќтанба ќапыда "с±лу" деп ќ±р бетке,
 Адамдыќ – аќылда, с±лулыќ – ж‰ректе.
                                                                         ХАЛЫЌ ДАНАЛЫЃЫ

Ќазан айында Ќостанай ќаласында
"Жоѓары сынып с±луы-2015" байќауы μтті.
Жењімпазѓа А.Байт±рсынов атындаѓы
ЌМУ-дыњ білім гранты берілді.

Аталѓан іс-шара ќалалыќ балалар шыѓармашылыќ
‰йінде μткен болатын. Оѓан шаћардаѓы жалпы білім
беретін мектептерден 12 оќушы ќатысты. ‡міткер-
лер тμрт сатыныњ талаптарын орындап, бірінен-бірі
озуѓа тырысты. Жењімпазды аныќтауда ќыздардыњ
сырт келбетімен ќатар артистік, шыѓармашылыќ
ќабілеттері мен таланттарына да мєн берілді. Себебі
с±лулыќ дегеніміз бет-бейненіњ єдемілігімен ѓана
μлшенбейді. С±лулыќ т‰сінігі рухани байлыќ, μнер,
шыѓармашылыќ, эстетика ±ѓымдарымен астасып
жатќандай.

Байќаудыњ бірінші кезењінде ќатысушылар μздері
дайындаѓан бейнероликтерді кμпшіліктіњ назарына
±сынды. Сюжетте мектеп μмірініњ ќызыќты сєттері
кμрініс тапќан. Ал екінші кезењ шыѓармашылыќќа
арналды. Ќыздардыњ бірі єн айтса, енді бірі би би-
леді. Фокус кμрсетіп, μзгелерден ерекшеленген ќаты-
сушылар да болды. ‡шінші кезењ – би жарыс. М±нда
ќыздар XX ѓасыр стиліндегі сєнді кμйлектерді киіп
сахнаѓа шыќты. Ќорытынды кезењде ±лттыќ стиль-
де сєн ‰лгісін кμрсетті.  Ќазылар алќасыныњ шеші-
мімен М.Горький атындаѓы гимназияныњ оќушысы
Кємила Файзуллина "Жоѓары сынып с±луы" атан-
ды. Вице-мисс титулын Ы.Алтынсарин атындаѓы
мектеп-интернатыныњ оќушысы Алтын Болатова
алды. Басќа да ќатысушылар єрт‰рлі аталымдар бой-
ынша марапатталды.

СУРЕТТЕ: байќаудан кμрініс.

Ќазаќстанда Ќазаќстанда Ќазаќстанда Ќазаќстанда Ќазаќстанда жасалѓанжасалѓанжасалѓанжасалѓанжасалѓан

Сєнді киіну ‰шін бай болу міндетті
емес. Аќшаны аќылмен ж±мсап, μзіњізге
жарасатын киімді тањдай білсењіз болѓ-
аны. Ењ бастысы, биік талѓам, ‰йле-
сімділікті естен шыѓармањыз. Єр адам
μзінше бір єлем. Єркімніњ табиѓаты да
μзгеше. Оќырмандар арасында ‰здік об-
раз, ерекше стильге байќау жариялап
отырмыз. ‡йлесімді киіне білесіз бе? Ен-
деше байќауѓа ќатысыњыз! Фотосурет-
терді мына электронды мекенжайда ќабыл-
даймыз: kostanaytany@mail.ru немесе 8

Импорттыќ тауарларды т±тынып, шетелдік
киімдерді киетініміз жасырын емес. Отандыќ тауар
μндірушілердіњ халыќтыњ с±ранысын ќаншалыќты
ќанаѓаттандырып отырѓандыѓы μз алдына бμлек
єњгіме. Мањыздысы, Ќазаќстанда жасалѓан тауар
т‰рлері уаќыт μте кμбейіп келеді. Мєселен, Лисаков
ќаласындаѓы дизайнер Мєлік Шемболатов эспадрильи
аяќ киімін тігуді ќолѓа алды. Жас дизайнердіњ
ќолынан шыќќан μнімдер елордадаѓы сауда
н‰ктелерінде
сатылуда.
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Бетті дайындаѓан
Ќымбат ДОСЖАНОВА

Эспадрильи деп
табиѓи матадан
тігілген жазѓы аяќ-
киімді айтады.
М±ндай аяќ-киім
‰лгісі XIII ѓасырдыњ
басында Испанияда
пайда болѓан. Оны ер-
лер мен єйелдер де
кие береді. Лисаков
ќаласындаѓы дизай-
нер  Мєлік Шемболатов аталѓан
аяќ-киімді тігуді 2014 жылдыњ

лисаковтыќ дизайнер резењке,
маќта, иленген ж±мсаќ теріні
ќолданады. Ќажетті материал-
дарды Ресейден немесе Астана
ќаласындаѓы д‰кендерден ала-
ды. Классикалыќ ‰лгідегі бір
эспадрильиді тігуге бір к‰н ке-
теді екен.

Мєлік Шемболатов жетпіс-
ке жуыќ аяќ-киім тігіп, елор-
дадаѓы сауда орындарында
"MALIKSHOES" деген атау-
мен сатуда. Сонымен ќатар,
ќазаќстандыќ дизайнерлердіњ

єрт‰рлі кμрмелеріне ќатысып,
тєжірибе жинаќтауда.

"MALIKSHOES"

тамыз айында бастады. Испан-
дыќ эспадрильи жіптен жасалса,

т а њ д а !т а њ д а !т а њ д а !т а њ д а !т а њ д а !
(714 2) 54 28 42 телефонына хабарласы-
њыз.

№2 ќатысушымыз –  Эльмира Кμбе-
кова. Ќостанай мемлекеттік универси-
тетін бітірген. Ќазіргі уаќытта ЌМУ-да
білімін жетілдіріп, магистратурада оќып
жатыр. Эльмира университет ќабырѓа-
сындаѓы "¤нер" студиясында хореогра-
фия ‰йірмесіне ќатысќан. Арнайы сер-
тификаты бар. Біздіњ байќауѓа ресми-

іскерлік стильді  ±сынып отыр.

ѓасырда Еуропа т‰гелдей шалбар
киетін болды.

Еуропада шалбар тек ќана ер-
лердіњ киімі саналса, Орта Азия
мен Сібірде оны єйелдер де ки-
ген.

"Ќытай жерінен єлемдегі ењ
кμне шалбар табылды" деп хабар-
лайды ScienceNews. Аталѓан
шалбар шамамен 3,4 мыњ жыл
б±рын тігілген.

Жєдігер Ќытайдыњ батыс
μлкесіндегі Тарым ойысында
орналасќан зираттан табылды.
Зерттеушілер табылѓан зат ази-
ялыќ кμшпенділердіњ біріне ти-
есілі екенін айтуда. Шалбар
ж‰ннен тігіліп, ою-μрнектермен
безендірілген.

Біздіњ заманымызѓа дейінгі III
ѓасырдыњ ортасына дейін єйел-
дер де, ерлер де ±зын, кењ етекті
кμйлектер киген. Дегенмен, б±л
киім атќа мінуге μте ќолайсыз
еді. Сμйтіп, μмірі ат ‰стінде
μтетін еуразиялыќ кμшпенділер
шалбарды ойлап тапќан. Нєтиже-
сінде  екі аяќты ќаптап т±ратын
киім тігіп шыѓарды.

Б±ѓан дейін ењ кμне шалбар деп
Непалдан табылѓан, 2400 жыл
б±рын тігілген шалбар кμрсетіліп

келген еді. Неміс археологиялыќ
институтыныњ ќызметкері Май-
ки Вагнердіњ айтуынша, б±л
шалбарды киген адам ж‰рген
кезде аяќтарыныњ ішкі жаѓы,
ауы жєне ішініњ тμменгі жаѓы
±заќ уаќыт бойы ќысылмай еркін
т±рады. ¤йткені, б±ныњ барлыѓы
киімді пішкенде алдын-ала
ойластырылѓан. Шалбар киген
адам атќа отырѓанда μзін жайлы
сезінуі ‰шін єдейі ыњѓайлы етіп
тігілген.

XIX ѓасырдыњ аяѓына ќарай
теріден иленіп жасалѓан шалбар-
ларды матадан тігілген шалбар-
лар кμптеп алмастырды. Ж‰н
шалбарды кμбіне ќойшылар ки-
ген.

Шалбарды Еуропаѓа жеткізген
–  скифтер. Кейін оны галлдар
мен германдыќтар ќолдана бас-
тады. Рим империясында шал-
бар варварлардыњ киімі деп са-
налѓан. Оны киген адамѓа
айыпп±л салып отырѓан. Орта
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Бетті єзірлеген Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Жуырда Аќмола облысыныњ Шучинск ќаласында еркін к‰рестен
1994-2006 жылѓы жасμспірімдер мен ќыздар арасында Кењес
Кєрімовты еске алуѓа арналѓан ашыќ облыстыќ турнир μткен
болатын. Б±л жарысќа ауданымыздыњ намысын арќалап барѓан
спортшылар бес салмаќ дєрежесінде топ жарып, жаќсы
жетістікпен оралды.

Атап айтсаќ, 28 келі салмаќта μнер кμрсеткен Нина Копачану
барлыќ ќарсыластарынан басым т‰сіп, турнир жењімпазы атанды.
48 келіде к‰ш сынасќан палуандардыњ ішінен жерлесіміз Мария
Фирсованыњ баѓы жанса, 32 келіде Диана Шостак алтыннан алќа
таќты. 48 келідегі Александра Фирсова к‰міс медальѓа ие болса,
30 келідегі Дана Биттер ж‰лделі ІІІ-орынды еншіледі.

Айта кетейік, жас палуандарды додаѓа дайындап апарѓан
бапкер Н±рс±лтан Баязитов болатын.

Жањабай АХМЕТОВ.
Ќарасу ауданы.

"Жігер" стадионында салауатты μмір салтын ќалыптастыру
жєне насихаттау, спортшылардыњ шеберліктерін шыњдау,
волейбол ойынын дамыту маќсатында Арќалыќ медицина
колледжі директорыныњ кубогы ‰шін волейболдан ќыздар
арасында жарыс μтті.

Жарысќа АрќМПИ, ТГК, ТАТК, АПК, АрќКК жоѓары жєне
кєсіптік оќу орындарынан, ќалалыќ білім бμлімінен жєне ќала
мекемелерінен командалар ќатысты.

Аса тартысты μткен жарыс нєтижесінде АрќМПИ командасы
І-орын, ТГК ІІ-орын, ЌББ ІІІ-орынды иеленді.

Жењімпаздар мен ж‰лдегерлер Арќалыќ медицина
колледжініњ Кубогы, грамота жєне медальмен марапатталды.
Сондай-аќ, ‰здік ойын кμрсеткен ойыншыларѓа да мадаќтама
тапсырылды.

Арќалыќ ќаласы.

Колледж
директорыныњ

КУБОГЫ

Ќамыстыда Ќазаќстан Республикасыныњ Тєуелсіздік к‰ніне арналѓан
ерлер жєне єйелдер арасында еркін к‰рестен VIІ ашыќ Республикалыќ
турнир μтті.

Шаршы кілем бєсекесіне елдіњ 10-нан астам облысыныњ жєне Тобыл
μњіріндегі ќала-аудандардыњ палуандары ќатысты.

Биылѓы турнир Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓы мен Ќамысты ауданы-
ныњ ќ±рылѓанына 60 жыл толуына орайластырылды.

Осы турнирге ±зын саны 21 команда, 200-ге жуыќ
спортшы  ќатысты.  Жалпы командалыќ есепте бірінші
орынѓа Ќамысты ауданыныњ палуандары, екінші орынѓа
Аќтμбе ќаласыныњ командасы, ‰шінші орынѓа Рудный ќала-
сыныњ білектілері ие болды.

Турнирдіњ бас ж‰лдесі
μзімізде ќалды

Жас палуандар
жењіспен оралды

ЌР Премьер-лига командалары-
ныњ арасында μткен кезекті 31 тур
ойындарына сєйкес Ќостанайдыњ

Таяуда Ќостанайда еркін к‰рестен 2000-2002 жыл-
ѓы ќыздар арасында облыстыќ чемпионат μткен бо-
латын. Міне, осы жарыстан сарыкμлдік жас палуан-
дар  жењіспен  оралды.  Ењ ‰здіктер к‰ш сынасќан
сайыста Чехов орта мектебініњ оќушысы Айс±лу Н±рѓа-
лиева жењімпаз атанды. Ол енді облыс атынан ел  чем-
пионатына ќатысады. Сонымен ќатар, сєтті μнер
кμрсеткен Урицкий орта мектебініњ оќушысы Анаста-
сия Литвинова (37 келі) екінші орынды еншілесе, №1
Урицкий орта мектебініњ жоѓары сынып оќушылары
Екатерина Лагода (52 келі) мен Ирина Гнатишина-
лар (44 келі) ‰штіктен кμрінді.

Сондай-аќ,  гір спорты бойынша облыста μткен
ашыќ чемпионатќа Барвин ауылдыќ мектебініњ оќушы-
лары баќ сынап ќайтќан болатын. Олар да олжасыз
оралмады. Айталыќ, Василий Мищенков, Ќуандыќ Жан-

тасов жєне Дарья Сопколар алтыннан алќа таѓып,
облыстыќ атлеттер арасында жењімпаз атанды.

Барвиндіктер б±нымен шектеліп ќалѓан жоќ. Ал-
тынсарин ауданында 1998 жылѓы жасμспірімдер ара-
сында ќол к‰рестен μткен ашыќ турнирдіњ ењ ‰здік
спортшылары  атанды.  Олар – Семен Чернышев,
Василий Мищенков, Дмитрий Коченда, Игорь Фили-
пенко жєне Михаил Рыжик, енді облыстыќ ќ±рамаѓа
енді.

Ал ¦лы аѓартушы-педагог  Ы.Алтынсаринді еске
алуѓа арналѓан облыстыќ жењіл атлетика жарысында
да біздіњ желаяќтар жаман μнер кμрсеткен жоќ. 9
шаќырым ќашыќтыќта т‰рлі жас ерекшелігі арасында
Сарыкμл ќ±рамасыныњ жаттыќтырушысы Светлана
Максименко жєне ардагер спортшы Игорь Куха-
ренко ж‰лделі екінші орындарды жењіп алса, ал
Анатолий Засухин ‰шінші орынды місе т±тты.

Сарыкμл ауданы.

ЕЕЕЕЕркін к‰ресркін к‰ресркін к‰ресркін к‰ресркін к‰рес

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Сарыкμлдік спортшылар
‰здіктер сапында

"Тобылы" Кμкшетаудыњ "Оќжетпесін"
ќабылдап, 1:0 есебімен басым  т‰сті.
Кездесуде соѓылѓан жалѓыз доптыњ

авторы Игорь Юрин.
Ойынныњ  25-ші минутында ќор-

ѓаушы  Н±ртас Кургулинніњ шыѓар-
ѓан пасын ±рымтал сєтте єдемі гол-
ѓа айналдыра білген И.Юрин μз
командасына мањызды ‰ш ±пай
єперді. Осыдан кейін ќоржынына 30
±пай салѓан жерлестеріміз турнир
кестесіндегі 7-ші орынѓа мыќтап
жайѓасты. "Тобылдыњ" μкшесін ба-
сып келе жатќан кμкшелік команда-
ныњ еншісінде 26 ±пай бар.

Енді ќостанайлыќ аяќдоп шебер-
лері биылѓы чемпионаттыњ соњѓы
ойынын сырт алањда, Талдыќорѓан-
ныњ  "Жетісуымен"  μткізеді.  Матч
8-ші ќараша к‰ні болады.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

ФФФФФутутутутутболболболболбол

Биылѓы жетістік – жетінші орын
ВВВВВолейбололейбололейбололейбололейбол

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

ПППППолиатлонолиатлонолиатлонолиатлонолиатлон

Мєскеу облысына ќарасты Калуга ќаласында роллерлік
полиатлоннан єлем біріншілігі μтті. Латвия, Ресей, Финлян-
дия, Эстония, Украина мен Белоруссия спортшылары баќ
сынасты. Ылѓи мыќтылар бєсекеге т‰скен спорттыќ додада
Ќазаќстан намысын жерлесіміз Айбек Байділдинов ќорѓап,
елге жењіспен оралды.

Жарыс ќорытындысы бойынша жалпы есепте Айбек кμш
бастап, алтын медальѓа ќол жеткізді. Сонымет ќатар, осы-
нау ерекше спорт т‰рінен "Халыќаралыќ дењгейдегі спорт
шебері" атаѓын иеленді. Айбектіњ спорттыќ ќабілеті мен
шеберлігі Ресей ж±ртшылыѓын, єлемдік дењгейдегі тμреші-
лерді тамсандырѓан. Елге абыроймен оралѓан жерлесіміз
арќаны кењге салмай, спорттыќ бабын саќтап ќалу ‰шін
дайындыѓын тоќтатпайтынын айтады. Алдаѓы уаќытта да
ел байраѓын єлем алдында тμбеге кμтергісі келеді.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Кенже
     ЌОНЫСБАЙ

 Жерлесіміз –
 єлем чемпионы

Ер к‰ресте шыњдалады
                                        ХАЛЫЌ ДАНАЛЫЃЫ
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Ілім – іштегі н±р,
¤нер – сыртќа салынѓан т‰р.

 МАЌАЛ

Бєрі де с±лу, кμркем

Бμлімді
Г‰лназым Саѓитова

ж‰ргізеді
sagitovaGB@mail.ru

Біздіњ ‰кілі ‰мітіміз
Балалардыњ жан д‰ниесіне

‰њіліп, бойындаѓы дарынын  єрі
ќарай дамыту ±стаз ж±мысыныњ
бір бμлшегі. Сондай дарынды
оќушылардыњ бірі Жас±лан ¤те-
м±ратов. Ол Рудный ќаласы №19
орта мектебініњ 8 "А" сыныбын-
да оќиды. Жас±лан μте мейірімді,
сыныбында сыйлы, ќай кезде
болмасын ќасындаѓыларѓа ќол-
±шын беріп, ќуанышќа ортаќта-
сып, кμмектесуге дайын т±рады.
Жас±лан кішкентайынан μлењ
айтып, сахнаѓа шыѓып шыњда-
лып, єншілік μнерге тμселіп ке-
леді. Репертуарындаѓы халыќ
єндерін, ќазаќ, орыс композитор-
ларыныњ єндерін наќышына кел-
тіре еркін орындай алады. Ол
мектептегі вокал ‰йірмесіне
ќатысады. Музыка пєнініњ м±ѓалімі Г‰лжихан Омарова апайдыњ
‰йреткен шеберлік ќ±пияларын кєсіби т±рѓыдан мењгеріп, сайыс-
тарда алдыњѓы орындардан кμрініп ж‰р. Мектепішілік μнер сайы-
сында "¤нерлі μрге ж‰зер", "К‰міс кμмей" атты номинацияларына
ие болды. Ќалалыќ  "Єнші балапан" сайысында  III-дєрежелі лау-
реат атанды. "Летят журавли-2015" ќалалыќ фестивалде I-дєре-
желі дипломмен марапатталды. Ќараша айында Алматы ќала-
сында μтетін XII республикалыќ "Аќ кμгершін" фестиваліне жол-
дама алып, облыс намысын ќорѓайды.

 Ж. БАБАХАНОВА,
сынып жетекшісі.

Жол ќауіпсіздігі – μмір ќауіпсіздігі

Ќазіргі тањда белењ алып жат-
ќан  μзекті мєселе – жол-кμлік
оќиѓалары.  Оѓан басты себеп –
жол ережесініњ саќталмауы.
Міне, осындай келењсіз
оќиѓалардыњ алдын алу маќса-
тында мектебімізде  жолда ж‰ру
ережесіне байланысты жол инс-

пекторыныњ жас достарымен
біріге сайыс μткіздік. Осы сайыс-
ты ќызыќты єрі, тартымды етіп
μткізуде жол инспекторыныњ жас
достары аянбады. "Жол белгілер
єлеміне саяхат" деп аталатын
сайысќа 5-сынып оќушылары
ќатысты.  Барлыѓы 4 топ болды,

Ел байлыѓын арттырѓан бере-
келі к‰зде Ќостанай ќаласындаѓы
№3 бμбекжай-балабаќшасыныњ
ересек топ тєрбиеленушілерімен
бірге  "К‰з ханшайымы-2015" атты
мерекелік ертењгілік μтті. Залдыњ
іші ерекше безендірілген. Кішкен-
тай б‰лдіршіндеріміз к‰з мерекесі-
не сай ерекше киінген. Кішкентай
ханшайымдарымыз сайысќа бар
μнерлерін салып, дайындалѓан
екен. Сайысымыз 4 кезењнен
т±рды. Таныстыру кезењінде кішке-
не ќыздарымыз μздерін жан-жаќ-
ты екендерін кμрсетті. 2 кезењде
сайыскер  кішкене ќыздарымыз  єн
айтып, би билесе, екіншісі акроба-
тикалыќ μнерін ортаѓа салды.
3 кезењде ‰й тапсырмасы бойын-
ша ата-аналарымен  бірлесіп к‰з
кереметтеріне байланысты μз
ќиялдарына ерік беріп, жасаѓан
ж±мыстарын ќорѓады. 4 кезењде
к‰згі сєн ‰лгісін кμрсету болды.
Б‰лдіршіндеріміз наќ бір сєнбике

єр топтан 4 ±л бала, 4 ќыз бала
шыѓып, μзара сынѓа т‰сті.

Топтар сайыс кезењдерінен
с‰рінбей μтіп, μздерініњ ќанша-
лыќты мыќты екендіктерін
кμрсетті. Ќатысушылар ‰шін "Ве-
лосипедшілер" бекеті мен "Жол
белгілер" бекеті ќызыќты болды.
Кедергілерден велосипед арќы-
лы 5 минут уаќыт ішінде μздері
білетін жол белгілерінен μтулері
керек. Ќыздар ‰шін "Алѓашќы
кμмек" бекеті μте тартысты бол-
ды. Себебі, б±л бекетте мектеп
медбикесімен бірге с±раќтарѓа
жауап беріп, жараќат т‰рлеріне
байланысты тєжірибе кμрсетті.
Ал, "жол ережесі" бекетінде бар-
лыќ топтар жол ережесі туралы
білімдерін тексерді. Сайыс ќоры-
тындысы бойынша жоѓары 50
±пай санын жинап, бекеттерден
еш с‰рінбей μткен 5 "Є" сынып
оќушылары болды.

Г. ЌОНЫСБЕК,
№7 орта мектебініњ

бастауыш сынып м±ѓалімі.
Рудный ќаласы.

Жарыс жењімпазы атанды
Кеше ѓана мєжіліс депутаты,

генерал-лейтенант А.Тасбола-
тов патриоттыќ єндерімен жас-
тарды тєрбиелеудегі зор ењбегі
‰шін  жергілікті сазгер, Ќазаќ-
станныњ ењбегі сіњген ќайрат-
кері Айтбай М±здахановты
ќ±ттыќтап, С.Н±рмаѓанбетов
атындаѓы медальді жіберген еді.
Арада бір жеті μтпей сол сазгер
ауылыныњ мектеп оќушысы
Аружан Бμстекбаева  Астана
ќаласында  μткен 17-республи-
калыќ "Жас ¦лан" армия єндері
байќауынан "Вокал" номинация-
сы бойынша ІІІ-орын алды.
Ќазылар алќасыныњ тμраѓасы
генерал-майор М.Таласов жас
μнерпаз μнеріне зор баѓа беріп,
ризашылыѓын білдірді. Осылай-

єпкелері секілді μз киім ‰лгілерін
таныстырды. Сайыс ќызу єрі тар-
тысты μтті. "К‰з ханшайымы-2015"
болып Адия Ѓалымжанова атты

кішкене ќызымыз атанды.
Перизат ЃАЛЫМЖАНЌЫЗЫ,

 тєрбиеші.
Ќостанай ќаласы.

Кейіпкер – ПЕРИЗАТ
Кітапты с‰йе білуге, кітапты

ќадірлеуге баулу маќсатында
аудандыќ орталыќ балалар

кітапханасы "Ењ ‰здік оќырман"
бенефисін μткізді. Осы іс-шараныњ

кейіпкері Аманкелді орта мектебініњ
9"є" сынып оќушысы Перизат
Серікбай лайыќ деп танылды.

Перизат жалпы дарынды, бетке
±стар оќушылардыњ бірі.

Мектепішілік єр т‰рлі байќауларда
ж‰лделі орын алып, кітапхананыњ

іс-шараларына белсене
атсалысады.

Кеш μте ќызыќты, тартымды μтті.
Оќырмандар  кеш ќонаѓына

с±раќтар ќойып, ќызыќты єњгімелер
айтылды.

Зарина М¦САБАЕВА.
Аманкелді ауданы.

Тіл туралы ойларТіл туралы ойларТіл туралы ойларТіл туралы ойларТіл туралы ойлар
Мені ќазіргі жаћандану дєуіріндегі тіліміздіњ болашаѓы алањдата-

ды. ‡ш тілді білу керек деген сμзді желеу еткен жастарымыз ана тілін
ысырып ќойып, орыс тілінде сμйлеуді сєнге айналдырды. Ал орыс-
ша білмейтін жастарды "ауылдыќтар" деп атайды. Сондыќтан, олар
к‰лкіге  немесе "сєннен"  ќалмау ‰шін, тілді ш±барлап, тілдіњ беделі-
не н±ќсан келтіреді. Б±л меніњ к‰нделікті μмірден кμріп, т‰йгендерім.
Иє, тез дамып келе жатќан єлемніњ кμшінен ќалмау ‰шін ‰ш тілді
мењгеру керек, Алайда, б±л – туѓан тілді ±мыту деген сμз емес ќой.
Ќазір, д‰кен, д‰њгіршек, ойынхана, той орындарыныњ атауларын
орыс, аѓылшын тілінде  ѓана жиі ±шыратамыз. Б±л да туѓан тілді
кейінге ќойѓанмен бірдей сияќты кμрінеді де т±рады маѓан. Сіз ќалай
ойлайсыз,  дос-ќ±рбы?

Динара ЄБДІКЄРІМОВА,
9"А" сынып оќушысы,

Ѓ. Ж±мабаев атындаѓы Боровой орта мектебі.
Мењдіќара ауданы.

Хат
ќоржынынан

ша Ќарасу ауылы  бір жетініњ
ішінде екі генералдыњ марапаты-
на ие болды. ¤нер жарысына об-
лыс атынан ќатысып, жењімпаз
атанѓан єнші мен  оныњ ±стазын
аудандыќ єскери комиссариат
ќызметкерлері ќабылдап, лайыќ-
ты сый-сияпатын жасады. ¤ткен
оќу жылында осы мектептіњ
оќушысы Ералхан Ќалижан Ас-
танада μткен патриоттыќ єндерді
орындаушылар байќауында
А.М±здахановтыњ "Барыс ж‰рек –
Бауыржан" єнін орындап, дипло-
мант атанып абыройѓа бμленген
еді.

Г‰лжаућар
БОРАНБАЙЌЫЗЫ,

Жасбуын орта мектебі.
Аманкелді ауданы.



Мен Єулиекμл ауданыныњ
Ќаймаќкμл ауылында т±рамын.
Осы ауылѓа кμшіп келгенімізге де
біраз жылдыњ ж‰зі болды. Ќызда-
рымызды ±затќан, біздер ‰шін
ќ±тты мекен болды. ¤зім мектеп-
те м±ѓаліммін. Меніњ айтайын
дегенім, м‰мкін біреулер ‰шін
ќызыќ єрі пайдасы да болар.

Жаќында бар денем ќ±рысып,
шаншып ќатты ауырдым. Сезіп
ж‰рмін, б±л ауру жай емес. Жа-
сырып ќайтейін, ќатты ќорыќтым.
Б±рылып есікті μзім жабуѓа да
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жарамай ќалдым. ¤стіп ж‰ргенім-
де біреулерден Аманќараѓай
ауылыныњ мањында ќасиетті
тμмпешік бар екенін естідім. Адам
ауырѓанда дертіне емніњ жолын
іздейді. Неге болса да сеніп ба-
рады. Жолдасымды ертіп алып,
сол жерді іздеп бардыќ. Ж±рттыњ
айтуы бойынша жерді іздеп, бір
саѓат ж‰рдік. Біраз адастыќ.
Сμйтсек, Аманќараѓайдыњ Банг-
ладеш деп атап кеткен аумаѓы
бар екен. Сол жерден тауып
алдыќ. Темір жолдыњ бойында

орналасќан.
Біз  барѓан шаќта сол мањай

толѓан машина. Кем дегенде 5-6
отбасы ж‰р. Єрбіреуі єр жерде
домалап-домалап жатыр. Бірінші
к‰ні ештење біле ќоймаймыз, мен
де кμптіњ бірі болып, бір жерге
жантая кеттім. Бір саѓаттай жат-
тым. Шынымды айтайын, сол
к‰ннен-аќ маѓан ±нады. Денем
жењілдеп, кμњіл-к‰йім кμтеріл-
генін сездім. Осылай біз бес к‰н
ќатарынан бардыќ. М‰мкін меніњ
сμзіме біреулер сенбес, осы
аурудан айыќтым. Ш‰кір деймін.
Ауруханаѓа да ќаралып
ж‰ргенмін, олар ќалай тез жазыл-
дыњыз деп жатыр.

Б±л  жерге  сонау  Ресейден
де келіп жатќандар бар. К‰нніњ
суыќтыѓына ќарамастан келіп,
жерге жатады. Єлгі жерді магнит-
телген дейді. ¤зіњіз темір ±стаса-
њыз сезіліп т±рады. Жердіњ ас-
тында бір ќасиетті к‰ш бар екені
рас. Бір жаќыныма да айтќанмын.
Ол да барып жатып келді. Бір
ќызыѓы, ќазір к‰з уаќыты болса
да, жерден еш сызды сезінбейсіњ.
М‰мкін біреулер білер, біреулер
білмес. Сенер, сенбес біраќ
ауырѓан жан іздеп барса, кім
білген, жанына шипа болар.

Ќ±ралай ЄУЕЗБЕКОВА.
Ќаймаќкμл ауылы,
Єулиекμл ауданы.

Кейбір адамдардыњ
денесінен б±рын сезбе-
ген бір хош иіс шыѓады.
Б±л неніњ исі екені бел-
гісіз. Б±л иісті иіскеген
сайын иіскегіњ келеді. Ал,
кейбір адамдардыњ дене-
сінен жаѓымсыз иісті сез-
генде, ол кісініњ ќасына
т±рѓыњ келмейді. Б±л не?
Бір ѓана нєрсені білеміз
– ќоршаѓан ортаны тазар-
ту ‰шін к‰ллі μсімдік атау-
лы оттегі бμліп шыѓара-
ды емес пе, адамныњ де-
мі мен денесінен де от-
тегі шыѓады. Б±л оттегі кєдімгі ауа
емес, Алладан келіп т±ратын
энергия. Кез келген адамда энер-
гиялыќ сєуле (аура) μзімен бірге
еріп ж‰реді, ол сєуле адамныњ
мінез-ќ±лќына, денсаулыѓына,
оныњ єдет, ќылыќтарына байла-
нысты. Б±л жμнінде Єл-Фараби:
"Ѓылымдардыњ шыѓуы туралы"
кітабында: "Субстанция энергия-
сы ќалыптасады, т‰рленеді, н±р-
ланады, μседі, кμбейеді, к‰шейе-
ді, ауырады, μледі", – дейді. Ме-
дицинада оны "имоностатус" дей-
ді, ал ќазаќ оны "аруаќ" дейді. М±-
ныњ барлыѓы Аллаѓа баѓыныш-
ты нєрселер. Ќазаќта: "Тμртеу
т‰гел болса, тμбедегі келеді" де-
ген сμз бар. Тμртеу деген – Сол-

т‰стік, Оњт‰стік, Шыѓыс жєне Ба-
тыс. Солт‰стік – аќыл, ал адам кμп
д‰ниені аќылмен шешемін деп
ойлайды. Жоќ, аќыл адасады.
Адам Аллаѓа тек иманмен ѓана
жаќындай алады, иманмен ѓана
баќытты бола алады. Атам ќазаќ
киіз ‰йдіњ есігініњ ‰стіне ала ар-
ќанды жинап, іліп ќояды екен.
Кіріп келген кісініњ кμзі бірден ала
арќанѓа т‰седі. Баќи єлем мен
фєни єлемді жалѓастырушы бай-
ланысы ќызметінде кμрінген. Де-
мек, ‰йге кірген ауру, пєле-жала-
ны, адамдардаѓы ауыртпалыќты
жањаѓы "ширатылѓан арќан"
белгісі ‰йге дарытпайды. Ата-
анамыз: "Балам, біреудіњ ала
жібін аттама" деген сμзініњ тμркіні
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осыдан да шыќса ке-
рек. Ал, Оњт‰стік – ќана-
ѓат, Шыѓыс – адалдыќ,
егер ішке шындыќ кір-
се, адамдаѓы без ояна-
ды да, єтірде де жоќ,
керемет хош иіс шыѓа-
рады. Батыстан баќ-
дєулет келеді. Осы
тμрт ќ±быланыњ да
иесі – Алла. Міне,
тμртеу т‰гел болса,
тμбедегі т‰седі деген
сμздіњ мєні осы. Сон-
да не т‰седі? Таупыќ,
хидаят, иман, береке

т‰седі, Алланыњ аманаты т‰седі.
Ата-бабаларымыздыњ: "С‰ттен
аппаќ, балдан тєтті" деуі осы. Біз
ата-бабалардан ќалѓан ќ±діретті
сμздердіњ ішіне кіре алмай жа-
тырмыз. Ќазаќтыњ єр маќалы-
ныњ, єр сμзініњ Ќ±ранмен байла-
нысы бар. Ал, енді осыныњ бєрі
біздіњ аѓзамызбен байланыста,
ал аѓза дегеніњіз – энергетикалыќ
н‰ктелер. Біздіњ жасаѓан єрбір
ќателік, к‰нєміз бен кінємізден
жањаѓы н‰ктелер жабылып ќала-
ды. Сμйтеміз де ауырамыз. Алла
адамды ќайта тірілту ‰шін жара-
тады, μзін есіне алсын деп ауыр-
тады, μзінен ќорыќсын деп
μлтіреді.
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Кірдіњ суы –

Есімді білгеннен біздіњ ауылдаѓы Орал есімді жігітті тани-
мын. Жас шамасы 27-28-ге келіп ќалѓан деседі білетіндер.
Сырт келбетіне алыстан кμз салсањыз, алтыншы сыныптыњ
оќушысы сынды. Тек жаќындай т‰ссењіз ѓана отызѓа жетіп
ќалѓандыѓына кμзіњіз жетеді.

Ауылдаѓылардыњ айтуынша, Орал кμп балалы ‰йде
μмірге  келген  екен. Дене бітімі ѓана емес, аќыл-есі де жеті-
ліњкіремей ќалѓан. Бастауыш кластыќ білімі бар. Тμртінші
сыныптан кейін мектепке бармаѓан. Оныњ себебі де жоќ
емес.

Ењ алѓаш д‰ниеге келгенінде аќыл-есі б‰тін болыпты.
Тіптен тілі де ерте шыќќан екен. Сол себепті де ата-анасы
оны алты жасќа толысымен ойланбастан бірден бірінші сы-
ныпќа апарады. Мектепте озат оќымаса да ќатарынан ќал-
майтын. Балалардыњ ішінде "атаманы" да μзі болыпты. Ойын
десе ішкен асын жерге ќоятын. Сабаќтан келе сала, асыќ
ойнап немесе шана теуіп кетеді екен. Ќолды-аяќќа т±рмай-
тын баланыњ пайдасы шамалы болѓаннан соњ, ‰йіндегілері
де аса ж±мсамайтын.

Бірде єдеттегідей сабаќтан алып-±шып жетеді де, жењіл-
желпі бірдењені жей сала далаѓа шыќпаќшы болады. ‡йде
анасыныњ кір жуып жатќандыѓын байќады. Орал ‰шін ‰йдегі
тірліктіњ не болып, не ќойып жатќандыѓы мањызды болмай-
тын. Кенет далаѓа шыѓуѓа оќталѓан сєтін байќаѓан анасы,
єкесініњ ж±мыста екендігін айтып, кір жуѓан лас суды тμгіп
беруін μтінеді. "Туууу, мааам, Русланѓа тμккізе салсањшы,
несі кетеді, ењ ќ±рыѓанда бір шелекті кμтере алатын шы-
ѓар!". Оныњ жауабы осындай болды. Дегенмен, мектепке єлі
бара ќоймаѓан Русланныњ су тμгуге шамасы жетіњкіремейтін.
Амал жоќ, б±л ж±мыс кіші інісіне ќалды. Кμтергенінше кμтеріп,
шашып-тμгіп апарып Руслан ол суды ‰йдіњ мањайына шаша
салады. Єкесі ж±мыстан келгеннен соњ, анасы екеуі жаќын
достарыныњ ‰йіне  ќонаќќа кетеді. Єдеттегідей  Оралдыњ
бауырларыныњ сырттарынан ‰лкен ќара ќ±лыпты іледі. Ал
ойыннан к‰нделікті єдетінше т‰н батќанда келген Оралѓа
ешкім есік аша ќоймапты. Ќарањѓыда кілтті єрі іздеп, бері
іздеп таппаѓан ол ‰йдіњ б±рышына ќалжырап ќ±лай кетеді.
Ойын баласыныњ шаршап ќ±лаѓанын кμрген єке-шешесі
т‰нгі екілер шамасында балаларын оятып, ‰йге кіргізіп, жат-
ќызады. Ертењінде Оралдыњ сабаќќа баруѓа шамасы кел-
мейді. Сірє, ќатты шаршаса керек. Алайда, ол сол ±йыќта-
ѓаннан кешкі аќшам уаќытында бір-аќ оянады. Дел-сал к‰й
кешкен ол єлсіреп, сандыраќтай беріпті. Ауруханаѓа жеткіз-
ілгенімен ешќандай дєрігер наќты диагноз ќоя алмады.
Амалдары ќалмаѓан ата-анасы ќазаќы емге ж‰гінеді. Ал,
емшініњ айтуына ќараѓанда балаѓа кμз де тимеген, сμз де
μтпеген, кєдімгі жындар соќќан. Лас, нас жерлерде шайтан-
ныњ араласатынын кμп еститінбіз м‰мкін содан ба екен, не-
месе беймезгіл уаќытта ±йыќтаѓаннан болды ма кім білсін...
Емшініњ, имамдардыњ айтуынша, кеш т‰се бастаѓан уаќыт-
тарда, яѓни аќшам мезгілі жеткенде жындар оянады екен
сол уаќыттарда, жалпы адам баласына ±йыќтауѓа болмай-
ды деседі. Ќанша уаќыт μтсе де баласын емдете алмаѓан
ата -ана ‰міттерін біржола ‰зіп, мектептен де шыѓарып алды.
Осыдан кейін оныњ аќыл-есі де, дене бітімі де сол ќалпында
жетілмей ќалып ќойды. Бір ќызыѓы, Орал осы уаќыттан бас-
тап, бірт‰рлі к‰йге ене бастаѓан деседі. Ќанша жерден жын-
ды десек те, кμріпкелдік ќасиетке ие болѓан. Ауылда орын
алатын оќиѓаны алдын ала сезіп ќоятыны бар. Єуелде оѓан
ешкім мєн бермейтін. Кейіннен келе кμздері жете бастады.
Оѓан мысал, біздіњ ‰йден тμрт ‰й єрі т±ратын Кμкшебай
аѓаныњ ќорасы, малы, машинасы т‰гел μртеніп кетерде Орал
сезген. Кμкшебай аѓаѓа келіп, "машинањды сыртќа шыѓарып
ќойсањшы, μрт шыќса, ішінде бензин бар атылып кетесіњ
ѓой", – деп ескертсе керек. Далада сандыраќтап, сμйлеп
ж‰ргеніне мєн бермеген болатын, шынымен де мал μрістен
ќайтып, ‰йде алањсыз тамаќ ішіп отырѓан сєтте μртке оран-
ѓан ќораныњ куєсі болады. Сондай-аќ, жаздыњ к‰ні отбасы-
мен алањсыз кєуап дайындап жатќан Дидардыњ есік алды-
на келіп Орал, "Дидар, ќой сойѓанбысыњ? Неге єуре болып
жатырсыњ, ертењ таѓы да соясыњ ѓой малыњды", – дегені бар.
Расымен де, ертењінде Дидардыњ жасы жетпіске келіп ќал-
ѓан анасы д‰ниеден озды.

Бала к‰німізде атам мен єжем кірдіњ суын адам аяѓы бас-
пайтын жерге тμгуімізді айтып отыратын. Солай ќалыпта-
сып μстік ќой. Єжемніњ айтуынша, кірдіњ суы – жынныњ суы
екен. Тазалыќ болмаѓандыќтан ол жерді жын-шайтандар
мекен ететін кμрінеді. Ал, кμріпкелдерді де жындармен
сμйлеседі де болашаќты біліп отырады деседі. М‰мкін Орал
да сол т‰ні інісі шашып жіберген кірдіњ суыныњ ‰стінде ±йыќ-
тап ќалды ма екен? Кім білсін...

Маржан АЛПЫС,
студент.

жынныњ суы

Табиѓатты айтќаныња кμндіру ‰шін оѓан баѓыну керек.
А.ЄШІМОВ.
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"Еркектердіњ бєрі
бірдей" деген сμзді тобыр-
дыњ ортасында к‰йеуін
жоѓалтып алѓан ќытай-
лыќ келіншек ойлап шыѓа-
рыпты.

*   *   *
Кμршісіне келген жігіт

есік ќаѓады. Ешкім ашпай-
ды. Таѓы ќаѓады. Тып-ты-
ныш. Арѓы жаѓынан аќырын
келген ит:

– Неменеге тарсылдата
бересіњ? Кμрмейсіњ бе, ‰йде
тірі жан жоќ!

Сμйлеген итті кμрген
жігіт есінен танып ќалады.
Єлдебір уаќыттан соњ,
кμзін ашса, бас жаѓында ма-
наѓы ит т±р екен.

– Сен ‰ре алмайсыњ ба
не?

– Неге, ‰ре аламын. Сені
ќорќытып алмайын де-
генім ѓой.

*   *   *
Бір  к‰нде  ќайтыс   бол-

ѓан ерлі-зайыпты ќария-
лар ж±маќќа т‰сіпті. К‰н
тамаша, аспан ашыќ,
б±лб±лдар сайрап жатќа-
нын кμріп, екеуі біраз ањта-
рылып т±рады. Сμйтсе,
ќария кемпірініњ басынан
тартып жіберіпті. "Таѓы
нем жаќпай ќалды?" – десе,
шалы: "Сеніњ денсаулыќ-

ты саќтайтын ем-шара-
ларыњ мен тамаѓыњ бол-
маѓанда, осы араѓа екі жыл
ертерек келер едік!" – де-
ген екен.

*   *   *
Єкесініњ  ж±мысына бар-

ѓан бала тμргі бμлмеден
"енді 100 грамм, енді 150
грамм" – деген дауысты
естіп, "єке, ана бμлмеде
біреулер араќ ішіп жатыр
ма?" – десе, єкесі: жоќ, ол
бμлмеде ергежейлілер
штанга кμтеріп жатыр -
депті.

*   *   *
Оќуѓа т‰суге емтихан

тапсырып т±рѓан т‰лек-
тен емтихан ќабылдау-
шы:

– Соњѓы с±раќ. Біздіњ ин-
ститутќа неліктен
т‰скіњіз келеді?

–  Єкетай, енді ќайда
т‰спекпін?!

*   *   *
– Анашым, Мараттыњ

ата-анасы оѓан баѓа ‰шін
аќша тμлейді. Бес алса –
500 тењге, 4 алса – 400
тењге береді. Егер, 3 алса
– 400 тењгесін ќайтып ала-
ды. 2 алса – 500 тењгесін
ќайтарады.

– Марат кμп аќша жина-
ѓан шыѓар?!

Ќызыќты
Адам басыныњ орташа салмаѓы 3,6 келіні ќ±райды.
Єлемде ењ кμп орындалатын єн – "Haррy birthday to you" –

авторлыќ ќ±ќыѓы саќталѓан.
‡рейлі фильмдердегі ќорќыныш тудыратын музыкалар "во-

терфон" деп аталатын аспаптыњ кμмегімен шыѓарылады.
 Саѓат жарнамаларына ортаќ бір ќаѓида бар – саѓат тілін 10:10

деп т‰зету. Б±лай жасаудыњ бар сыры, саѓат тілі логотиптерді
жауып ќалмауы тиіс.

Єйелдіњ ќолымен т‰сірілген вестерн жанрында жалѓыз ѓана
кино бар.

Кэмеронныњ "Титаник" фильмінде ењ кμп айтылатын сμз –
Роза.

Бір ќыл шаш 3 келі салмаќты кμтеріп т±ра алады.
Еуропалыќтар керікті алѓаш кμргенде "т‰йелеопард" деп атап-

ты. Т‰йе мен леопардтыњ будандасуы деп ойлап ќалса керек.
Денеге шаќќанда ењ ‰лкен ми салмаѓына ќ±мырсќа ие.
Жер бетінде 70 пайыздан астам тірі тіршілікті бактериялар

ќ±райды.
Піл – 4 тізесі бар жалѓыз жануар.
Токиодаѓы зоопарк єр жылы 2 айѓа жабылып т±рады, сол

уаќытта жыртќыштар адамдардан аулаќта демалуѓа м‰мкіндік
алады екен.

Ќ±мырсќа жегіштер ќ±мырсќамен емес, термиттермен ќорек-
тенгенді ќалайды.

 Керіктіњ баласы туѓанда бір жарым метр биіктіктен ќ±лай-
ды.

Т‰йе μркешіне ќарамастан, омыртќасы тіке біткен жануар.
¦рѓашы иттер тμбеттеріне ќараѓанда кμп тістейді.
Єр жылы жыланныњ уынан емес, араныњ шаќќанынан жан

тапсыратындар кμп.
 Акулаларда ракќа ќарсы иммунитет саќталѓан.
 Гориллаларѓа да бала бітірмейтін дєрілер єсер етеді.
 Тењіз ж±лдызы μз ќарнын теріс айналдыра алады.
 Су ішпеуге кμп шыдайтын жануар – егеуќ±йрыќ.
 Адамнан бμлек, алапеспен ауыратын жалѓыз жануар – бро-

неносец.
 Су сиырлары (бегемот) су астында туады.
 Орангyтандар ашуларын алдын ала ескертеді.
 Кμртышќан бір т‰нде ±зындыѓы 76 метрге жуыќ тyннель

ќазып шыѓа алады.
 ¦луларда шамамен 25 000 тіс бар.
 Колибрлер ж‰ре алмайды.
 Жарѓанат – ±ша алатын жалѓыз с‰тќоректі.
 Жер бетінде осы уаќытќа дейін 99 пайыз тіршілік иесі жой-

ылып отырѓан.
 Балдыњ бір келісін жасау ‰шін, аралар 2 миллион г‰лді

аралап шыѓуы тиіс.
 Кμбелектерде асќазан болмайды.
 Шимпанзе – μзін айнадан тани алатын жалѓыз жануар.
 Піл мен адамдар – баспен т±ра алатын жалѓыз с‰тќоректі-

лер.
 Бір адамныњ денесінде μмір с‰ріп жатќан аѓзалар Жер бетін-

дегі адамдардыњ санынан кμп.
 Ќолтырауындар терењге с‰њгу ‰шін іштеріне тас ж±тып ала-

ды.
 Поляр аюлары саѓатына 40 шаќырым жылдамдыќпен

ж‰гіре алады.
  Иттерде де шынтаќ бар.
 "Роденаныњ ойѓа шомуы" – дањќты итальяндыќ Дантеніњ

портреті.
 Шекспир пен Сервантес бір к‰нде 1616 жылдыњ 23 сєуірінде

ќаза тапќан.
 Сара Бернар 13 жасар Джyльеттаны 70 жасында сомдаѓан.
 Уолт Дисней бала кезінде бір жапалаќтыњ єбден сілікпесін

шыѓарып, содан бері жануарларды мyльтфильмдерде  тірілту-
мен єуреленіп келеді екен.

 Бетховен кезбелікке салынѓан к‰ндері ќ±рыќталѓан болып
отыр.

 Эйнштейнмен бірге соњѓы сμздері де μліп кеткен: басында
отырѓан малайы немісшені т‰сінбейтін болып шыѓыпты.

 Юлий Цезарь басындаѓы тазын жасыру ‰шін, ‰немі лавр
г‰лтєжін киіп ж‰ріпті.

 Телефонды ойлап тапќан Александр Грэхем Белл бірде-бір
рет шешесі мен єйеліне ќоњырау шалмаѓан кμрінеді: екеуі де
естімейтін болыпты.

 Леонардо да Винчидіњ ойлап тапќан оятќышы аяќты
ќытыќтайды екен.

 Наполеон мысыќтардан ќатты ќорќыпты.
 Адамныњ б‰кіл ѓ±мырында м±рын ѓана μсуін жалѓастыра

бермек.
 Жиырма баладан бір бала ѓана, дєрігер айтќан к‰ні д‰ние-

ге келетін кμрінеді.
 Ежелгі гректер ±л бала ќарынныњ оњ жаќ бμлігінде, ќыз

бала сол жаќ бμлігінде жатады деп санаѓан.
 Егер єйелдер Барби ќуыршаѓыныњ ‰йлесімдігіне (пропор-

циясына) ие болѓанда, онда аяќтарыныњ ±шымен ж‰ре алар
еді.

 XV ѓасырда ќызыл т‰с адамды емдейді деп есептегендік-
тен, науќастар ќызыл киім киіп, айналасын ќызылмен ќор-
шап ж‰рген.

 Сіз ќызарѓан уаќытта, сізбен бірге асќазаныњыз да ќыза-
рады.

 Адамныњ денесіндегі 80 пайыз жылулыќ бас арќылы шы-
ѓады.

 Ќазаќ халќыныњ тарихындаѓы т±њѓыш кєсіпќой балуан
Ќажым±ќан М±њайтпас±лы єйелі Надежда Николаевна Чеп-
ковскаяны "Бєтима" деп атаѓан.

 Ми 80 пайыз судан т±рады.
(Ѓаламтор беттерінен)

– Жоќ, ол кμлік жуу беке-
тінде єке-шешесініњ ќары-
зын ќайтару ‰шін ж±мыс
істеп жатыр.

*   *   *
Ж±мысќа ќабылдау

сєтіндегі єњгімелесу:
– Сіздіњ ењ мыќты ќасие-

тіњіз ќандай?
– Логикалыќ ойлау.
– Сіз μзіњізді 5 жылдан

кейін, ќалай елестетесіз?
– 35-тегі еркек есебін-

де...
*   *   *

Сот:
– Куєгер, сіз 1992 жылы

16-шы ќањтарда саѓат
14.25-те не істедіњіз?

– Мен орындыќта,  ќолы-
ма к‰нтізбе алып, саѓаты-
ма ќарап отырдым.

*   *   *
– Єкетайым, ќ±тќара

гμр! Мені алып ќашты.
‡йленемін деп жатыр.

– Ќазір ќ±тќарамын!
Ќандай  кμлік?  Ќай  жерде-
сіњдер?

– Toyota Land Cruiser.
Коттедждердіњ арасына
кіріп барамыз!

– Є, ќызым, баѓыњ ашыл-
сын! Біз анањ екеуміз сен
‰шін ќуаныштымыз!

1. Андрондыќтар т‰рлі аурулармен баќытсыздыќтан саќтайтын ќасиеті бар деп сенген зат;
2. Ќазаќтыњ ‰ш ж‰зініњ біріккен єскер к‰штерін басќарѓан ќолбасшы;
3. Уланѓан немесе μртегіш жебелер ќашан кењінен пайдаланылды?
4. XVIII-ші ѓасырда Ќазаќ хандыѓына ќауіп тμндірген ќай мемлекет?
5. Ќола дєуіріндегі адамдар астыќты немен орѓан?
6. Жер - жерде даладаѓы дєст‰р бойынша кімдердіњ μкілдерін хан сайлаѓан?
7. Ежелгі тас дєуіріндегі ќарудыњ кењ тараѓан т‰рі
8. Орта ѓасырларда халыќаралыќ валютаѓа айналѓан византиялыќ алтын монетасы.
9. Ерте палеолит дєуіріндегі Ќазаќстанда адамдардыњ мекендегендігін растайтын негізгі дєлел
10. Ќаракерей Ќабанбайдыњ шын есімі?

деректер
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     "Туѓан жердіњ т‰тініне дейін тєтті".
                              (ДЕРЖАВИН Г.Р.).
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"Лисаков ќаласы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесі (111200,
Лисаков ќ., Мир кμш., 31, 17-каб,
аныќтама телефондары: 8 (71433)
3-38-66, факс: 3-39-08, электрондыќ
мекенжайы: personnel.lsk@mail.ru)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымдарына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

1. "Лисаков ќаласы єкімдігініњ
ішкі саясат бμлімі" мемлекеттік ме-
кемесініњ басшысы,  Е-R-1 санаты,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
109548 тењгеден 147986 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Мемлекеттік мекемені басќару.

Ќалада аѓымдаѓы ќоѓамдыќ-саяси
жаѓдайды жєне негізгі ќарќынын аныќ-
тау.  "Кері байланыс"  тетіктерін ќам-
тамасыз ету. Мемлекеттік тапсырыс
негізінде ж±мыс істейтін б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары арќылы облыстыќ
жєне ќалалыќ єкімшілік басшылары-
мен Ќазаќстан Республикасында
μткізілген ішкі саясатты, Ќазаќстан
Республикасы Президентініњ єлеу-
меттік-экономикалыќ баѓыты - "Ќазаќ-
стан-2050" Стратегиясы: мемлекет
болѓан елдіњ жања саяси баѓытын на-
сихаттау бойынша ж±мысты ‰йлесті-
ру. Ќалада ќоѓамдыќ-саяси іс-шара-
лар мен мерекелерді ±йымдастыру
жєне μткізу ж±мысын ‰йлестіру.  Б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдары арќылы
мемлекеттік аќпараттыќ саясат  μткізу
бойынша ќызметтерді сатып алу бой-
ынша ашыќ конкурстарды, ќаланыњ
жергілікті атќару жєне μкілді органдар-
дыњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді
ресми жариялау ќ±ќыѓын алуѓа кон-
курстыњ ќ±жаттамасын єзірлеу жєне
±йымдастыру. Мекеменіњ ќ±зыретіне
жататын  ќаржы-шаруашылыќ ќызмет
мєселелерін баќылау, орындаушы-
лармен орындалатын ќызметтердіњ
сапасын баќылау. Ќызметтердіњ
орындаушыларымен тиісті баѓдарла-
малар бойынша ќалалыќ бюджетпен
осы маќсаттарѓа бμлінген аќшалардыњ
кμлеміндегі шекте шарттар жасау.
Ќолданыстаѓы зањнаманыњ жєне
Ќазаќстан Республикасыныњ саяси
баѓытыныњ  кμрнекілік  ‰гіттеу ќ±рал-
дарын сєйкес келуіне, саяси жєне ме-
рекелік іс-шаралардыњ ќажетті кμрнекі
‰гіттеумен ќамтамасыз етілуіне баќы-
лауды ж‰зеге асыру. Ќала єкімдігініњ
отырыстарына материалдарды
єзірлеу, єкіммен жєне ќ±зыретті мєсе-
лелер бойынша єкімніњ орынбасары-
мен μткізілетін комиссиялардыњ оты-
рыстарына мен мєжілістерге ќатысу.
Зањнама жєне нормативтік актілерді,
басќа да жоѓары т±рѓан органдардыњ
ќ±жаттарын орындау бойынша шара-
ларды єзірлеуге ќатысу. Мекемеге
келіп т‰скен μтініштерді ќарау.

Конкурсќа  ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(гуманитарлыќ,  педагогикалыќ,
ќ±ќыќтыќ, жергілікті  жєне мемлекеттік
басќару).

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президентi туралы" Конституциялыќ
зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Єкiмшiлiк рєсiмдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы" Зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтiк

ќ±ќыќтыќ, актiлерiн, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттiњ  жања  саяси  баѓыты стра-
тегиясын бiлуi.

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

2. "Лисаков ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі аза-
маттыќ хал актілерін тіркеу
бμлімініњ бас маманы, Е-4 санаты,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
59579 тењгеден 80719 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Азаматтыќ хал актілерін толыѓы-

мен жєне уаќытында тіркеуді ќамта-
масыз ету: туу, ќайтыс болу, єке бо-
луды белгілеу, азаматтардыњ тегін,
есімін, єкесініњ есімін ауыстыру.
Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масында белгіленген тєртіппен  тіркеу
туралы мєліметтерді Жеке т±лѓалар
туралы мемлекеттік дерекќорѓа енгі-
зу. Ќайталама куєлiктерді, аныќтама-
ларды, азаматтыќ хал актiлерi жазба-
ларыныњ кμшiрмелерiн беруді ж‰зеге
асыру. Азаматтарды жєне жеке т±лѓа-
лардыњ μкілдерін ќабылдауды ж‰зеге
асыру жєне азаматтыќ хал актілерін
тіркеу мєселелері бойынша μтініштерді
ќарастыру. Некелерді тіркеу, балалар-
дыњ тууы бойынша салтанатты т‰рде
іс-шаралар ж‰ргізу. Азаматтыќ хал ак-
тілерін тіркеу бойынша м±раѓаттыќ іс
ж‰ргізуді ж‰зеге асыру. Азаматтарѓа
консультациялар ж‰ргізу жєне
±лттыќ-тарихи дєст‰р бойынша
μтініштерді тіркеуді ж‰зеге асыру. Аза-
маттыќ  хал  актілерін  тіркеу  бойын-
ша мемлекеттік органдармен жєне
"Ќостанай облысыныњ халыќќа ќыз-
мет кμрсету орталыѓы" ММ Лисаков
филиалымен μзара єрекеттесуді ж‰зе-
ге асыру. Азаматтыќ хал актілерін
тіркеу бойынша статистикалыќ есепті
дайындау. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасымен кμзделген μзге де
функцияларды ж‰зеге асыру.

Конкурсќа  ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  жоѓары білім
(ќ±ќыќтыќ).  Мемлекеттік  ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салаларда
екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
(ќ±ќыќтыќ) білімі барларѓа р±ќсат еті-
леді.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ  мамандануына  сєйкес  са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан  Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан
– 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы  № 06-7/32  б±йрыѓымен     бекі-
тілген  Бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-

ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денса-
улыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тесті-
леуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы  жарияланѓан  сєтінен  бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде "Лисаков ќала-
сы  єкімініњ  аппараты"  мемлекеттік
мекемесіне  мына мекенжайѓа: Лиса-
ков ќ., Мир кμш., 31, 17-каб., аныќтама
‰шін телефоны:  8 (71433) 3-38-66, факс:
3-39-08, электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru ±сыну ќажет.

Азаматтар аталѓан, ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан ќ±жаттарды ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере
алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ  пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу    бастал-ѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сына-
ды.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар єњгімелесуге оларды жіберу тура-
лы кандидаттарѓа хабарландыру
к‰нінен  5 ж±мыс к‰ні ішінде Лисаков
ќаласы єкімініњ аппаратында μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањна-
масында белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкер-
лері ќатыса алады.

Байќаушы  ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
Лисаков  ќаласы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Лисаков ќаласы
єкімі   аппаратыныњ  кадрлармен ж±мыс
бμліміне  жеке  басын куєландыратын
ќ±жаттыњ   кμшірмесін,   ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

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

"Ќостанай ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бірыњѓай конкурс ко-
миссиясы (110000, Ќостанай
ќаласы, Пушкин кμшесі, 98, 305
каб., аныќтама телефоны: 8
(7142)53-03-55, факс: 8(7142)53-
39-80, электрондыќ пошта:
L.Isabaeva@kostanay.gov.kz)
"Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне єлеу-
меттік баѓдарламалары бμлімі"
мемлекеттік мекемесі басшы-
сыныњ орынбасары,  (Е-R-2, 1
бірлік) лауазымдыќ жалаќысы
ењбек еткен жылдарына ќарай
98017 тењгеден 132611 тењгеге
дейін   "Б" корпусыныњ бос
єкімшілік мемлекеттік лауазым-
дарына орналасуѓа конкурс
жариялайды.

Ќызметтік міндеттері: Халыќ-
ты  ж±мыспен  ќамту,  атаулы
єлеуметтік кμмек кμрсету, м±ќтаж
азаматтардыњ жекелеген санатта-
рына єлеуметтік тμлемдер тμлеу
мєселелері жμніндегі ж±мысты
±йымдастырады; ведомствоѓа
баѓынысты ±йымдардыњ ќызметін
баќылауды ж‰зеге асырады; мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызмет стан-
дарттары саќталуын баќылауды
ќамтамасыз етеді; жетекшілік
ететін ведомствоѓа баѓынысты
±йымдар мен секторларда мем-
лекеттік сатып алуды ±йымдасты-
ру мен μткізу ‰шін баќылауды
ж‰зеге асырады; ќала кєсіпорын-
дары  мен  ±йымдарыныњ  кадр-
ларѓа  ќажеттілігін  зерттеу  ж±мы-
сын  баќылайды;  мекемедегі μрт-
ке  ќарсы ќауіпсіздігі мен ењбек
саќтау  мен  ќауіпсіздігі ќалпына
жауапты; мемлекеттік мекеменіњ
єкімшілік ѓимаратын пайдалану
мен  оныњ  техникалыќ  ќалпын
баќылауды ж‰зеге асырады; ме-
кеме мен ведомствоѓа баѓыныс-
ты ±йымдардаѓы автокμліктіњ тех-
никалыќ ќалпын баќылайды; оныњ
ќ±зыретіне  кіретін  мєселелер  бой-
ынша азаматтардыњ μтініштерін
ќарайды; азаматтарды жеке мєсе-
лелер бойынша ќабылдайды

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: білімі жо-
ѓары, ќ±ќыќ, єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес, тех-
никалыќ.

Ж±мыс тєжірибесі келесі та-
лаптардыњ біріне сєйкес болуы
тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытта-
рына сєйкес салаларда ж±мыс
μтілі ‰ш жылдан кем емес болуы;

3) жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейінгі білім баѓдар-
ламалары бойынша Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті жа-
нындаѓы білім беру ±йымдарында
мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орын-
дарында шетелде кадрлар даяр-
лау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ  "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті тура-
лы" конституциялыќ зањын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  "Мемле-
кеттік ќызмет туралы",  "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы",  "Єкімшілік рєсімдер тура-
лы",  "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќарау тєртібі ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк
мемлекеттiк лауазымына орнала-
суѓа конкурс μткiзу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓи-

даларын бекiту туралы" Ќазаќстан
Республикасы Мемлекеттiк ќыз-
мет iстерi агенттiгi Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-
7/32 Б±йрыѓы негізінде ж‰ргізіледі
(б±дан єрі  – Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќта-
ма;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде 110000,
Ќостанай ќаласы, Пушкин кμшесі,
98, 301 каб. мекенжайы бойынша
тапсырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќа-
бада орналастырылѓан жоѓарыда
аталѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртiпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жат-
тарды хабарландыруда кμрсетіл-
ген электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын  єњгiмелесу бастал-
ѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰н б±рын
кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді
"Ќостанай  ќаласы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесінде,
309 кабинетте μтеді.

Конкурстыќ  комиссияныњ ай-
ќындылыѓы мен єділдігін ќамтама-
сыз  ету  ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ  ќатысуына
болады.

Конкурстыќ комиссияныњ ба-
ќылаушылары ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат-
тардыњ депутаттары, Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасымен
белгіленген аккредитация алѓан
б±ќаралыќ аќпараттыќ ќ±ралдар-
дыњ μкілдері, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар),
коммерциялыќ ±йымдар мен сая-
си партиялардыњ, μкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысына баќылаушы ретінде ќаты-
су ‰шін єњгімелесу μткізудіњ бас-
талуына бір ж±мыс к‰ннен кешік-
тірмей, Ќостанай ќаласы єкімініњ
аппараты мемлекеттік меке-
месініњ персоналды басќару (кадр
ќызметі) бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓа Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты мемлекеттік
мекемесініњ персоналды басќару
(кадр ќызметі) бμліміне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жа-
татынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша
шыѓындар (єњгімелесу μтетін жер-
ге жєне кері ќарай жол ж‰ру,
т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, бар-
лыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін
пайдалану) азаматтардыњ μз ќара-
жаттары есебінен ж‰ргізіледі.

Айырбастау баѓамыныњ еркін μзгермелі режи-
міне  кμшуіне  байланысты,  ±лттыќ  валютада
(тењге) ашылѓан жеке т±лѓалардыњ депозиттері
бойынша μтемаќы тμлеу Тєртібі туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініњ тапсыр-
масы бойынша ЌР ¦лттыќ Банкі айырбастау баѓа-
мыныњ еркін μзгермелі режиміне кμшуіне байланыс-
ты, ±лттыќ валютада (тењге) ашылѓан жеке т±лѓалар-
дыњ депозиттері бойынша μтемаќы тμлеу тєртібін
дайындап бекітті (б±дан єрі – Тєртіп).

Салымшыныњ екінші дењгейлі банктерде жєне
"Казпочта" АЌ 2015 жылѓы 18 тамыздыњ операция-
лыќ  к‰нініњ  соњына тењгеде ашылѓан депозиті бол-
ѓан жаѓдайда μтемаќы тμленеді. Сонымен ќатар,
2015 ж. 18 тамызы жаѓдайына банк шотындаѓы са-
лым бойынша ќалдыќ 1 миллион тењгеден аспауы
тиіс.

 ¤темаќы жеке т±лѓалардыњ мерзімді депозиттері
бойынша тμленеді.

 ¤темаќы алу ‰шін салымшы депозитті ќайта

рєсімдеген к‰ннен бастап бір жыл мерзімінде ар-
найы ашылѓан шотта саќтайтыны жμнінде μзіне
міндеттеме алады.

Сонымен ќатар, банктер салым сомасына банк
салымы келісімініњ шарттарына сай сыйаќы есеп-
тейді.

ЌР¦Б Басќармасыныњ 2015 ж. 30.09-нен №177
ќаулысына сєйкес жеке т±лѓалардыњ депозиттері
бойынша μтемаќы тμлеуі шегінде банктердіњ салым-
шылардан μтініш ќабылдау мерзімі 2015 жылдыњ 1
желтоќсанына дейін ±зартылды.

Салымшылар 2015 жылѓы 1 желтоќсанѓа дейінгі
мерзімде депозиттерін ќайта рєсімдеу ‰шін банкке
баруы керек.

Банк депозитке μтемаќы тμлеуден бас тартса, са-
лымшы ¦лттыќ Банктіњ ќаржы ќызметтерін т±тыну-
шылардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау бойынша Департаменті-
не, сонымен ќатар ¦лттыќ Банкініњ аумаќтыќ филиа-
лына  шаѓымдануына болады. Мекенжайы: Ќоста-
най ќ. Баймаѓамбетов кμшесі, 195 ‰й , тел.53-31-11.

ЌР ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай филиалы.
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"Федоров  ауданы  єкiмiнiњ  аппараты"  мем-

лекеттік  мекемесініњ  бірыњѓай  конкурстыќ
комиссиясы  (Ќостанай  облысы,  Федоров
ауданы, 111900, Федоров ауылы, Калинин к. 53,
телефондар 87144221045, 87144222528 (факс),
электрондыќ мекенжай: akimatfed@mail.ru,
fedorovka@kostanay.gov.kz) бос єкімшілік мем-
лекеттік  лауазымдарѓа  орналасуѓа  конкурс
жариялайды:

1. "Федоров ауданы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесініњ аќпараттыќ технологиялар
жєне мемлекеттік ќызмет мониторингі бμлімініњ
бас маманы, (Е-4 санаты) бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды.  Лауазымдыќ  жалаќысы  ќызмет  атќар-
ѓан жылдарѓа байланысты - 59579 тењгеден
80720 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Аќпараттыќ технология-
ларды ќолдану саласындаѓы зањнамалардыњ талап-
тарын іске асыруѓа баѓытталѓан кешенді ж±мыстар-
ды ж‰зеге асырады. Аудан єкімі аппаратында ло-
калдыќ электронды желісініњ ж±мысын, аудан єкімініњ
ќатысуымен μтетін отырыстарды, кењестерді тех-
никалыќ жєне баѓдарламалыќ ќамтамасыз етеді.
Аппараттыќ-баѓдарламалыќ  компоненттерді ќызмет
кμрсету, техникалыќ ќызмет кμрсету, баѓдарлама-
лыќ ж‰йелерді орнату жєне басќару, техникалыќ
ќ±ралдарды ќолдануды μзгерту. Мемлекеттік меке-
мелердіњ ќызметінде аќпараттыќ технологияларды
ќолдану тиімділігін баѓалау жμніндегі іс-шараларды
ж‰ргізу. Аудан єкімініњ ресми порталын, блог плат-
формасын дамыту жєне ж‰ргізуін ќамтамасыз етеді.
Аудан єкімдігініњ электрондыќ ќызмет кμрсету  сай-
тыныњ ж±мысын  ±йымдастыруды ж‰зеге асырады.
Федоров ауданыныњ "электрондыќ єкімдікті" дамы-
ту жμніндегі іс-шараларды орындау ж±мысын ±йым-
дастырады. Аудан єкімі аппаратыныњ ќызметкер-
леріне туындаѓан мєселелеріне єдістемелік жєне
техникалыќ кμмек кμрсету. Аудан єкімі аппараты-
ныњ аѓымдаѓы ж±мысына керек баѓдарламалыќ
жєне техникалыќ ќ±ралдарды сатып алуѓа жауап-
ты. Аќпараттыќ  технологиялар  ќолдануды ќамта-
масыз етеді. Аудан єкімініњ аппаратында компью-
терлік жєне оргтехникасы ж±мысыныњ жаѓдайына
жалпы баќылау ж‰ргізеді.  Облыс єкімініњ баспасμз
ќызметімен ж±мысын, аудан єкімініњ ресми блог
платформасындаѓы аќпаратпен ж±мыс істеуді жєне
бμлімін реттеу ж±мысын  ж‰зеге асырады.

Ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар: Жоѓа-
ры аќпараттыќ ж‰йе,  инженер-баѓдарламашы, тех-
ника жєне технология. Ортадан кейінгі техника жєне
технология, техниканы баѓдарламалыќ ќамтамасыз
ету білімі бар жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан  кем  емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ  функционалдыќ  баѓытына  сєйкес
салаларда ж±мыс μтілі екі жылдан кем емес орта
кєсіптік есептеу техникасын баѓдарламалыќ ќамта-
масыз ету білімі барлар жіберіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды  т±лѓалар-
дыњ μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін  Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-
лекеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы  лауазымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

2. "Федоров ауданыныњ єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне ауыл шаруашылыѓы бμлімі"
ММ кєсіпкерлік секторыныњ мењгерушісі, (Е-R-3
санаты) бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды. Лауазымдыќ
жалаќысы  ќызмет атќарѓан жылдарѓа байла-
нысты - 71313 тењгеден 99938 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Ауыл шаруашылыѓы
μнімдерін саќтау жєне ќайта μњдеу тєсілін аныќтау-
ды ж‰зеге асырады; Сертификатталѓан азыќ-
т‰ліктерді,  процестерді жєне ж‰йені тексеру бойын-
ша комиссияѓа ќатысады; Кєсіпорындар μндірістер-
інде ауыл шаруашылыѓы μнімдерін шыѓару бойын-
ша аќапарат жинау. Ауданда ауыл шаруашылыѓы
жєне мал шаруашылыѓы, μндірістіњ жеке кμлемі тал-
дау жєне есеп шот ќ±ру; Аудан кєсіпорындарында
инвестициялыќ жобалар бойынша аќпарат жинау;
Инвестициялыќ жобаларды дамыту жμнінде жылдыќ
есеп дайындау; ЌР индустриялизациялыќ Картасы-
ныњ шегінде енгізілген, инвестициялыќ жобалардыњ
ќуаттыќ жоспарын жєне жобасына шыѓу бойынша
мониторингті ж‰зеге асыру; Инвестициялыќ ќызы-
ѓушылыќ бойынша зерттеу ж‰ргізу; Аудан кєсіпкер-
лерініњ Картасын іске асыруѓа жеке жауапкершілік
ж‰ктеледі; ауыл шаруашылыѓын ќ±руды ќолдауѓа
(екінші дењгейдегі банктіњ лизингтері) баѓытталѓан,
баѓдарлама бойынша ќ±жаттарды дайындауда ке-
њес практикалыќ кμмек кμрсетеді. ЌР зањнамасын
орындауда, кєсіпкерлік саласында нормативтік акт-
ілерді баќылауды жєне кєсіпорындарда (±йымдар-
да) белгіленген ережені жєне μнімдерге ќойылѓан
(ќызметтер) талаптардыњ орындауын баќылауды
ж‰зеге асырады. ("Бизнестіњ жол Картасы – 2020",
"Экспортер – 2020", "Аграрлыќ несие корпорация-
сы" арќылы ќаржыландыру) мемлекеттік ќолдау баѓ-
дарламасы бойынша аќпаратты ауыл шаруашылыќ
тауар μндірушілеріне дейін жеткізу; Кєсіпкерлікті,
μндірісті ќолдау жєне ќ±рылымѓа кμмек кμрсетеді;
"Кењес жобасы" компьютерлік баѓдарламаны тол-
тыру, бμлімде ќызмет ететін басќа да аќпарат баѓ-
дарламаны толтыру бойынша практикалыќ кμмек
кμрсетеді.

Ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар: Жоѓа-
ры: техникалыќ ѓылымдар жєне технологиялар

(стандарттау, сертификаттау жєне метрология, ауыл
шаруашылыѓы μнімдерін сертификаттау); єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес (экономика,
ќаржы, есеп жєне аудит, маркетинг, статистика,
мемлекеттік жєне жергілікті басќару).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір жарым жылдан
кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салаларда ‰ш жылдан кем
емес ж±мыс μтілініњ бар болуы;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орындарынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында шетелде кадр-
лар даярлау жμніндегі республикалыќ комиссия бе-
кітетін  басым мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,

"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ конституциялыќ зањы,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа 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" Зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси ба-
ѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функцио-
налдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс "Мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазымдарѓа
орналасуѓа конкурс μткiзу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекіту туралы"
Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы
№ 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген, Бос єкімшілік
мемлекеттік  лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу
ќаѓидасы (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде ж‰ргізіледі.

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

даѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауална-
ма;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек  ќызметін  растайтын   ќ±жаттыњ   нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау
министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы  № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) ны-
сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар  конкурстыњ μтетіндігі туралы хабар-
ландырудыњ  соњѓы  жарияланѓан  сєтінен  бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде "Федоров ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне мына мекен жайѓа
Ќостанай облысы, Федоров ауданы, 111900, Федо-
ров ауылы, Калинин к. 53,  ±сыну ќажет. Аныќтама
телефоны 8(71442) 22528, электрондыќ пошта -
fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзіміне берген
ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле оты-
рып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ
комиссияныњ ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар єњгімелесу
жіберу туралы хабарлар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс
к‰ні ішінде "Федоров ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемеде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќтылыѓы
мен объективтiлiгiн ќамтамасыз ету ‰шiн оныњ оты-
рысына байќаушыларды ќатыстыруѓа жол берiледi.
Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќаушылар
ретiнде Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiњ жєне
барлыќ дењгейдегi мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасында белгiленген
тєртiпте аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа да мемлекеттiк органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси партиялар-
дыњ μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ ќызметкерлерi ќаты-
са алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына  ќатысу  ‰шiн  т±лѓалар єњгiмелесу баста-
луына 1 ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн кешiктiрмей "Фе-
доров ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ кадр ж±мысы бμлімінде тiркеледi. Тiркелу
‰шiн т±лѓалар "Федоров ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ кадр ж±мысы бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшiрмелерiн ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шыѓыста-
рын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру, байланыс-
тыњ  барлыќ  т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты есе-
бінен ж‰ргізеді.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ табиѓи
ресурстар жєне табиѓат пайдалануды рет-
теу басќармасы"  мемлекеттік мекемесі
(110000,0 Ќостанай ќ., Таран кμш., 10 ‰й,
аныќтама ‰шін телефон: 8(7142) 54-33-70,
факс 54-01-66, электрондыќ мекенжай:
upr.leshoz@kostanay.gov.kz) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

Табиѓатты ќорѓау іс-шаралары бμлі-
мініњ бас маманы, санаты "Д-0-4", лауа-
зымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жыл-
дарына байланысты – 64063 тењгеден
86485  тењгеге дейін.

Ќызметтік  міндеттері:
Ќоршаѓан ортаны ќорѓау саласындаѓы

іс-шараларды єзірлеу жєне іске асыру. Су
объектілерін тиімді пайдалану жєне ќорѓау
бойынша стратегиялыќ жоспарыныњ іске
асырылуын жєне орындалуын ќамтамасыз
ету. Гидротехникалыќ ќ±рылыстарды зерт-
теуге ќатысу. Табиѓатты ќорѓау іс-шарала-
ры бойынша орындалѓан ж±мыстарды
ќабылдауѓа ќатысу. Гидротехникалыќ ќ±ры-
лыстарды есепке алуды ж‰ргізу. Есептілікті
дайындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жаратылыстану ѓылымдары (экология,
гидрология, гидротехника), єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес (бухгал-
терлік есеп жєне аудит, экономика, ќаржы)
саласындаѓы жоѓары білім.  Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функци-
оналдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-
зиденті туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ конституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру" Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050": ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы
№06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген Бос
мемлекеттік єкімшілік лауазымѓа орнала-
суѓа конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ќажетті ќ±жаттар:
1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

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

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi  туралы  ќ±жаттардыњ    нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
орган белгілеген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Аталѓан ќ±жаттар конкурс μткізу тура-
лы хабарландыру б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ соњѓы басылымдарында
жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ табиѓи
ресурстар жєне табиѓат пайдалануды рет-
теу басќармасы" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа тапсыру тиіс: Ќостанай
ќаласы, Таран кμшесі, 10.

Азаматтар тезтікпеге салынѓан жоѓары-
да аталѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзімінде ±сынады.

Конкурсќа  ќатысу  ‰шін электрондыќ
пошта бойынша ќ±жаттарды тапсырѓан
азаматтар ќ±жаттардыњ телн±сќаларын
єнгімелесу басталуына дейін бір ж±мыс
к‰нінен кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар,
оны  єњгімелесуге жіберу туралы оларды
хабардар еткен к‰нінен бастап 5 ж±мыс
к‰ні ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ
табиѓи ресурстар жєне табиѓат пайдала-
нуды реттеу басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесінде  μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќ-
тылыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына байќаушыларды
ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасында белгілен-
ген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ  ±йымдардыњ  жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгіме-
лесу μткізілуі басталуына дейін бір ж±мыс
к‰нінен кешіктірмей "Ќостанай облысы
єкімдігініњ табиѓи ресурстар жєне табиѓат
пайдалануды реттеу басќармасы" мемле-
кеттік мекемесініњ кадр ж±мысы бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ табиѓи ресурстар жєне
табиѓат пайдалануды реттеу басќармасы-
ныњ кадр ж±мысы бμлімінде  жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йым-
дарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сына-
ды.

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

Ќызыќты іс-шара

Облыс орталыѓында 19 аула клубы бар. Республикалыќ
"Мен жєне меніњ полицейім" акциясы аясында аула
клубтарынан 50-ден астам жасμспірімніњ ќатысуымен
"Полицей болу дегеніміз не?" деген таќырыпта іс-шара
μткізілді.

Викториналар, конкурстар барысында балалар полиция ќызметін
ќалай т‰сінетіндіктерін айтты.  Полиция мамандыѓы таќырыбына сурет-
тер конкурсында "Романтик" аула клубыныњ м‰шелері (жетекшісі Л.Шес-
такова) бірінші орынѓа ие болды. Ќолμнер  конкурсында "Батыр" аула
клубыныњ балалары (жетекшісі Э.Маймакова) жењіске жетті. ¤з кезегінде
ювеналдыќ полиция   ќызметкерлері  белсенді оќушыларды алѓыс хат-
тармен, грамоталармен марапаттады. Ќостанайдаѓы барлыќ аула клуб-
тарыныњ ж±мысын ‰йлестіруші З. Василькевичке Алѓыс хат тапсырылды.

 ОІІД єкімшілік полициясы басќармасы ювеналдыќ полиция бμлімшесі
бастыѓы, полиция капитаны Г.Лежнинаныњ пікірінше, аула клубтары ба-
лалардыњ бос уаќытын мазм±нды μткізуге м‰мкіндік береді.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
жастар саясаты мєселелері
жμніндегі басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымдарѓа орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

D-O-3 санатындаѓы "Ќостанай
облысы єкімдігініњ  жастар саяса-
ты мєселелері жμніндегі басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ
єкімшілік бμлімініњ басшысы.

Лауазымдыќ жалаќысы істеген
жылдарына ќарай 84563 тењгеден
114032 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері:
Бμлім ќ±зыретіне ќатысты мемле-

кеттік ќ±жаттардыњ, баѓдарламалар-
дыњ іске асырылуын, басќарманыњ
єкімшілік, ќ±ќыќтыќ, ±йымдастыру-
шылыќ ќызметіне жалпы басшылыќ-
ты ж‰зеге асырады. Басќарма ќ±ра-
мымен ж±мыс істеу ж‰йесін ±йым-
дастыру. Мекеменіњ м‰дделері зањ-
дыќ ќорѓауды ±йымдастыру. Меке-
меніњ бухгалтерлік, басќарушылыќ,
салыќтыќ жєне ќаржылыќ есептерін
ж‰ргізуді ±йымдастыру мен баќылау-
ды ж‰зеге асыру. Желілік ќаржылан-
дыру кестесін ±йымдастыру. Бюд-
жеттік ќаржыныњ ж±мсалуын баќы-
лауды жєне ќаржыландыру жоспар-
ларыныњ орындалуын баќылауды
ж‰зеге асыру. "Тауарлар, ж±мыстар
жєне ќызметтерді мемлекеттік сатып
алу туралы" Зањыныњ саќталуын
баќылау, мониторингілеу жєне іске
асыру.Басќарманыњ бухгалтерлік
есебін ж‰ргізу. Аумаќтыќ Ќазыналыќ
органымен ќаржыландыру жоспа-
рын орындау ж±мысы. Бюджеттік
баѓдарламалардыњ ж‰зеге асырылу-
ын баѓалауы. Мемсатыпалудыњ
жылдыќ жоспарын жєне ж±мысын
дайындайды. Айлыќ жєне тоќсандыќ
есептілікті жасау жμніндегі ж±мысты
±йымдастыру,  жеке жєне зањды
т±лѓалар μтініштерімен ж±мысын
±йымдастыру жєне баќылауды ж‰зе-
ге асырады. Зейнетаќы аударымда-
рын жинаќтау зейнетаќы ќорларына,
єлеуметтік аударымдарды Мемле-
кеттік єлеуметтік саќтандыру ќоры-
на уаќытылы аудару. Активтер, МБП,
материалдар бойынша талдамалыќ
есеп ж‰ргізу. Ќызметкерлердіњ аван-
стыќ есептерін тексеру. Кассалыќ
операцияларды ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа та-
лаптар: жоѓары экономикалыќ (бух-
галтерлік есеп, экономика, ќаржы
жєне кредит).

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 лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
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 ко-
миссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

5) немесе ѓылыми дєрежесініњ
болуы.

D-O-3 санатындаѓы "Ќостанай
облысы єкімдігініњ  жастар саяса-
ты мєселелері жμніндегі басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ
жастармен жєне жастар ±йымда-
рымен ж±мыс жμніндегі бμлімініњ
басшысы (негізгі ќызметкердіњ
бала к‰тіміне байланысты дема-
лыс кезењіне).

Лауазымдыќ жалаќысы істеген
жылдарына ќарай 84563 тењгеден
114032 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері:
Бμлім ќызметіне жалпы басшы-

лыќты, бμлімге ж‰ктелген функция-
лар мен міндеттердіњ уаќытылы
жєне сапалы орындалуына баќылау-
ды ж‰зеге асыру. Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президенті, Ќазаќстан Рес-
публикасы ‡кіметі актілерініњ,
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ Єкімшілігі тапсырмалары-
ныњ, облыс єкімі шешімдері, μкімдері
мен тапсырмаларыныњ орындалуын
баќылауды ж‰зеге асырады. Стра-
тегиялыќ жоспарды іске асыру, ин-
дикаторларды орындау. Жастар
±йымдарымен μзара іс-ќимыл. Жас-
тар ортасындаѓы форумдар, фести-
вальдер жєне басќа да іс-шаралар-
ды ±йымдастырады. Жастардыњ
‡Е¦, ќызметтердіњ μнім берушілерініњ
жобалыќ ќызметін талдау, ќоѓамдыќ
тыњдаулар μткізуді ±йымдастыру.
Басќарманыњ баѓдарламалары, жос-
парлары жєне басќа ќ±жаттарын
єзірлеуге ќатысу. Кері байланыс ор-
нату. Єдістемелік ж±мыс. ЖОО, жас-
тар ±йымдарымен жєне жастар
кμшбасшыларымен μзара іс-ќимыл-
ды ж‰зеге асыру, олардыњ ќызметі-
не ыќпал ету. Облыстыњ жастары-
ныњ нысаналы топтарымен ж±мыс-
тыњ ±йымдастырылуын ќамтамасыз
ету: ж±мыс істейтін жєне ауыл жас-
тары, ж±мыспен ќамтылѓан жєне
ж±мыссыз ж‰рген оќушылар мен
студенттер, ірі μнеркєсіптік кєсіпо-
рындарыныњ жастары, жас отбасы-
лар, жеке м‰мкіндіктері шектелген
жас адамдар, мерзімі аяќталѓан соњ
запасќа шыѓарылѓан єскери ќызмет-
керлер, жас кєсіпкерлер, шиеленіс
аймаѓы мањындаѓы жастар. Басќар-
ма ќ±зырына ќатысты с±раќтар бой-
ынша аумаќтыќ, облыстыќ, аудандыќ
басќармалармен жєне ±йымдармен
μзара іс-ќимылды ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа та-
лаптар:  Жоѓары гуманитарлыќ, пе-
дагогикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, зањгерлік.

Ж±мыс тєжірибесі:
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 лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
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 ко-
миссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттік ќызмет істері жμніндегі
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары негізінде
μткізіледі (єрі ќарай Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшасына
сєйкес нысан бойынша μтініш;

2) Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшасына
сєйкес нысан бойынша 3х4 кμлемін-
де суретімен толтырылѓан сауална-
ма;

3) Нотариалды бекітілген білімі ту-
ралы ќ±жаттардыњ кμшірмесі;

4) Нотариалды бекітілген, ењбек
ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ №907
б±йрыѓымен бекітілген нысан бойын-
ша денсаулыќ жаѓдайы туралы аныќ-
тама (нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
2010 жылѓы 21 желтоќсандаѓы №6697
болып тіркелген).

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
маттыѓыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) Ќ±жат беру сєтінде жарамды
болып, μтетін мєнінен тμмен болмай-
тын нєтижелерімен тесттен μту ту-
ралы сертификаты.

Азаматттар жоѓарыда санамала-
нѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орна-
ластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде бере ала-
ды. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай ќала-
сы, Амангелді кμш. 93 "Б" мекенжайы
бойынша ±сыну ќажет. Ањыќтама
телефондары: 8(7142)392145, факс
8(7142)392149, электрондыќ пошта:
ump@kostanay.gov.kz.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар єњгімелесуді μткізу к‰ні туралы
конкурстыќ комиссияныњ шешімін
ќабылдау к‰нінен 5 ж±мыс к‰ні
ішінде конкурстыќ комиссия хатшы-
сымен мєлімдейді жєне "Ќостанай
облысы єкімдігініњ  жастар саясаты
мєселелері жμніндегі басќармасы"
мемлекеттік мекемесінде μтеді.

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќоста-
най облысы, Таран ауданы, Таран
ауылы, Калинин к-сі, 60,  27 каб.,
телефоны (871436) 36081-тел/факс,
электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі кадрлар
ж±мысы бμлімініњ басшысы, са-
наты Е-3 (1 бірлік), лауазымдыќ
жалаќасы ќызмет еткен жылдары-
на байланысты 78 797 тењгеден
106 344 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– жалпы басшылыќ ету, бμлім

ж±мысын жоспарлау;
– аудан єкімі аппаратыныњ ќ±ры-

лымдыќ бμлімдерімен бірлесіп кадр-
ларды, сондай-аќ  єкіммен немесе
онымен келісіп таѓайындалатын
кадрларды тањдау жєне орналасты-
ру мєселелері бойынша ±сыныстар
єзірлеу;

– аудан єкімі аппараты ќызмет-
керлерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќта-
рын жєне біліктілік талаптарын
єзірлеу;

– аудан єкімі аппараты, ауылдыќ
округтер, ауылдар, кент єкімдері ап-
параттары, аудан єкімдігі бμлімдері
мемлекеттік ќызметшілері жеке
істерін ресімдеуді, олардыњ ж‰йелі
т‰рде есепке алынуын жєне саќ-
тауын, ењбек кітапшаларына (ќыз-
меттік тізім) тиісті жазбалар енгізуді
ќамтамасыз ету;

– мемлекеттік ќызметке келуге
байланысты шектеуліктерді саќтау-
ды ќамтамасыз ету;

– кадрлар с±раќтары бойынша
конкурстыќ, аттестациялыќ, тєртіптік
жєне басќа да комиссиялардыњ ќыз-
метін ±йымдастыру жєне ќамтама-
сыз ету;

– аудан мемлекеттік мекемеле-
ріндегі кадрлар мониторингін ж‰зеге
асыру, соныњ ішінде "е-ќызмет" пер-
соналды басќарудыњ аќпараттыќ
ж‰йесі арќылы;

– аудан мемлекеттік мекемеле-
ріндегі кєсіби бейімделу жєне
тєлімгерлікті ±йымдастыруды ќамта-
масыз ету;

– аудан мемлекеттік мекемеле-
ріндегі мемлекеттік ќызметшілердіњ
ќызметін баѓалауды μткізуді ±йым-
дастыру, оларды аттестаттау
рєсімдерін саќтауды ќамтамасыз
ету;

– аудан мемлекеттік мекемеле-
ріндегі мемлекеттік ќызметке келу,
μткеру жєне тоќтату рєсімдерін саќ-
тауды ќамтамасыз ету;

– аудан мемлекеттік мекемеле-
ріндегі кадрлардыњ кєсіби дамуын
ќамтамасыз ету, соныњ ішінде ќайта
даярлау, біліктілікті арттыру, таѓы-
лымдамадан μтуін ±йымдастыру ар-
ќылы;

– мемлекеттік ќызметшілердіњ
єлеуметтік жєне ќ±ќыќтыќ ќорѓа-
луын ќамтамасыз ету,  аудан мем-
лекеттік мекемелері басшыларына
оларды мадаќтау жєне уєждеу
бойынша ±сыныстар енгізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім: мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, гуманитарлыќ,
педагогикалыќ, экономикалыќ, ауыл
шаруашылыѓы, зањгерлік.

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 баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде  немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањы, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi 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 мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларыныњ
(б±дан єрі – Ќаѓида) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

 1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш; 2) 3х4
‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама; 3) бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4)ењбек ќыз-
метін растайтын ќ±жаттыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмесi; 5)
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;
6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі; 7)
ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен  бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде кадрлыќ ж±мы-
сы бμліміне тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей бе-
реді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа 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 ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуы-
на бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей кадрлар бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жария-
лаѓан мемлекеттік органныњ ќызмет-
кері болып табылмайтын, бос лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес облыстарда ж±мыс тєжіри-
бесі бар т±лѓалар, сондай-аќ персо-
налды іріктеу жєне жоѓарылату бой-
ынша мамандар, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ мемлекеттік ќыз-
метшілері, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Парламент жєне мєслихат де-
путаттары ќатыса алады.

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

Б‰гін Г‰лжайнаны достары, ќ±рбы-
лары, фєниде сыйласќан аѓайында-
ры таѓы бір мєрте еске алудамыз.
Осыдан бір жылѓа таман уаќыт б±рын
ол кμлік апатынан ќайтыс болѓанда,
аѓайын-туѓанына ењ алѓаш басылым-
дар арасында кμњіл айтќан да біз –
"Ќостанай тањы" газеті болатынбыз.
Ќыршынынан ќиылѓан Г‰лжайнаныњ
бейнесі мєњгілік біздіњ жанымызда
деп, б‰гінгі еске алуда оныњ аќыл ай-
тар аѓалары болѓан Серікбай Оспан-
±лы мен Зањѓар Санайдыњ пікірі мен
μлењін жариялап отырмыз.

¤КІНІШ
(Г‰лжайнаѓа)

Єні мен μлењін шыѓарѓан
Серікбай Оспан±лы

Тым биік еді,
Т±њѓиыќ еді арманыњ,
Жарыќ ж±лдыз ењ жарыќќа толды

жан-жаѓыњ.
¤кініш неткен жасындай аѓып,

Г‰лжайна,
Егілген елмен ќоштаса да алмай

ќалѓаныњ.

Єнді ѓ±мырыњ μзгерді сєтте
ќас ќаѓым,

М±зѓа айналып жер
м±њѓа айналды да аспаныњ.

Табаны тайѓаќ екен-ау таѓдыр-
с±мныњ да,

Т‰тігіп єлем, ‰зіліп кетті

Еске алу
жас жаныњ.

Сені ањсамаѓан μмір –
μнерде бар ма шыњ,

Єнге айналѓансыњ,
μртеніп талай жанѓансыњ.

Г‰лжайна десе, Г‰лжайна едіњ,
г‰л жайнап

Салѓан єндеріњ мєњгіліктерге
жалѓансын!

Зањѓар САНАЙ,
Республикалыќ "Астана" теле-

арнасыныњ меншікті тілшісі:
Жайыќтыњ талантты ќызы Тобыл

μњіріне тез танылды. Єсіресе, Ќос-
танайдаѓы  єн  с‰йер ќауым  оныњ
єуеніне ќ±штар болды. Г‰лжайна ша-
ћардаѓы барлыќ мерекелік-шара-
ларѓа  атсалыса   ж‰ріп, аќ пейілмен
шаќырѓан адамдардыњ  тойына да  єн-
нен шашу шашты. Осылайша, бойын-
даѓы μнерімен,  μзіне тєн   сыпайы
мінезімен, кμрікті  бойжеткен  аз
уаќытта  кμпшіліктіњ ыстыќ ыќыла-
сына бμленді.  Ж‰зі жарќын, ж‰регі
таза, кμњілі пєк Г‰лжайна кμптеген
байќауларда  Ќостанайдыњ намысын
ќолдан бермей,   ж‰лдемен оралды.
Соњѓы рет башќ±р елінде μткен ха-
лыќаралыќ єн  фестивалінде μзге-
лерден μресі биік μнер иесі екендігін
кμрсетіп ќайтты. Болмысында бауыр-
малдыќ ќасиеті бар батыстыњ ќызы
баршамен  тез тіл табыса кететін.
Сондыќтан шыѓар оныњ ќ±рбы-
ќ±рдас, дос-жарандары  кμп болды.

Марќ±м – ќ±рдасына ќуаныш, жыла-
ѓанѓа ж±баныш, сырласына сыныќ,
туѓанына т±ныќ, ата-ананыњ алдын-
да аласа, ар-ожданныњ алдында биік
болып  μтті. Ол – ‰лкенді сыйлайтын,
кішіні жамандыќќа ќимайтын тілеулес
жан еді. Жазмыштан – озмыш жоќ.
Алланыњ берген  ѓ±мыры келте бол-
ѓанымен, μз белесін баѓындырып кет-
кен ел еркесініњ жарќын бейнесі мєњгі
жадымызда ќала бермек. Жаныњ
жєннатта болсын Г‰лжайна!

ЕСКЕРТУ: Г‰лжайна Ѓ±марова-
ныњ еске алу концерті 9 ќараша
к‰ні саѓат 18.30-да Е.¤мірзаќов
атындаѓы облыстыќ филармо-
нияда μтеді.
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"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќоста-
най облысы, Таран ауданы, Таран
ауылы, Калинин к-сі, 60,  27 каб.,
телефоны (871436) 36081-тел/факс,
электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Таран ауданы єкімдігініњ дене
тєрбиесі жєне спорт бμлімі" мем-
лекеттік мекемесініњ бас маманы
(негізгі ќызметкердіњ бала
к‰тіміне  байланысты демалыста
болуы кезењіне), санаты Е-R-4 (1
бірлік), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет еткен жылдарына байла-
нысты 56 375 тењгеден 76 235 тењ-
геге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– дене тєрбиесі жєне спорт сала-

сындаѓы мемлекеттік саясаттыњ
ж‰зеге асуы бойынша ж±мысты
±йымдастыру;

– дене тєрбиесі мен спортты да-
мыту баѓдарламаларын орындау,
аудан аумаѓы бойынша спорттыќ іс-
шараларды ±йымдастыру жєне
μткізу;

– арнайы оќу-спорттыќ ±йымда-
рыныњ ќызметін ‰йлестіру жєне
аудан дењгейінде спорт т‰рлері
бойынша жарыстарды μткізу;

– єр т‰рлі спорт т‰рлері бойынша
ауданныњ ќ±рама тобын дайындау-
ды жєне олардыњ облыстыќ жарыс-
тарѓа ќатысуын  ќамтамасыз етеді;

– аудан т±рѓындарыныњ арасын-
да б±ќаралыќ спорт жєне ±лттыќ
спорт т‰рлерін ендіру;

– аудандыќ спорттыќ іс-шарала-
рыныњ к‰нтізбелік жоспарын ќ±рас-
тыру жєне ж‰зеге асыру; материал-
дыќ спорттыќ базасыныњ дамуын
ќамтамасыз ету;

– аѓымдаѓы, баќылау ќ±жаттар-
мен ж±мысты ж‰ргізу;

– бμлімніњ тауарлыќ материалдыќ
ќ±ндылыќтарын есепке алу жєне ба-
ќылауын ж‰зеге асыру;

– аудан кєсіпорындары мен ме-
кемелерініњ ењбек ±жымдарында
дене тєрбиесі жєне спорттыњ даму-
ын ќамтамасыз ету;

– жеке жєне зањды т±лѓалар
μтініштерін тіркеуді ж‰зеге асыру,
олардыњ мерзімді ќарастырылуын
баќылау;

– кіріс, шыѓыс ќ±жаттарын тіркеу
жєне есепке алу;

– кадрлыќ ж±мысты ж‰ргізу.
 Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар:
Жоѓары,  ортадан кейінгі білім:

педагогикалыќ (дене тєрбиесі
м±ѓалімі, жаттыќтырушы-бапкер).

Жоѓары білімі бар болѓан жаѓдай-
да ж±мыс тєжірибесі талап етілмейді.

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 болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі  білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!
Єулиекμл ауданында т±ратын ардаќты анамыз,

с‰йікті єжеміз ЌОЊЌАБАЕВА Зибаг‰л 7  ќараша-
да 73 м‰шел  жасќа толады. Біз єрќашан Сіздіњ
ыстыќ шапаѓатыњыз бен н±рлы кμњіліњізді сезінеміз.
Шањыраѓымыздыњ ±йтќысы болып, алдаѓы уаќыт-
та ж‰зіњізден к‰лкі кетпей, балаларыњыз бен  неме-
ре, шμберелеріњіздіњ ортасында аман сау ж‰ре
беріњіз.

Тілейміз біз таусылмайтын тμзімді,
Тілейміз біз сарќылмайтын сезімді.
Денсаулыѓыњ мыќты болсын, жан ана,
Ќ±ттыќтайды ±л-ќыздарыњ μзіњді.
¤мір-μзен жаќсылыѓын жалѓасын,

Тіршілікте сєттіліктер ќолдасын,
Жан±ямен маќтанамыз ќашанда,

Арамызда Сіздей ана болѓасын.
Тілек білдіруші: балалары,

немерелері, шμбересі.

ЕСКЕ АЛУ

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќоста-
най облысы, Таран ауданы, Таран
ауылы, Калинин к-сі, 60,  27 каб.,
телефоны (871436) 36081-тел/факс,
электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Таран ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" мемлекеттік
мекемесініњ басшысы, санаты Е-
R-1 (1 бірлік), лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет еткен жылдарына
байланысты 109 548 тењгеден 147
985 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– бμлім ж±мысын басќару;
– баѓа ќалыптасуы талдамасын

жєне кєсіпкерлік субъектілерін дамы-
туды, т±тынушылар ќ±ќыќтарын
ќорѓау талаптарыныњ,  сауда, ќоѓам-
дыќ тєртіп, ќызмет саласындаѓы ере-
желер мен тєртіптіњ саќталуын ба-
ќылауды  ж‰зеге асыру;

– бизнес жоспарларды ќ±ру мєсе-
лелері бойынша  кєсіпкерлік субъек-
тілеріне єдістемелік жєне консульта-
тивтік кμмек кμрсету, зањнаманы
т‰сіндіру;

– ќоѓамдыќ пікірді зерделеуге
ќатысу, ауданда экономикалыќ ре-
формаларды іске асыру мєселелері
бойынша  єлеуметтік с±раулар мен
зерттеулер ж‰ргізу;

– экономикалыќ ќызмет т‰рлерi
бойынша негiзгi кμрсеткіштер
мониторингiн ж‰ргiзу жєне
кєсiпкерлiктiњ дамуыныњ негiзгi
кμрсеткiштерiне талдау ж‰ргiзу;

– кєсiпкерлiк субъектiлерiнiњ ин-
вестициялыќ жобаларымен ж±мыс;

– кредит беретiн ±йымдармен,
мемлекеттiк даму институттарымен,
салалыќ ассоциациялармен μзара iс-
єрекет жасау;

– кєсiпкерлiк субъектiлерiн облыс
мекемелерiнiњ iс ж‰зiндегi сыртќы
ќарыз, гранттар, несие жаѓдайы ту-
ралы, инвестициялыќ жєне банк зањ-
дарыныњ инвестициялыќ  ахуалы-
ныњ μзгеруiне ќатысты μзгерiстер
туралы хабарлау;

– аудан єкімдігініњ жанындаѓы
кєсіпкерлік  мєселелері жμніндегі ко-
миссияныњ ж±мысын ±йымдасты-
руѓа ќатысу;

– кєсіпкерлердіњ сараптама ке-
њестерімен жєне ќоѓамдыќ ±йымда-
рымен μзара єрекеттестікте болу;

– инвестициялыќ жобаларды іске
асыру мониторингін ж‰ргізу, "Проект-
ный офис"  баѓдарламасын ж‰ргізу
жєне толтыру.

 Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім: экономикалыќ, зањ-
герлік.

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

1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейінгі білім баѓдарла-

малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым
мамандыќтар бойынша оќуды аяќта-
ѓан жаѓдайда мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес;

3)  ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік органдарда бас-

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

5)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі тμрт
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањы, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi 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 мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидаларыныњ (б±дан єрі –
Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

 1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш; 2) 3х4
‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама; 3) бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4) ењбек ќыз-
метін растайтын ќ±жаттыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмесi; 5) Ќа-
заќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;
6) Ќазаќстан Республикасы азама-

тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі; 7) ќ±-
жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде кадрлыќ
ж±мысы бμліміне тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуден μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы 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±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшір-
месін, ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жария-
лаѓан мемлекеттік органныњ ќызмет-
кері болып табылмайтын, бос лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс тєжіри-
бесі бар т±лѓалар, сондай-аќ персо-
налды іріктеу жєне жоѓарылату бой-
ынша мамандар, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ мемлекеттік ќыз-
метшілері, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Парламент жєне мєслихат де-
путаттары ќатыса алады.

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

басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларыныњ
(б±дан єрі – Ќаѓида) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

 1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш; 2) 3х4
‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама; 3) бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4) ењбек ќыз-
метін растайтын ќ±жаттыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмесi; 5)  Ќа-
заќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасы-

ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;
6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;
7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде кадрлыќ
ж±мысы бμліміне тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа 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 ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу баста-
луына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей кадрлар бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-
сілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жария-
лаѓан мемлекеттік органныњ ќызмет-
кері болып табылмайтын, бос лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс тєжіри-
бесі бар т±лѓалар, сондай-аќ персо-
налды іріктеу жєне жоѓарылату
бойынша мамандар, басќа да мем-
лекеттік органдардыњ мемлекеттік
ќызметшілері, Ќазаќстан Республи-
касыныњ Парламент жєне мєслихат
депутаттары ќатыса алады.

 Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн
жерге келу жєне ќайту, т±ратын жер
жалдау, байланыс ќызметiнiњ бар-
лыќ т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ
жеке ќаражаттары есебiнен
ж‰ргiзедi.

Еске алу
Жан єкеміз, аќылшы атамыз М±хамбетуєли

Жолшыбай±лыныњ д‰ниеден озѓанына бір жыл то-
лады. Сегіз баласын тєрбиелеп, μсірген асќар тау-
дай ардаќты єкеміз 67 жасында ќайтыс болды. Біз
єкемізді саѓына еске алып, мына μлењ жолдарын ар-
наймыз.

Бір жыл μтті асќар тауым ќ±лаѓалы,
Бір жыл μтті анам іздеп жылаѓалы.
Єр к‰німіз саѓынышпен μткенмен,
Ж‰регіміз єке деп соѓады єлі.
Алла салды басымызѓа сынаќты
Жаќынымыздан айырды да жылатты.
Ќайѓысы мен ќызыѓы кμп μмір-ай,
Еске алумен кμњілдерді ж±батты.
Єкеміздіњ жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа болсын.

Еске алушылар: ж±байы, балалары, немерелері.
                                                      * * *
Аѓайын-туыс, жекжат-ж±раѓат, ел аѓалары, жолдас-жора, ќ±да-ќ±даѓилар,

достарѓа  М±хамбетуєли Жолшыбай±лыныњ жылына арналып Рудный ќала-
сында "Ќуаныш 3" кафесінде (Топорков кμшесінде) 14 ќараша к‰ні саѓат 12.00-
де ас берілетінін хабарлаймыз.

Мерейтой-60!

¦лаѓатты ±стаз Абай Кєрім±лы 60 жаста!
Адам μмірініњ ењ бір асыл кезі, асќар белі –

60 жасќа келіп отырсыз. Б±л жасќа μміріњіз ќуатты,
кμњіліњіз шуаќты ќалпыњызда жеттіњіз! Осындай ќар-
ќыныњыздан ќалмањыз, шабысыњыздан танбањыз.
Ќазаќтыњ Шерханы, Шераѓасы алпыс жасты "талт‰с"
дейді. Олай болса, алпыстыњ асуынан асып, жетпіс-
ке аяќ басќан шаѓыњызда да кμзіњізден от кетпесін,
ж‰регіњізден жылу кетпесін дей отырып, Елге етер
ењбегіњіз, келер ±рпаќќа берер тєліміњіз алдаѓы уаќыт-
та жалѓасын табады деп сенім білдіреміз.

¤мір жолында ењбекс‰йгіштік, ќоѓамдыќ белсенді-
лікпен ерекшеленіп, наѓыз азаматтыќ ќасиеттерге
ие ірі т±лѓа ретінде еліміздіњ игілігіне бμленіп, ќыз-
меттіњ ењ ќызыќты да ќиын салаларын атќарып отыр-
ѓан абырой-беделіњізді атап μтпей кетуге болмас.

Б±л жылдар сіздіњ ќоѓамдыќ жєне жемісті ењбегіњіздіњ наѓыз кемеліне
келген кезењ болды. Туѓан елге деген с‰йіспеншілік арќылы парасатты да
рухы биік ізбасарларыњызды тєрбиелеу жолында дарынды ±йымдастырушы
ќырынан кμрініп келесіз.

Ќоѓам игілігіне баѓыттап отырѓан ерен ењбектеріњіздіњ еліміздіњ ныѓаюы-
на μзіндік ‰лесі бар. Осынау игілікті істе ќанатыњыз талмасын, ќажыр-ќайра-
тыњыз ќашанда арта бергей!

Шањыраѓыњызѓа шаттыќ, баянды баќыт, зор денсаулыќ тілей отырып,
μмірдіњ барлыќ ќуанышын ќызыќтап, Алланыњ берген жасын жасап, кісілік
келбетіњізден танбай, несібе-дєулетіњіз арта беруіне аќ тілегімізді білдіреміз!

Игі тілекпен: Аманкелді ауданы,
Ќолдасбаев атындаѓы жалпы білім беретін мектеп ±жымы.
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Шымкент ќаласында ішкі істер
органдары ќызметкерлерініњ
арасында μткен республикалыќ
"Парасатты полицей" байќауына
ЌР ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы
Ќостанай академиясыныњ
"Ќабылбаев ±рпаќтары" коман-
дасы ќатысып келді. Байќауѓа
Алматы мен Астана ќалалары
жєне ішкі істер министрлігініњ
ведомстволыќ жоѓары оќу орын-
дары ќызметкерлерінен іріктел-
ген 20 команда ќатысты.

Байќаудыњ маќсаты мен
міндеті – мемлекеттік тіл саяса-
тын кењінен насихаттау, тєртіп
саќшыларыныњ бойында Отанѓа
деген с‰йіспеншілікті дамыту,
полиция ќызметкерлерініњ
ќоѓамдаѓы оњ имиджін ќалып-
тастыру, ішкі істер органдары
ќызметкерлерініњ мемлекеттік
тілге деген ќ±рметін жєне
ќ±ќыќтыќ мєдениетін, ізгілік пен
парасаттылыќ рухын арттыру.

Арнайы сыйлыќќа
ие болды

Білімдері мен біліктілігін
кμрсете білген "Ќабылбаев
±рпаќтары" командасы Ќазаќ-
стан Республикасы Ішкі істер ми-
нистрлігініњ Бауыржан Момыш-
±лы атындаѓы оќу орталыѓыныњ
(Шымкент ќ.) арнайы сыйлыѓы-
мен марапатталды. Шымкент
ќаласынан сыйлыќпен оралѓан
Академия командасын ќабылда-
ѓан Академия бастыѓы, полиция
полковнигі Мирлан  Ќызылов ко-
манда м‰шелеріне алѓысын ай-
тып, алдаѓы жылы μтетін респуб-
ликалыќ конкурсќа жоспарлы
т‰рде дайындыќ ж‰ргізуді тап-
сырды.

Ќ±рбанєлі ЕЛМ¦РАТОВ,
ЌР ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы

Ќостанай академиясы
мемлекеттік тіл  бμлімшесініњ

басшысы.

СУРЕТТЕ: "Ќабылбаев
±рпаќтары" командасы.

– Театр одаѓыныњ
н±сќауы, осы театрдыњ ди-
ректоры Зекен Ќайдауы-

ловтыњ  шаќыруы  бойынша
келдім. Б±л жерде  бєрі д±рыс
жолѓа ќойылѓан. Жалындап
т±рѓан жастардыњ ортасы. ¦жым
жаќсы, ауызбіршіліктері мол.

"Бес бойдаќќа бір той", "Ќос
м±њлыќ" жєне балалар ќойылым-
дарымен Аќтμбе, Жезќазѓан
ќалаларына барып ќайттыќ. Ол
жерлерде де халыќтыњ ыќыласы
мол болды. Єртістеріміз рухта-
нып, жігерленіп, ерекше бір
ќ±лшыныспен оралды.

Биылѓы театр маусымы
Ш.Орынбайдыњ "Тозањды тере-
зе" спектаклімен ашылды. Режис-
серы Ѓ. Арынов. Б±л – кішігірім
мелодрама. Ауѓанстанда болѓан
жауынгерлерімізге арнап отыр-
мыз. Соѓыста болѓан ќазаќтыњ

Р.Отарбаевтыњ "Махамбеттіњ
басы" деп аталатын пьесасымен
ж±мыс жасауды ќолѓа алдыќ. Б±л
– мистикалыќ драма. Ата-баба-
ларымыздыњ бізді ќорѓаѓанын
мєњгілік есте саќтау ‰шін ќойы-
латын д‰ние деп отырмын.

Жєњгір ханныњ рухтары сомда-
лады. Жалпы, ой беретін д‰ние-
лер μте кμп.

 Б±дан кейін, б±л жер Торѓай
μњірі болѓаннан соњ мен бар к‰ш-
жігерімді салып Аманкелді батыр
жайлы д‰ниені бастайын деп
отырмын. Б±л енді μзімніњ
идеям.  ¤зім Оњт‰стік Ќазаќстан
облысыныњ тумасымын. Торѓай
μњірініњ топыраѓына аяќ басќан-
да айрыќша сезімде болдым.
Аманкелді, Кейкі батырлардыњ
ерліктерімен  таныспын. Батыр-
дыњ ±лттыќ, азаматтыќ-патриот-
тыќ сезіммен байланысты ойла-
рын, маќсатын жеткізгім келеді.
Ата-бабаларымыздыњ кім екенін
кμрсете білсек, біздіњ бєріміздіњ

±тќанымыз.
Онан ќалды, б±л театр жасμс-

пірімдер театры болѓаннан кейін
балалар жайлы кμптеген ќойы-
лымдар болады. Ќазаќ театры-
ныњ багаждары бар. Оны толыќ-
тыру ‰шін

єртістердіњ баѓын ашып, олардыњ
ойлаѓан маќсаттарындаѓы рол-
дерді   беріп, кμрерменніњ алдын-
да ыстыќ ыќыласќа бμлене берсін
деген оймен істі бастап жатыр-
мыз.

¤нер  академиясын бітіргеннен
кейін театр, теледидар, кино са-
ласында ж±мыс жасадым. Режис-
серлардыњ μмірі ќызыќ.  Єр
театрдыњ μз ерекшеліктері бола-
ды.  Жања жерде жања ж±мыс
бастаѓым келді. Б±р жерде айта-
тын ойыњды шынайы жеткізуге
зор м‰мкіндік туады деп ойлай-
мын, – дейді Ибрагим Жаќсы-
лыќ±лы аѓынан аќтарылып.

 Лайым, тμл μнеріміз μрісті
бола бергей!

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: И. Ниязбеков,И. Ниязбеков,И. Ниязбеков,И. Ниязбеков,И. Ниязбеков,
театрдыњ бас режиссеры; спек-театрдыњ бас режиссеры; спек-театрдыњ бас режиссеры; спек-театрдыњ бас режиссеры; спек-театрдыњ бас режиссеры; спек-
такльден кμрініс.такльден кμрініс.такльден кμрініс.такльден кμрініс.такльден кμрініс.

Суреттердіі т‰сірген автор.Суреттердіі т‰сірген автор.Суреттердіі т‰сірген автор.Суреттердіі т‰сірген автор.Суреттердіі т‰сірген автор.

Ибрагим НИЯЗБЕКОВ,
Арќалыќ ќазаќ жасμспірімдер театрыныњ

бас режиссеры:

 ЄР ТЕАТРДЫЊЄР ТЕАТРДЫЊЄР ТЕАТРДЫЊЄР ТЕАТРДЫЊЄР ТЕАТРДЫЊ
μз ерекшелігі болады"

Таѓы да б‰кіл
єлемніњ назары ќа-
заќ даласына ауды.
Б±л жолы жаћанныњ
ќызыѓушылыѓын ту-
дырѓан д‰ние Торѓай
μлкесінен табылѓан
тылсым μрнектер бо-
лып отыр.

Таяуда АЌШ-тыњ
НАСА ѓарыш агенттігі
жерге ойылып салын-
ѓан аталѓан геомет-
риялыќ денелердіњ фотосурет-
терін жариялады.

¤рнектерді алѓаш рет 2007
жылы Ќостанай т±рѓыны Дмит-
рий Дей кездейсоќ тауып алѓан
еді. Ол пирамидалар туралы
фильм кμріп, "Google Earth" баѓ-
дарламасы арќылы μз ќаласы-
ныњ мањынан сондай тарихи
жєдігерлерді іздеген. Нєтиже-
сінде, Торѓай даласындаѓы
т‰сініксіз суреттердіњ ‰стінен
т‰сті.

Б‰гінде "Turgay Discovery"
жобасыныњ жетекшісі Д.Дей
осы салаѓа біржола бет б±рѓан.
Оныњ айтуынша, ќазірге дейін
260 геоглиф табылѓан екен.
Олардыњ арасында темір дєуі-
ріне жєне ѓ±н-сармат кезењіне
тиесілі μрнектер де бар. Ал ењ
ежелгілері болып саналатын
алып шаршы мен айќыш осы-
дан 8 мыњ жыл б±рын пайда
болѓан. Сонымен ќатар, ол 14
мыњ жыл б±рын сол кездегі

Еуропаныњ т‰п-тамыры
Торѓайда ма?

ТЕАТРТЕАТРТЕАТРТЕАТРТЕАТР

ТАНЫМТАНЫМТАНЫМТАНЫМТАНЫМ

Кенже
      ЌОНЫСБАЙ

ањшылар Аме-
рикаѓа Оњт‰стік
Сібір арќылы
кеткенін наза-
рѓа алды. Со-
ѓан орай ол
геоглиф дєс-
т‰рініњ бір тар-
маѓы Торѓай да-
ласымен тыѓыз
б а й л а н ы с т ы
деп санайды.

Осыдан 7-8
мыњ жыл б±рын
болѓан табиѓат
апатынан Торѓай жазыѓын
Аралдыњ т±зды суы басып ќал-
ѓан. Дєл осы кезењде Азия мен
Балќан т‰бегінде К‰нге табы-
ну мєдениеті бастау алѓаны
белгілі. Кейін ол Мысыр арќы-
лы б‰кіл Еуропаѓа тарады. Ге-
нетик мамандардыњ пайым-
дауынша, б‰гінгі R1b гапло тобы
сол кезде пайда болѓан. Б±л ген
ќазіргі Батыс Еуропа халыќта-
рыныњ 60 пайызына тєн. Тіпті,

Ирландия, Шотландия
жєне Уэльс сынды елдердіњ
т±рѓындарында 90 пайызѓа
дейін кездеседі. Тутанха-
мон перѓауын мен ¦лыбри-
танияныњ король отбасы да
осы топтыњ μкілдері екендігі
айтылып ж‰р. Б±л Дмитрий
Дей ѓалымныњ болжамы.
Егер шындыќќа жанасса,
еуропалыќ μркениеттіњ т‰п-
тамыры ќазаќ даласында
жатыр деуге болады.

Ќазіргі тањда Торѓайдаѓы

тылсым μрнектер – єлемніњ
кμптеген ірі оќу орындарында
жиі талќыланатын таќырыптар-
дыњ бірі. Бірнеше футбол ала-
њыныњ аумаѓын алып жатќан
геоглифтер ор, ќорѓан жєне ду-
алдар кешенінен ќ±ралѓан.
Кейбір зерттеушілер оларды
К‰нніњ ќозѓалысын тєулік бойы
баќылау ‰шін салынѓан деп жо-
рамалдап отыр.

11-бет

баласы ‰йіне м‰гедек болып
оралады. Оралѓаннан кейін от-
басында т‰сініспеушілік орын
алады. Шын баќыт б±л: махаб-
бат, мейірімділік, сыйластыќ.
Адамдардыњ  араќатынасында
осындай игі ќасиеттер болса

м‰гедек болсын, ќарт болсын
тіршіліктері н±рлана т‰седі.

 Алдаѓы уаќытта театрдыњ
м‰мкіншілігін кењінен кμрсету
‰шін бір жаќсы д‰ниемен баста-
ѓым келеді. Болашаќта маќсатта-
ѓан д‰ниелеріміз кμп.

 Ќазір "Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыѓына" тоќталудамыз. Елба-
сымыз алѓа "100 наќты ќадам –
¦лт жоспарын" ќойып отыр.
‡кіметтіњ берген ±сыныстарын
біз орындауѓа міндеттіміз. Біздіњ
бір ќойылымныњ μзі ‰лкен
тєрбие деп ойлаймын.

 Ќазаќтыњ тєуелсіздігі ‰шін
к‰рес бастаѓан кμтеріліс батыры
М.¤теміс±лыныњ образын
ашпаќ ниеттемін. Осы маќсатта:
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"Ќостанай тањы" – ењ с‰йікті, ењ ќымбат, ењ
асыл басылымым. Біріншіден, ол меніњ кіндік
ќаным тамѓан жерім, атамекенімніњ тμл газеті.
Оныњ бір ѓана атауыныњ μзі ќымбат. Екінші-
ден, б±л меніњ  μмірімніњ ќай арнаѓа б±рыла-
тындыѓын аныќтап беріп, сара жолѓа  салѓан,
тек мен ‰шін ѓана емес, барлыќ ќостанайлыќ-
тар арасында  ‰лкен мєртебеге ие  басылым.
Сол себепті де, "Ќостанай тањы" десе ет
ж‰регім елжіреп, кμњілім елењ ете ќалатыны
рас.

Алдымен, єњгімені єлќиссадан бастайын.
Мен Науырзым ауданындаѓы Жамбыл орта
мектебініњ  2013  жылѓы  т‰легімін. Мектеп
ќабырѓасында ж‰ргенімде, єрдайым аудан-
дыќ, облыстыќ газет беттеріне μлењдерімді,
маќалаларымды жариялап т±ратынмын.
Олардыњ ешќайсысы  да "сен оќушысыњ-ау,
сеніњ жазѓан-сызѓаныњды жарияламаймыз"
деген емес. Редакция ќанша мєрте маќала-
ларымды жіберсем, сонша рет басылым беті-
не беруден жалыќќан жоќ.

Єсіресе, "Ќостанай тањы" газетініњ ќосым-
шасы "Жастар.kz"-ке алѓысым шексіз. Айына
бір рет жарыќ кμретін жас буын μкілдеріне
арналѓан б±л ќосымша шалѓай ауылдардаѓы
талай жеткіншектердіњ кеудесіне ‰міт отын
жаќты. Олардан келген єрбір хатќа ‰њіліп, бас-
пасμз бетіне жариялап, болашаќтарына ба-
ѓыт-баѓдар бергені де жасырын емес. Ќазір,
есептеп отырсам бір жылдыњ ішінде μзімніњ
онѓа жуыќ материалым жарыќ кμрген екен.

Жастардыњ баспасμз беттеріне жіберген
шыѓармаларынан жалын байќап, ±шќын
кμрген журналистер болмаса, алыс ауылдаѓы
жас талант кімге керек?! Ауданѓа, облысќа
атын шыѓарып, талабын кμрсете білген газет
±жымына єр жастыњ айтар алѓысы зор шыѓар.

Сол кездерде, басылым беттеріне ‰лкен-
‰лкен материалдары жарыќ кμретін журналист
аѓа-апаларымды кμріп, мен де солар сияќты
болуды армандайтын едім. Аќыры, сол арман
жетегімен алып-±шып Елордаѓа келдім. Ќазіргі
тањда, мен Астана ќаласындаѓы белді де бе-
делді жоѓары оќу орны Л.Н.Гумилев атындаѓы
Еуразия ±лттыќ университетініњ журналисти-
ка мамандыѓыныњ мемлекеттік грант иегері,  3-
курс студентімін.  Оќуѓа т‰су ‰шін шыѓарма-
шылыќ емтихан тапсырѓанымда, аудандыќ,
облыстыќ басылым беттеріне жарияланѓан
материалдарымныњ кμмегі кμп болды. Б±л
жерге μз μњірініњ ж±лдызы болып келген кеу-

Ќаймаќкμл ауылыныњ т±рѓыны
Єлия Ержанова єжеміз ќасиетті
Мекке Мєдинаѓа барып, бес парыз-
дыњ бірін орындап келген екен.
Келген бойда ќуанышты жањалы-
ѓымен с‰йікті басылымы "Ќоста-
най тањы" газетімен бμліспек бо-
лып, баласын ертіп редакция та-
балдырѓын аттапты.

– Газетті 50 жылѓа жуыќ оќып
келемін. Біраќ осы газет шыѓатын
жерді алѓаш кμріп отырмын. Сонау
ќасиетті мекенге барѓанымда неге
ќазаќ газетіне бармаймын деп,
б‰гін міне сіздерге келіп отырмын,
– дейді аќ жаулыќ салѓан анамыз
жымиып. – Бірінші Алла деніме
ќуат беріп, ‰лкен парызды орын-
дап келдім. Оныњ алдында намазѓа
жыѓылѓан едім. Єуелі Умра ќажы-
лыќтан, одан ‰лкен ќажылыќтан
μттік. Ќажы атандыќ. ¦заќ жолѓа
ќызым Ж±пар жетектеп апарѓан
еді. Б±л сапар ќай ќазаќќа болма-
сын мањызды ѓой. ‡лкен кісілер
денсаулыќ жарай ма, жоќ па деп
іштей  толќимыз.  Біраќ   Жарат-
ќанѓа ш‰кір, денсаулыѓым сыр

¤міріме жол ашќан –
"Ќостанай тањы"

СЫР

десінде оты бар талай жастар білім алуда. Бірі
облыстыќ, енді бірі республикалыќ газеттен
танымал болып, аты шыќќан небір болашаќ
журналистер оќып жатыр м±нда. Сол сияќты
мені тμбесіне кμтеріп, дањќымды шыѓарѓан,
атымды облысќа танытќан меніњ с‰йікті газетім
"Ќостанай тањына" шексіз ризамын. Б‰гінгі к‰ні
Елордада да бірнеше республикалыќ газет-
терге жазып, ќаламаќы алып т±рамын. Б±л да
болса єу баста с‰йікті басылымымныњ ќалап
берген бастамасыныњ септігі деп білемін.

Ќорыта келе, бір-аќ нєрсе айтќым келеді.
Шыѓармашылыќ ±шќынын байќап, ќаламын
±штайтын, дањќын кμтеретін, болашаѓына т‰зу
жолды н±сќайтын "Ќостанай тањындай"  ба-
сылымы  барда, ќостанайлыќ жастар ќашан
да биіктерден кμрінетіні аныќ. Соныњ дєлелі,
кμріп отырѓандарыњыздай – мына меніњ μзім
десем, артыќ айтпаѓаным.  Алар асулар, шы-
ѓар биіктер, єрине, єлі алда. Мен болдым, тол-
дым демеймін. Тек мені сол биіктіњ биігіне же-
туге жаќындатќан, μмірімніњ г‰л баѓына жол
ашќан  газетіме айтар алѓысым зор.  Жасай
бер, "Ќостанай тањы"!!!

Айг‰л ¤ЗЕКОВА,
Л.Н.Гумилев атындаѓы Еуразия ±лттыќ

университетініњ 3-курс студенті.
Астана.
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Астанада т±рсам даАстанада т±рсам даАстанада т±рсам даАстанада т±рсам даАстанада т±рсам да
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Мекке ѓажап жер екен,
Кμркі кμз тартатын ел екен.
К‰мбезі к‰нмен жарќырап,
М±нарасы кμкке самѓап.
Ќаѓбаныњ т±раѓы,

Ќасиетті мекенЌасиетті мекенЌасиетті мекенЌасиетті мекенЌасиетті мекен ¤з алдына бір мекен.
Жаѓалай таудыњ ортасы,
Аќ тіреуіш, кењ д‰ние.
Ќ±діреті к‰шті керемет,
Алладан тілейік,
Аман-есен ж‰рейік.

бермеді. Балаларымныњ арќасы
ѓой. Ќартайѓанда он баланы μсірген
ењбегім ќайтып, єрбірініњ ќызыѓын
кμріп жатырмын. Ал, "Ќостанай
тањы" – μмірлік серігім. Єлі к‰нге
єрбір санын жібермей оќып отыра-
мын. Тек бір жыл болды, Астанада
т±рып жатќаныма. Осындаѓы бала-
лар келген сайын жинап алып
келіп отырады. Елден хабар жет-
кенде рахаттана, єр бетін ќ±р
жібермей оќып шыѓамын. Енді ба-
лаларыма "Ќостанай тањын" Аста-
на ќаласына жаздырып алыњдар
деп отырмын. С‰йікті газетімнен
ќол ‰згім келмейді, – дейді Єлия
ќажы єжеміз.

Редакцияѓа келген єжеміз ќ±р
келмепті. Ќолында шыѓарѓан жыр
жолдары да бар екен. ¤зі маќала
жазып, μлењ шумаќтарын аздап
болса да ќаѓаз бетіне т‰сіргенді
±натады. "Ќасиетті мекенді
кμргенде тањдай ќаќпайтын жан
жоќ шыѓар. Мен де сезімімді
ќаѓазѓа т‰сіріп сіздерге єкелдім"
дейді єжеміз.

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

А  – аќылы жарияланым.
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