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China National Machinery IMP.&EXP.CORP компания-
сыныњ президенті Ванг Сю Шенг бастаѓан бір топ Ќытай
инвесторлары Ќостанайдаѓы "СарыАрќаАвтопром"
кєсіпорнында болды.  М±нда ‰стіміздегі жылы  JAC кμлігі
ќ±растырыла бастаѓан еді.

Шетелдік кєсіпкерлер μндіріске ќомаќты ќаржы салуѓа
ниетті. Биыл тамыз айында "Группа Аллюр Авто" АЌ ди-
ректорлар кењесініњ тμраѓасы Андрей Лаврентьев  Бей-
жіњде алпауыт кμлік компаниясымен μзара єріптестік
орнату маќсатында екі ірі стратегиялыќ ќ±жатќа ќол ќой-
ѓаны есте. Ќостанайда Ќытай кμліктерініњ ќ±растырыла
бастауы сол келісімніњ нєтижесі. Екі елдіњ іскерлік бай-

ланысы м±нымен шектеліп ќалмаќ емес. Алдаѓы уаќыт-
та кєсіпорын ж±мысы еселене т‰суі єбден м‰мкін. Зауыт
басшыларыныњ айтуына ќараѓанда Ќостанайда
ќ±растырылѓан жењіл кμліктерді бірќатар шетел-
дерге экспорттау мєселесі де жолѓа ќойылады.

Суретті т‰сірген Баѓдат Т¤ЛЕБАЙ.

2-бет

2-бет

ЌР мемлекетік ќызмет істері жєне сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша
департаментінде μткен кезекті тєртіптік
кењестіњ отырысында бірнеше мемле-
кеттік ќызметшілер мен лауазымды т±лѓа-
ларѓа ќатысты тєртіптік іс ќаралды.

Рудный ќалалыќ  ж±мыспен ќамту
жєне єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімініњ "Т±раќты мекенжайы жоќ адам-
дарѓа арналѓан єлеуметтік бейімдеу ор-
талыѓыныњ" директоры А.Шамурина ор-
талыќта ж±мыс істеймін деген т±лѓалар-
дан сыйаќы алып отырѓан. Сондыќтан
да орталыќ директорыныњ іс-єрекетінде
сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќб±зушылыќ-
тыњ белгілері  аныќталды.  Ол Ќазаќстан

Ќызметтік  лауазымын
пайдаланып...

Республикасыныњ  "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы" зањыныњ 13-
бабыныњ 1) тармаќшасында  ќарасты-
рылѓандай, μздерiнiњ мемлекеттiк неме-
се оѓан тењестiрiлген мiндеттерiн атќар-
ѓаны ‰шiн, жеке т±лѓалардан аќша т‰-
рiнде сыйаќы ќабылдады. Тєртіптік ке-
њес А.Шамуринаѓа ќатысты тєртіптік істі
ќарап, атќаратын ќызметінен босату ту-
ралы т‰ріндегі ±сыным шыѓарды.

2015 жылѓы 7 ќарашада департамент
облыстыќ ІІД єкімшілік полиция басќар-
масыныњ жол-к‰зет ќызметі ќызметкер-
лерімен бірлесе отырып, Ќостанай ќала-
сында алдын алу шарасын μткізген-ді.
Осы шара барысында мемлекеттік ќыз-
метшілердіњ ќызмет автокμлігін μзініњ
жеке басына пайдаланатындыѓы
жμніндегі фактілер аныќталды.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

 ТЄРТІПТІК КЕЊЕСТЕ
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ОҚЫРМАН НАЗАРЫНА

Қазақ хандығының  
550 жылдығына арналған 

дәріс өтеді
Ағымдағы жылдың наурыз айында Қостанай облысы әкімді-

гінің мұрағаттар және құжаттама басқармасының бастамасымен 
2015 жылғы мерейтой күндеріне арналған көпшілік үшін дәрістер 
қатары ашылды. 

2015 жылғы 9 желтоқсанда сағат 11-00-де Достық үйінде (Алтын-
сарин көш., 115) «Қазақ хандығының 550 жылдығы: Ұлы даланың 
тарихы» атты кезекті көпшілікке арналған дәріс өтеді, дәрісімен 
ҚМПИ шетелдік байланыстар және ғылыми жұмыс жөніндегі про-
ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Еркін Аман-
жолұлы Әбіл шығады.

Сондай-ақ, қатысушылардың назарына осы күннің республика, 
Қостанай өңірінде мерекеленуін көрсететін және мұрағат құжат-
тары бойынша дайындалған «Қазақ хандығының 550 жылдығы» 
фотоқұжаттық көрмесі, мерейтой күніне арналған, облыстық та-
рихи-өлкетану мұражайы дайындаған, құрамына Қазақстан су-
ретшілерінің шығармалары енген «Бір шаңырақ астында» көрмесі 
ұсынылады. 

Барлық тілек білдірушілер шақырылады.
Байланыс телефондары: 8 (7142) 535774, 536870, 543575.

Білімнің қайнар 
бұлағы

Гүлназым 
 САҒИТОВА

Қазіргі кезде мультимедиалық технологияның, сан түрлі ақпа-
раттың жан-жақтан ағылуынан жаныңа жақын, рухани күш беретін 
кітап сәл де болса тасада қалған секілді. Алайда,  жақсы кітап оқы-
саң, бейнебір өміріңнің жаңа бір кезеңін ашып, ойыңа ой қосылып, 
тағылым-тәрбие аласың. Ал, кітап сыйлап, қуаныш сыйласаң тіпті кере-
мет.  Міне, осындай жақсы бір іс-шараны  ҚР Тұңғыш Президенті күніне 
байланысты Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағыттағы 
Назарбаев зияткерлік мектебінде «Назарбаев Зияткерлік мектептерінен 
Bookcrossing – саяхат» атты желілік әлеуметтік акциясы болып өтті.

– Жинаған кітаптарымызды Алтынсарин ауданындағы Сверд-
лов орта мектебіне  сыйладық. Осы тұрғыдағы акциямен кітап сүйер 
оқыр мандарымыз етене таныс деп ойлаймыз. Себебі, «Буккроссинг» 
акциясын 2001 жылы Рон Хорнбекер ойлап тапты. «Буккроссинг» 
деген не? Ол – адам мен кітап арасындағы байланысты жақында-
татын, кітап оқуға шақыратын қозғалыстардың бірі. «Буккроссинг» 
акциясының ережесі бойынша оқыған кітабыңды қоғамдық көпшілік 
орынға (кафе, саябақтар т. б.) қойып, арнайы жапсырмасымен тас-
тап кетесің. Кейін бұл кітапты тауып алған адам оқып, дәл осылай 
басқа оқырманның оқуына мүмкіндік береді. Тауып алынған кітапты 
қоқысқа тастамай, белгілі бір орынға қойып кетеді, осылайша келесі 
оқырманның әлгі кітапты оқуына мүмкіндік береді. Буккроссерлар-
дың мақсаты бір – әлемді үлкен кітапханаға айналдыру. 

Жаппай кітап оқу  әсіресе оқушы балалардың, жасөспірім мен 
жастарымыздың арасында азайып кеткен қазіргі заманда «буккрос-
синг» қозғалысын кітап пен оқырман арасын жақындатудың тиімді 
жолы ретінде іс-тәжірибеге айналдырудың  ешқандай артықтығы жоқ. 
Егер адам кітапқа қарай жүргісі келмесе, онда кітаптың өзін адамға 
қарай жүргізіп, оны оқырман орбитасында шыр айналдыру, адамдар-
дың кітапқа деген ықыласын ояту, рухани мәдениетін көтеру, – деді 
Назарбаев зияткерлік мектебінің баспасөз маманы Абылай  Қасымов.

«Оқып болсаң,  досыңа бер» қағидасы негізінде  ұйымдастырылған 
акцияға оқушылар, ұстаздар және мектепте  жұмыс істейтін басқа да ма-
мандар-қызметкерлер қатысты. Шараға қатысушылар үйлерінен көркем 
және ғылыми-танымдық әдебиеттермен қоса  түрлі кітаптар, мысалы, 
сөздіктер тапсырып, тамаша топтама жинақтады. Назарбаев зияткер-
лік мектебінің оқушылары Свердлов орта мектебіне өздерінің жылы 
лебіздерімен құттықтау тілектерін  бейнеролик арқылы жеткізді. «Білім 
көзі – кітапта» атты бұл саяхаты жыл сайын өзінің жалғасын таппақ.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан көрініс.

Яғни, «СарыАрқаАвтоПром» өзінің 
жұмыс ауқымын үш есеге дейін артты-
руды көздеп отыр. Бұл туралы AllurGroup 

компаниясының президенті Юрий Цхай мәлім-
деді.

Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов көлік баға-
ларының қарапайым тұрғындар үшін қолжетімді 
болғанын қалайтынын жасырмады. «Бағасы ар-
зан болса, соғұрлым өтімді болады. Осы жағын 
қаперде ұстаған жөн», – деді өңір басшысы ин-
весторлармен кездесуінде. А.Мұхамбетов қы-
тайлық кәсіпкерлерге бірқатар ұсыныстар ай-
тып, екі жақты келісімге орай, көлік құрастыру 
саласын жан-жақты дамытуға кеңес берді. Суретті түсірген Бағдат ТӨЛЕБАЙ. 

Қостанайда Қытай көліктері 
шығады

1-бет. 

Мәселен, қызмет көлігін  Қамысты ау-
даны әкімінің орынбасары Г.Ахметчин 
растайтын құжатсыз және іссапар куәлігінсіз 

жүргізді. Қазақстан Рес публикасы  қызметшілерінің 
ар-намыс Кодексінің 5-тармақтың 19) тармақшасын-
да қарастырылғандай, этикалық нормаларды бұзға-
ны үшін, тәртіптік кеңес Г. Ахметчинге қызметіне 
толық сәйкес еместігі туралы ескерту ретінде жаза 
салу қажеттігі жөнінде шешім қабылдап, ұсыныс 
жасады.

Сол секілді Қамысты аудандық сәулет,  қала 
құрылысы және құрылыс бөлімінің жетекшісі 
 Ю.Михалевқа қатысты тәртіптік іс қаралды. Бөлім 
жетекшісі өзінің қызметтік лауазымын пайдала-
нып, «Куандык-К»ЖШС мердігерінің 473 дана  су 
есептейтін есептеуішті (құралын) орнатпағанын 
біле тұра  жұмыстың орындалғаны жөніндегі ак-
тіге қол қояды.  Біле тұра әдейі істеп, өз бетінше 
ақша қаражатын аудару туралы заңсыз шешім қа-
былдайды. Бөлім басшысы Ю. Михалевтың іс-әре-
кетінде сыбайлас жемқорлыққа  жағдай жасалып, 
құқықбұзушылықтың белгілері бар деп анықталды. 
Қазақстан  Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» заңының 12-бабы 1-тармағы-
ның 4,5 тармақшаларында қарастырылғандай, 
шешімдер әзірлеу мен қабылдау кезінде заңды 

тұлғаларға заңсыз артықшылықты және кәсіпкер-
лік қызметті жүзеге асыруда заңдарда көзделмеген 
жәрдемді көрсетті. Тәртіптік кеңес Ю.Михалевтің 
кінәсінің(айыбының) ауырлығын ескере отырып, 
атқаратын қызметінен босату туралы ұсыныс жа-
сады. Осы тұрғыдағы ұсыныс Қостанай облысы 
әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасының бөлім жетекшісі  Л.Ульяноваға 
шығарылды. Ол құрылыс-монтаж жұмыстарының 
орындалмағандығы бар болса да жұмыс комиссия-
сының объектіні тексеру туралы қорытындысына оң 
деп қол қойып, сыбайлас  жемқорлық белгілері бар 
құқықбұзушылыққа жол берді.

Қызметтік лауазымын 
пайдаланып...

1-бет. 

 Гүлназым 
 САҒИТОВА

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және  сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Қоста-
най облысы бойынша департа-
ментінде өткен тәртіптік кеңестің 
отырысында   Қостанай облысы 
бойынша көлік бақылауы инспек-
циясының құқық және әкімшілік 
қызмет бөлімінің жетекшісі  Ама-
лия Искаковаға қатысты тәртіптік 
іс қаралды.

«Қазаншының  өз еркі, қай-
дан құлақ  шығарса» деген сөз 
рас шығар, тәртіптік кеңестің 
кеңесшісі Ажар Куликованың 
айтуынша, көлік бақылауы инс-
пекциясында азаматтардың   

өтініш  беру тәртібі туралы 
заңнамаларының  сақталуына 
байланысты жүргізілген тексеріс 
барысында көптеген кемшілік-
терді анықтады. Ал, Қостанай 
облысы бойынша құқықтық ста-
тистика  және  арнайы есепке 
алу жөніндегі  басқарманың 
бастығы, тәртіптік кеңестің мү-
шесі Евгений Пархоменконың 
айтуынша, көлік бақылауы 
инс пекциясына басқарманың 
да жүргізген тексеріс нәтижесі 
көрсеткендей,  әкімшілік істері 
бойынша  кемшіліктердің бетін 
ашты. Тексеру қорытындысы 
прокуратураға жіберілді.

Сонымен бірге азаматтардың 
өтініштеріне  уақытылы  жауап 
берілмеуімен қатар    бөлім же-

текшісі төлем бойынша  кімге  
төлем мерзімін ұзарту  я кейін ге 
қалдыру керек дегендей мәсе-
лелерді бастығымен шешіп 
отырған. Тексерушілер де бұл 
мәселелерді Амалия Искакова 
қай қағидаға сүйеніп,  осылай 
шешіп отырғанын анықтай ал-
мады. Көлік бақылауы инспек-
циясы басшысының  мәселесі 
Астанаға жіберілген болса, ал, 
бөлім жетекшісі Амалия Искако-
ваның  тәртіптік ісі  Қос танайда 
қаралды.  

Тәртіптік ісі  қаралатын 
тәртіптік кеңеске бөлім жетекшісі 
келген жоқ.  Тәртіптік кеңестің мү-
шелері А.Искакованы бірауыздан 
атқаратын қызметінен босату ту-
ралы  ұсыным жасады.

Өзі би, өзі төс...

Экс-полиция 
айыпталуда

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА
Облыстық соттың баспасөз қызметінің 

мәлімдеуін ше, Қостанай қаласының №2 сотына 41 
жастағы азаматқа қатысты қылмыстық іс түсті. 

Тергеу материалдары бойынша, облыстық  ІІД-нің 
есірткі бизнесімен күрес басқармасының ерекше істер 
жөніндегі бөлімінің аға жедел уәкілі қызметін атқарған, 
полиция майоры К. 2008-2012 жылдар аралығында 

Қостанай қаласында ұйымдасқан қылмыстық топқа 
қамқорлық жасаған. Айыпталушы ұйымдасқан қылмыс-
тық топтың мүшесі емес. Алайда А., П., К. басқарған 
топтың қылмыстық әрекеттерін, сонымен қатар топ 
құрамын, оның басшылық бағанасын, заңсыз есірт-
кі саудасын жүргізу әдістерін егжей-тегжейлі білген. 
Бұрынғы полиция қызметкері қызметтік лауазымын 
асыра пайдаланған, нақты ұйымдасқан топ мүшелерін 
қылмыстық жауапкершілікке тартпау түрінде қамқор-
шылық танытқан. Осылайша, К. ҚР ҚК-нің 307 бабы 
4 бөлігімен (қызметтік лауазымын асыра пайдалану) 
қарастырылған (16.07.1997 жылғы редакцияда) қыл-
мысты жасаған. 

Осы іске қатысты сот отырысы жақын күндері өтеді.   
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EXPO –
Ќазаќстан мєртебесі

Ќазір EXPO жμнінде єрт‰рлі
пікірлер айтылып жатыр. Бірі:
"Осыныњ керегі жоќ, шаш етек-
тен шыѓынѓа батамыз" дейді.
Енді екіншісі бμркін ас
панѓа атып ќуанады. Не-
гізінде, б±л кμрме елі-
міздіњ абыройын асќаќ-
тата алатын д‰ниеніњ бірі.
Єлемдегі 160 мемлекеттіњ
ішінен 120-сы бізге дауыс
беріп, Бельгия сияќты да-
мыѓан елден озыќ шыѓу-
ымыз біздіњ мєртебеміз,
оѓан єрбір ќазаќ ќуануы
керек ќой.

EXPO кμрмелерінде
єлемніњ барлыќ мемлекеті
μздерініњ ењ ‰здік техноло-
гиялыќ, ѓылыми, мєдени
жетістіктерін кμрсетеді.
М±ндай іс-шараѓа барлыќ
ќ±рлыќтыњ ондаѓан елінен
миллиондаѓан адам ќатыса-
ды. Осы бєсекені μткізу
‰шін бас ќала – Астана-
ныњ жењіп шыѓуы бекер-
ден бекер емес. Оѓан бірне-
ше себептер бар деп ойлай-
мын. Біріншіден, Елорда-
мыздыњ єлемдік дењгейдегі
шараны лайыќты μткізе
алатын орталыќ ретінде
ќалыптасќаны баршаѓа
белгілі болды.  Екіншіден,
тањдаудыњ Ќазаќстан пайдасына
шешілуі мемлекетіміздіњ табыс-
тары жоѓары баѓаланѓанын
білдіреді жєне к‰ллі Еуразия
μњірінде оныњ даму келешегі ке-
мел екенін айѓаќтай т‰седі.
‡шіншіден, біздіњ "Болашаќтыњ
энергиясы" атты μзекті таќы-
рыпты ±сынуымыз жењіске же-
туімізге кμмектесті. Кμп жылѓы
тарихы бар EXPO кμрмесі тех-
никалыќ жєне технологиялыќ
жетістіктерді, сондай-аќ, оѓан
м‰ше елдердіњ тарихын, дєст‰рі
мен мєдениетін кμрсету ‰шін
μткізіледі. Б±л кμрме б‰кіл
єлемдік ќоѓамдастыќтыњ жєне
оны тамашалаушы миллионда-
ѓан адамныњ назарын μзіне ауда-
ратын ірі оќиѓа болып саналады.

Елбасы бекіткен жања Ењбек Кодексі єлемдік даѓдарыс пен
экономикалыќ ќиындыќтарѓа ќарсы т±руѓа ыќпал етпек.
Ќазаќстан Кєсіподаќтар Федерациясы тμраѓасыныњ орынбасары
Павел Казанцев аймаќтыќ баспасμз клубында μткен брифингте
осылай деп мєлімдеді. Ол ж±мысшы ќ±ќыѓын ќорѓайтын ±йымныњ
алдаѓы жоспарларымен бμлісті. Єсіресе, ±жымдыќ келісім-шарт
жасау ісініњ барынша ж‰зеге асырылатындыѓын жеткізді.

Сонымен ќатар, EXPO
кμрмесі экономикалыќ,
єлеуметтік, мєдени дамудыњ
жања ‰рдістерін ќалыптас-
тыру алањы ќызметін атќа-
рады.

EXPO халыќаралыќ
кμрмесі Ќазаќстанныњ
мєртебесін к‰ллі єлемге
паш етеді. Ќазаќстан Пре-
зидентініњ "Ќазаќстан–
2050" Стратегиясы, "Н±рлы

жол" баѓдарламасы, Бес институ-
ционалдыќ халыќтыќ реформа-
сы мемлекет игілігіне, ±лт
бірлігіне  баѓытталѓан. Осылар-

дыњ барлыѓында да EXPO
кμрмесін μз дењгейінде μткізу ке-
ректігі сμз болды. Елбасы аѓа
±рпаќтыњ келер ±рпаќќа  дамы-
ѓан  инфраќ±рылымды табыста-
уына  баса мєн беріп отыр. Оныњ
ішінде, єсіресе,  єлеуметтік ин-
фраќ±рылымѓа, яѓни білім беру,
ѓылым, денсаулыќ саќтау, мєде-
ниетке мол ќаржы бμлінуде. Б±л
– дамыѓан, ќуатты  елдіњ баѓы-
ты.

Мен Ќостанай облысында
μмірге келдім. EXPO   тек Елор-
даѓа ѓана емес, барлыќ
μњірлеріміздіњ дамуына септігін
тигізеді деп ойлаймын.

Єсемг‰л Єсемг‰л Єсемг‰л Єсемг‰л Єсемг‰л БОРАНБАЙ,БОРАНБАЙ,БОРАНБАЙ,БОРАНБАЙ,БОРАНБАЙ,
Астана ќаласыныњАстана ќаласыныњАстана ќаласыныњАстана ќаласыныњАстана ќаласыныњ

т±рѓыны.т±рѓыны.т±рѓыны.т±рѓыны.т±рѓыны.

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

 кєсіподаќтардыњ да ж±мысын
жањѓыртуѓа жол ашты

Б±дан былай, елімізде
ж±мысшы ќ±ќыѓын ќорѓау
мєселесі жања модель негізінде
ќалыптасады. Жуырда ќабыл-
данѓан Ењбек кодексінде
кєсіподаќ ±йымдарына бірта-
лай ауќымды міндеттемелер
ж‰ктеліп отыр. Рас, аталѓан
зањ жобасы ел ішінде ‰лкен
пікірталас тудырѓан болатын.
Тіпті, кμпшілігі оны ж±мыс-
шыларѓа ќарсы жасалѓан де-
генді айтты. Дегенмен, астана-
лыќ ќонаќ  кєсіподаќтардыњ
Президент ќол ќойѓанѓа дейін
Ењбек Кодексініњ жобасымен
±заќ ж±мыс істеп, μњірлерден
±сыныстар жинаѓанын алѓа   тартты. Кμпте-
ген ±сыныстар назарѓа алынѓан.

– Біз тікелей эфирден де, ашыќ алањдар-
дан да сμз сμйлеуге єзірміз. Ењбек кодексінде
белгілі бір нормалар алынып тасталынды де-
генді айтып ж‰р. Ешќандай нормалар алы-
нып тасталѓан жоќ, кодексте барлыќ жаѓдай-
лар ескерілген. Жалпы, Президенттіњ 100
наќты ќадамы, елімізде басќа да ж‰зеге асы-
рылып жатќан баѓдарламалар єлемде болып
жатќан даѓдарыс жаѓдайларына ќарсы ба-
ѓытталѓан. Кодекс те экономикалыќ даѓда-
рысќа ќатысты дайындалѓан. Екі миллион-
нан астам адамныњ м‰дделерін ќорѓайтын
біздіњ Кєсіподаќтар Федерациясы жања ењбек
кодексініњ жобасын єзірлеуге тікелей атса-
лысты. Денсаулыќ саќтау жєне єлеуметтік
даму министрлігімен бірлесе зањ жобасын
дайындауѓа сындарлы ж±мыс ж‰ргізіп, оѓан
Федерацияныњ м‰шелік ±йымдары тарапы-
нан 117 т‰зету енгізілді. Олардыњ ќатарында
ењбек зањнамасыныњ саќталуына баќылау
жасаудыњ кєсіподаќтыњ міндеті болып
ќалуы, ењбекаќыныњ негізгі ‰лесі 75 пайыз-
дан кем емес кμлемде болуы, уаќытынан ар-
тыќ, т‰нгі уаќыттаѓы, мереке жєне демалыс
к‰ндеріндегі ж±мыс ‰шін тμленетін аќы
ж±мыскердіњ к‰ндізгі (саѓаттыќ) ењбекаќы
мμлшерінен 1,5 еседен кем болмауы, сондай-
аќ, шешімі ж±мыс беруші мен ж±мыскер ‰шін
бірдей міндетті болатын "μндірістік кењес"
т‰сінігін енгізу де бар, – дейді П.Казанцев.

Оныњ айтуынша, ж±мыс беруші мен
ж±мыскер арасындаѓы ќатынас ±жымдыќ
келіссμздер арќылы ќ±рылатын болады.
¦жымдыќ келісім-шарт єр ењбек ±жымыныњ
негізгі ќ±ќыќтыќ ќ±жатына айналады. Сон-
дыќтан да, жања кодексте ±жымдыќ келісім-
шарттарѓа мањызды мєн беріліп отыр.
Кєсіподаќтар μкілдері ќазір оныњ ќандай бо-
луы тиіс екендігін кєсіпорын басшыларына
т‰сіндіруде. Б±л ретте негізінде кєсіподаќ
±йымдары жоќ шаѓын жєне орта бизнеске
ерекше назар аударылып отыр. Ќазаќстанда
б‰гінде м±ндай келісімдердіњ ‰лесі небєрі

33-34 пайыз дењгейде ѓана екен. Казанцевтіњ
сμзінше, шаѓын жєне орта бизнес μкілдері
±жымдыќ келісім-шарт жасасуѓа асыќпайды.
Ал, ењбек ќ±ќыѓыныњ б±зылуы осы салада
жиі тіркелетін кμрінеді. Сол себепті де,
кєсіподаќтар б±л мєселені шешуге білек сы-
бана кірісетін болады.

– Біз ±жымдыќ келісім-шартќа ќатысты
жаѓдайлар енуі тиіс екендігін єњгімеледік.
Єрине, барлыѓын ќамту м‰мкін емес. Кєсіп-
орындардыњ экономикалыќ жаѓдайы єрт‰рлі.
Біраќ, ењбек адамын ќорѓаудыњ негізгі сєттерін
шаѓын жєне орта бизнес кєсіпкерлеріне айтып
жатырмыз, – дейді облыстыќ кєсіподаќтар
орталыѓыныњ тμрайымы Б.Ертаева.

Б‰гінде еліміздегі 19 мыњдай кєсіподаќ
±йымдарын ќайта т‰гендеу шарасы бастал-
ды. Кодекске сєйкес, олар ќайта оќу процесі-
нен μтеді. Одан єрі, халыќќа жања ќ±жаттаѓы
тетіктерді терењ т‰рде насихаттау ќолѓа алы-
нады. Павел Казанцевтіњ айтуынша, бола-
шаќта єр ењбеккердіњ ќ±ќыќтыќ сауатты-
лыѓы жоѓары дєрежеде болады.

– Жыл сайын кєсіподаќтар м‰шелері ‰ш
мыњѓа жуыќ сот процестеріне ќатысып,
ж±мыскерлердіњ м‰ддесін ќорѓауѓа атсалыса-
ды. Алдаѓы уаќытта біз б±рынѓы жоѓалтып
алѓан активтерімізді ќайтарып алуѓа
кірісеміз. Шипажайлыќ сауыќтыру орында-
рын μз ќарамаѓымызѓа барынша тартамыз, –
дейді Казанцев.

Сондай-аќ, тμраѓа орынбасарыныњ
сμзінше, жастар да кєсіподаќ ±йымдарыныњ
дамуына атсалысады. Осы маќсатта, Ќоста-
най облысындаѓы жастардыњ белсенділігі
μзге μњірлерге ‰лгі болады дейді астаналыќ
ќонаќ. Бір сμзбен айтќанда, кєсіподаќтар
мемлекетіміздегі жања бастамаларѓа ‰лес
ќосып, даѓдарысќа ќарсы шаралардыњ тиімді
орындалуына белсенділік танытпаќ.

Брифинг соњында Б.Ертаева таяуда Ќоста-
най облысында кєсіподаќтыњ ќоѓамдыќ
ќабылдауы ашылѓанын жеткізді. Кез келген
кєсіпорынныњ ќызметкері осы жерге келіп,
μз мєселесін айтуына болады.

 Облыстыќ кєсіпкерлер Палатасы
"Ќазаќстан отын компаниясы" ЖШС-
іне ќ±ны 60 млн.тењге т±ратын ж‰к
пен келісім-шарт міндеттерін орын-
дауѓа жєрдемдесті.

 Мемлекеттік кіріс жμніндегі депар-
таменттіњ экономикалыќ тексеріс
ќызметі компанияныњ жалѓа алѓан
жанар-жаѓар май таситын кμлігін
±стаѓаннан кейін фирма μкілдері са-
рапшылардыњ кμмегіне ж‰гінген бо-
латын. Кμлік ±стауѓа дизельдік отын-
дарды зањсыз тасымалдаудыњ алдын
алу шаралары себеп болѓан.

 Департамент ќызметкерлері
кμлікті арнайы т±раќќа ќойѓанымен,
оѓан тиісті процессуалдыќ ќ±жаттар
толтырмаѓан жєне  май ќ±ятын ќыл-
тасын  бекітпеген. Соныњ кесірінен
"Ќазаќстан отын компаниясы" ЖШС-і
он к‰н ішінде 60 млн.тењгелік келісім-
шартты орындау ‰шін кμлікті μз ерік-

терімен єкете алмаѓан.
– Біз облыстыќ прокуратурамен

бірлесіп жаѓдайды ш±ѓыл т‰рде ше-
шуге єрекеттендік. ¤йткені, кіріс де-
партаментініњ б±л ісі зањсыз. Оларѓа
ж‰к кμлігін иелеріне ќайтару туралы
μтініш н±сќау берілді. Ал кінєлі т±лѓа-
лар тєртіптік жауапкершілікке тар-
тылды,– дейді облыстыќ кєсіпкерлер
Палатасы директорыныњ орынбаса-
ры Самат Сєдуаќасов.

Естеріњізге сала кетейік, б±ѓан
дейін Палата сарапшылары транс-
порт инспекциясы ќызметкерлерініњ
Науырзым ауданы мен облыс орта-
лыѓындаѓы кμліктерді зањсыз тоќта-
ту жєне ќ±жаттарын тєркілеуге ќа-
тысты екі мєселеге еріксіз аралас-
ќан  болатын. Сμйтіп, кінєлі лауазым-
ды т±лѓалар μз жазасын алѓан еді.

Жалпы, жыл басынан бері облыс-
тыќ Палатаѓа μз ќ±ќыќтарын ќорѓау
маќсатында 136 кєсіпкер шаѓымдан-
ды. Соныњ 63-і оњ нєтиже берсе, 14-і
іс соттыњ араласуымен шешілді.

Сарапшылардыњ
кμмегіне ж‰гінді

Айбек
         КЄДІР¦ЛЫ



Жандос
	 ЖҮСІПБЕК

Өткен сенбіде Арқалық қа-
ласының әкімі Ғ.Бекмұхамедов 
облыстық, республикалық БАҚ 
тілшілерімен баспасөз мәжілісін 
өткізіп, қаланың соңғы он ай-
дағы әлеуметтік-экономикалық 
ахуалын баяндады.

Қазақстан бойынша 27 мо-
ноқала бар болса, солардың 
ішіндегі әлі күнге дейін әлеуеті 
пәсі Жаңатас және осы Арқа-
лық делініп келеді. Делінсе де, 
тіршілігі тұралап тұрған жоқ, 
әлеуметтік-экономикалық  ты-
нысы жылдан-жылға кеңейе тү-
суде. Мәліметтерге сүйенсек, осы 
жылы өнеркәсіп өндірісі сала-
сында 4884,1 млн. теңгенің өнімі 
шығарылған.  Ауылшаруа шылық 
саласында 8 млрд. 20,5 млн. тең-
генің өнімі өндірілді. Он айдағы 
көрсеткіш бойынша, жалпы со-
масы 5525 млн. теңгені құрай-
тын  инвестициялар тартылған. 
Моноқалаларды дамытуға бағыт-
талған бағдарлама аясында бірта-
лай берекетті істер тындырылды, 
жалғасып та жатыр.

– Бұл бағдарлама аясында 
қаланың экономикалық  қауһа-
рын арттыратын 3 зәкірлік жоба 
жүзеге асты. Алғашқысы – «Аг-
роптица» құс фирмасы. Бүгінде 
облыс деңгейінде әйгілі. Екін-
шісі – мал тұқымын асылданды-
ру нысаны. Мұнда қазіргі таңда 
Абердин-Ангус ІҚМ тұқымы 2 
мың басқа жетіп отыр. Үшін-
шісі – жел электр стансасы. Ал, 
қаланың әуел бастан бергі әл- 
ауқаты – Торғай бокситтік кен 
басқармасы (ТБКБ) мен «Алю-
минстрой» ЖШС. Екеуінде де 

мыңға тарта адам жұмыс істей-
ді, – дейді Ғ.Бекмұхамедов.

Индустриялық-инновация-
лық даму бағдарламасы аясында 
да алға қарай алымды адымдар 
жасалуда. Осыған дейінгілерді 
есепке алмағанда, тағы екі ірі 
жобаны іске қосу жоспарланып 
отыр. Біріншісі – қуаттылығы 531 
мың тоннаға тең «Ақжал» кен ор-
нының нефритоидтарын өңдеу-
мен айналысатын «Ақ-Тас СК» 
ЖШС. Құны – 1 млрд. 858 млн. 
теңге. 2018 жылы іске қосылмақ 
бұл өндіріс орны 88 адамды жұ-
мыспен қамтиды деп көзделуде. 
Ал, екіншісі – отқа төзімді заттар-
ды өндіретін зауыт – «Огнеупор-
химстрой» ЖШС. Қуаттылығы 
48 000 тонна болатын жобаның 
іске асу мерзімі – 2017 жыл. 
Құны – 900 млн. теңге. Сондай-ақ 
 Ғ.Бекмұхамедов таяу келешекте 
вагондар жөндеу депосының 
құрылысы басталатынын айтып 
өтті. Бұл туралы қала әкімі руд-
ныйлық бизнесшілермен келісім 
жасасып қойыпты. Облыстың 
оңтүстік өңірлерінде алғаш рет 
мал сою нүктесі салынып жатыр. 
Құрылысымен «Бикен» шаруа 
қожалығы айналысуда. Нысан 
өнімділігі күніне 5 тоннаға дейін 
жетеді деп жоспарлануда.

Тың тыныс әкелген тағы бір 
жаңалық – Арқалық-Шұбаркөл 
арасындағы темір жолдың са-
лынуы. Тұйықтағы қаланың қа-
тынас мүмкіндігі кеңейді.Тіпті, 
нәтижесінде, жаңадан желілік 
элеватор және көмір тасымалы 
тұйығы ашылды. Мұның үсті-
не, «Нұрлы жол» бағдарламасы 
арқылы «Астана-батыс», яғни 
«Астана-Арқалық-Торғай- 
Ырғыз» тас жолын төсеу қолға 

алынады. Бұны да әкім өз сөзін-
де «өмірлік қажеттілік» деп 
бағалап өтті.

Арқалыққа қатысты «елес-
тер қаласы», «депрессиялы 
қала» дейтін түсініктер әлдеқа-
шан ескірген. Құрылыс қарқын-
ды. Жаңа нысандар салынып, 
ескілер жаңғыртылып, жарам-
сыздары сүріп тасталуда. Қала 
ішінде қаңқасы ғана қаңырап 
тұрған 117 ғимарат болса, соның 
28-і мүлдем іске алғысыз деп та-
нылғандықтан, бұзылып, тазар-
тылыпты. «Әйгілі» 9-шы шағын 
ауданның да толықтай тып-типыл 
етілгенін айтты қала әкімі. Демо-
графиялық жағдай да жақсарып 
келеді. Тыстан көшіп келушілер 
қатарының көбейгені байқалады. 
Қызығы, қоныс аударушылардың 
көбі Астана қаласынан көрінеді. 
Оны да әкім экономикалық фак-
торлармен түсіндіреді.

Бүгінгі кезде, Ғ.Бекмұхаме-
довтың айтуынша, алаң тудыра-
тын екі мәселе бар. Алғашқысы 
– қаланың облыс орталығынан 
460 шақырым қашықтықта 
жатқандығы. Сондай-ақ, елор-
дадан да көп шалғай. Мұның да, 
санамалай келгенде, көп жайт-
тарда қолбайлау болатынын 
айтады. Әсіресе, шағын және 
орта бизнестің дамуын кенже-
лететін тұстары бар екенін сөз 
етті. Екіншісі – жылу энергети-
калық орталығының айналасы, 
мазут отынының қаттығы. Қа-
ланы жылумен қамтамасыз ету 
үшін 23 мың тонна мазут қажет 
екен. Ал қазіргі уақытта қойма-
да отынның бұл түрінің, неба-
ры 1537 тоннасы ғана жатыр. 
Қорды молайтпауға не себеп? 
Мазут құны көмір бағасынан 5 
есе қымбат – себептің сүйектісі  
осы…

Көмір болса жоспарланған 
межеде түсірілген, яғни 6,7 
мың тонна көмір дайындал-
ды. Қыс қытымырынан өтуге 
10 қазандық, 22 автономдық 
жылу беру жүйесі сайлы күй-
де. «Сақалды» мәселе – жылу 
энергетикалық компаниясының 
жаңғыртылу-жаңғыртылмауы 
жайында әзірге нақтылы басы 
ашылып айтылған жоқ. 
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Ауыл шаруашылық 
қызметкерлері күні 

аталып өтілді
Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ

 Ауыл шаруашылық қызмет-
керлері күні алтын астық өсірген 
Арқалық қаласында да аталып 
өтілді. Айтулы мерекеге бүгінде 
түрлі салада тер төгіп жүрген ең-
бек майталмандары жиналды. Ал-
дымен жиналғандардың назарына 
азық-түлік өнімдерінің көрмесі ұсы-
нылды. 

 Салтанатты жиында дархан даланың еңбек ерлерін қала әкімі 
Ғ.Бекмұхамедов құттықтап, «Үштөбе» ауылындағы атақты дихан, 
«Асар-1» жеке шаруашылығының басшысы Н.Поспеловке ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің Құрмет грамотасын тапсырды.

 Облыс, қала әкімдерінің де мадақтамалары да иелерін көптеп 
тауып жатты. Іс-шара мерекелік концертке ұласып, өнер тарлан-
дары ән-жырдан шашу шашты.  

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: салтанаттан көріністер.

ШАҒЫН ҚАЛАЛАР ТЫНЫСЫ

Мәселе –  
мазут пен шалғайлық

немесе Арқалықтың бүгінгі жайы қалай?

Қуаныш 
 ЕСҚАБЫЛ

Рудный қаласында 
Еуразиялық Топ 
(ERG) кәсіпорындары 
арасындағы «Алтын 
қор – 2015» кәсіби 
шеберлік байқауы өз 
мәресіне жетті. 

Оған «ССКӨБ» АҚ, «Қа-
зақстан Алюминийі» АҚ, «Қа-
зақстандық электролиз зауыты» 
АҚ, «Евразиялық энергетика-
лық корпорациясы» АҚ, «Шұ-
баркөлкөмір» АҚ, «Транском» 
ЖШС, «Қазхром ТҰҚ» АҚ-ның 
Ақтөбе мен Ақсудағы ферроқо-
рытпа зауыттарынан келген 40-
қа тарта жұмыскер қатысып, 7 
мамандық бойынша білімі мен 
білігін сарапқа салды. 

Бірінші кезеңде қатысушы-

лар күнделікті жұмысы мен 
еңбек қауіпсіздігіне қатысты 
теориялық сұрақтарға жауап 
берсе, практикалық кезең еш-
кімге оңай соққан жоқ. Себебі, 
ұйымдастырушылар сайыскер-
лер үшін асқан кәсіби шеберлік-
ті, ептілік пен өжеттілікті талап 
ететін қызықты тапсырмаларды 
даярлап қойған еді. Мәселен, 
экскаватор машинистері ожау-
мен су толтырылған шелекті 
бір жерден екінші жерге көшір-
се, краншы қыз-келіншектер 
кран ілмегіндегі жүкпен ашық 
тұрған сіріңке қорабын жабу 
қажет болды. Дегенмен, қаты-
сушылардың басым бөлігі бұл 
тапсырмаларды шеберлікпен 
орындап, жоғары ұпайларға ие 
болып жатты.

– Жұмысшы маман ие-
лерінің бір-бірімен тәжірибе ал-
масып, шеберліктерін шыңдауы 

үшін осындай байқаулардың 
берері мол. Меніңше, байқау 
әділ, әрі жоғары деңгейде өту-
де. Байқаудың «Алтын қор» деп 
аталуы Еуразиялық Топтың өз 
жұмыскерлерін қаншалықты 
бағалайтынын көрсетсе керек, 
– дейді әділқазы алқасының 
төрағасы Нұрбек Олжабек.

Байқау  қорытындысы 
бойын ша «Қазхром ТҰҚ» АҚ 
темір ұстасы Серік  Ниязғұлов, 
«Қазақстандық электролиз 
зауыты» АҚ  кран машинисі 
 Мария Шибитова, «Қазхром 
ТҰҚ» АҚ экскаватор маши-
нисі Юрий Калиничев, «Қа-
зақстан Алюминийі» АҚ 
бульдозер машинисі Сергей 
Вейде, «ССКӨБ» АҚ үш бір-
дей жұмыскері: электр-газбен 
дәнекерлеуші Феликс Гаври-
ков, электр-жөндеуші Дмитрий 
Туник пен ауыр жүк көлігін жүр-

гізуші Сергей Гупалов өз ма-
мандықтары бойынша үздік 
атанды. Жеңімпаздар 500 мың 
теңге, ал жүлдегерлер 200-300 

мың теңге көлеміндегі қаржы-
лай сыйлықтарға ие  болды.

Рудный қаласы.

«Алтын қор - 2015» байқауы өтті
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ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Аѓымдаѓы жылы т±рѓын ‰й
ќ±рылысын салу ‰шін инже-
нерлік-коммуникациялыќ инф-
раќ±рылымын дамытуѓа маќ-
сатты трансфермен 1 млрд. 854
млн. тењге бμлінді. Жіліктеп
айтќанда, осы соманыњ 606,5
млн. тењгесі республикалыќ бюд-
жеттен аударылса, 687,5 млн.
тењге ¦лттыќ ќордан тμленген.
Облыс бюджетінен бμлінген сома
559,9 млн. тењгені ќ±райды.

¤ткен ќараша айындаѓы ба-
ѓам бойынша  аталѓан маќсатќа
ќ±йылѓан ќаражаттыњ 1 млрд.
241,8 млн. тењгесі игерілген не-
месе, пайызѓа шаќќанда, б±л
жылдыќ жоспардыњ 66,9%-ын
ќ±рап отыр. Жекелей тоќталсаќ,
¦лттыќ ќор ќаржысыныњ есебі-
нен облыс орталыѓындаѓы алты
нысанныњ кем-кетігі б‰тінделді.
Мєселен, Красносельский кμше-
сіндегі 126-‰йдіњ инженерлік-

к о м м у н и к а ц и я л ы ќ
ж±мыстарѓа 42,9 млн.
тењге бμлініп, ж±мыс
ќырк‰йек айыныњ орта
шенінде ел игілігіне
берілді. Текстильшик-
тер кμшесіндегі 4-‰йдіњ
де сыртќы келбеті кμз
тартады. Б±ѓан 29 млн.
тењге ж±мсалыпты.

Таѓы да екі мекенжай-
да μњдеу-жањѓырту ж±-
мыстары ќараша айын-
да  аяќталды. Мєселен,
9 ќарашада Ќайырбеков
кμшесіндегі 351\1
нμмірлі жер ‰й (34,3
млн. тењге ж±мсалды)
жєне №3 орта мектеп ма-
њындаѓы кμп ќабатты
‰йлер кешені (85,5 млн.
тењге ќ±йылды) т±рѓын-
дарды ќуанышќа бμле-
ген еді. Ал, "Єуежай"

шаѓын ауданындаѓы "КИК" АЌ-
на ќарасты 9 кμп ќабатты т±рѓын
‰йге су ќ±быры мен кєріз
ж‰йесін тарту ж±мыстарын
аяќтау мерзімі осы жылдыњ
желтоќсан айы деп белгіленіп
отыр. Б±л шаруаларѓа 82 млн.
тењге ќа- растырылѓан.

Жалпы, биыл "Сметалыќ-жо-
балау ќ±жаттарын єзірлеуге,
инженерлік-коммуникациялыќ
ж‰йелерін тарту  ж±мыстары ме-
желенген  аудандарѓа  (облыс-
тыќ мањызы бар ќалалар) бюд-

жетін дамытуѓа арналѓан маќ-
сатты трансферлер" баѓдарлама-
сы бойынша 1 млрд. 166 млн.
тењге ќарастырылды. Оныњ 606,5
млн. тењгесі – республикалыќ
бюджеттен бμлінсе, ќалѓан 559,9
млн. тењгесі облыстыќ ќазына-
дан алынды.

Осы айдыњ басындаѓы кμрсет-
кішке с‰йенсек, ќаржыландыру-
дыњ 93 пайызы игерілген. Яѓни,
8 нысанныњ инженерлік-ком-
муникациялыќ ж±мыстарын
ж‰ргізу кμзделген еді. Єуелі
ќаланыњ солт‰стік-батыс шаѓын
ауданындаѓы баспаналардыњ
кєріз-ќ±быр ж‰йелерін жμндеу
ж±мыстары аяќталды. 373,2
млн. тењгеге баѓаланѓан б±л жоба
"Аяз" ЖШС-ніњ еншісіне тиді.

Сонымен ќатар, серіктестік
"Жања-Ќала" т±рѓын ‰й кеше-
ніне кіреберістегі  жолдардыњ
аќауларын реттеуді міндетіне
алды. Наќ осы т±рѓын ‰й кеше-
ніндегі баспаналардыњ жылу
ж‰йесіне де толыќтай жањарту
ж±мыстары ж‰ргізілді. Б±ѓан
"БК-строймонтаж" ЖШС мер-
дігерлік  компаниясы жауапты.
Бμлінген 79,3 млн. тењгеніњ бар-
лыѓы шашаусыз ж±мсалып, ша-
руа белгіленген уаќытта тємам-
далды. Ал, "Казгазсртоймон-
таж" ЖШС-і Ќостанай-2 шаѓын
ауданындаѓы Жуковский-Авто-
зауыттыќ-Станциялыќ-Достыќ
кμшелеріндегі газ желілері тар-
тып берді. №3 мектеп ауданын-
даѓы кμп ќабатты т±рѓын ‰й то-
бына инженерлік коммуника-
ция ж‰ргізу ж±мыстарына бас
иелік еткен "Ерлан компаниясы"
ЖШС-і 5,7 млн. тењге ќаржы
маќсатты ж±мсап, нысанды дер
кезінде  пайдалануѓа берді.

Облыс орталыѓынан тыс елді
мекендерде де осы баѓыттаѓы
ж±мыстар ж‰йелі т‰рде ж‰зеге
асты. Атап айтсаќ, Лисаков ќала-
сыныњ 12, 14 жєне 24 шаѓын
аудандарындаѓы кешенді су
сору стансасыныњ ќ±рылысы-
мен, ќ±быр желілерін жμндеу-
мен "Казводтехника" ЖШС
ш±ѓылданып, 26 млн. тењге жос-
парлы ж±мсалды. Ал Ќостанай
ауданына ќарасты Затобол кен-
тіндегі "Н±рай" шаѓын ауданын-
даѓы кμп пєтерлі жања ‰йлердіњ
кіреберіс жолдары тегістелді.

Затобол кенті дегенде айта
кету керек, осы "Н±рай" жања
шаѓын ауданында бірќатар жања
баспаналар бой кμтеріп жатыр.
¤ткен аптада  кμп пєтерлі таѓы
бір т±рѓын ‰й баспана кезегінде
т±рѓан 24 адамныњ игілігіне
берілді. Жеке т±рѓын ‰й ќ±ры-
лысы аясында іргесі ќаланып
жатќан баспаналардыњ бір оњтай-
лылыѓы – газ, су, жылу есеп-
тегіш жєне басќарѓыш ќондыр-
ѓыларыныњ єр пєтердіњ ішіне ор-
натылѓандыѓында. Мєселен, ‰й
температурасы шамадан тыс
кμтеріліњкіреп кеткен жаѓдайда
терезелерді ашып ќоюѓа тура
келетін. Ал б±л оњтайлы тетік
арќылы температура межесін
еркіњізше ќолмен реттеп, сол
арќылы ‰нем де саќтауѓа бола-
ды. Салыстырмалы т‰рде айтаќ,
Ресейде м±ндай есептегіш
ќ±ралды орнатып беру бірнеше
жылдан бері аќысыз ж‰зеге асы-
рылады екен. Біздіњ елге де сол

тєжірибеніњ дендеп еніп жатќа-
нын ањѓарамыз.

Инженерлік-коммуникация-
лыќ ж‰йесін тарту барысында
олќылыќтар да кездесті. Тєп-
тєуір басталып, жарты жолда
ќалѓан жобалардыњ кμбі
бμлінген ќаражаттыњ игерілмей
ќалуынан сынѓа да ±шырады.
Мєселен, "Єуежай" шаѓын ауда-
нындаѓы т±рѓын ‰йлердіњ
бірініњ сметалыќ-жобалыќ ќ±-
жаттарыныњ уаќытында єзірлен-
беуіне байланысты  338,9 млн.
тењге игерілмей ќалып, ќайта-
дан   ¦лттыќ ќорѓа ќайтарылѓан.
"Жања-Ќала"  шаѓын ауданын
электрмен жабдыќтау ‰шін
бμлінген 17 млн. 274 мыњ тењгені
де "Вист" ЖШС маќсатты жара-
та алмаѓан.

Керісінше, кейбір тараптар-
дыњ кесірінен жолы болмаѓан
жобалар да кездеседі. "Ќазаќ-
стандыќ ипотекалыќ компания"
АЌ Герцен кμшесіндегі ‰ш
т±рѓын ‰йге ќатысты тиісті
міндетін орындамай, салдары-
нан инженерлік-коммуника-
циялыќ ж±мыстарына бμлінген
ќыруар ќаржы игерусіз ќалѓан.
Наќтылай айтќанда, ‰йлердіњ
бірінші ќабаты мен жертμлесі ар-
ќылы μтетін жылу, газ ќ±бырла-

ры, электр желілері жμнделуі
тиіс болѓан. Біраќ, 41,1 млн. тењ-
ге б±зылмаѓан ќалпында респуб-
ликалыќ ќазынаѓа кері ќайта-
рылды. Б±л аќталуды ќажет ет-
пейді.

Бір сμзбен айтсаќ,  осы сала
бойынша ‰стіміздегі  жылы об-
лыста атќарылуы тиіс болѓан
ж±мыстардыњ т‰гелге жуыѓы
жемісті ж‰зеге асты деп айтуѓа
болады. Нысанаѓа алынѓан
міндеттердіњ басым бμлігі  ењсе-
рілгені кμњілге медеу. ¤йткені,
мемлекет тарапынан т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыѓына
жасалѓан екпін жылдан-жылѓа
еселене т‰суде. Мєселен, биыл
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыѓын жањѓырту мен да-
мытуѓа, т±тас ел бойынша,  60
млрд. тењге бμлінген-ді. Енді ке-
лесі жылы б±л кμрсеткіш 90
млрд. тењгеге  жетіп, одан
кейінгі жылдары 100 млрд. тењ-
геге дейін ±лѓаймаќ.  Жоспар
бойынша, 2020 жылѓа дейін
μнеркєсіп μндірісі мен т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылы-
ѓы нысандарында пайдаланыла-
тын энергия кμлемін 25 пайыз-
ѓа дейін азайту кμзделіп отыр.

СУРЕТТЕРДЕ: Урицкий
кμшесіндегі ќайта жμнделген
№9 ‰й; зейнеткер Алтынай
Баймаханова ќ±рылыс сапа-
сына риза; ќ±рылысшылар μз
ж±мыстарына немќ±райлы
ќарамайды.

 Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Жандос
     Ж‡СІПБЕК

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы
саласыныњ сапасы халыќтыњ т±рмыс жаѓдайыныњ
дењгейіне тікелей байланысты. М±ны Елбасы
Н.Назарбаевтіњ μзі жыл сайынѓы халыќќа
Жолдауында: "Азаматтардыњ μмір сапасыныњ озыќ
кμрсеткіші – т±рѓын ‰й жайлылыѓыныњ дењгейі", –
деп атап μткен болатын. Берілген наќты
тапсырмалар аясында ескіні жањѓыртып, олќыны
оњалту ж±мыстары μњір-μњірде жыл санап ќарќын
ала т‰скен. Саланыњ Тобыл μњіріндегі ахуалы да
ауыз толтырып айтарлыќтай.
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на кєсіп ашып, сол істі
дамытамын дейтіндер
аз емес. Мал шаруашы-
лыѓын дамытамын де-
ген 28 адам 58,75 млн.
тењге несиені рєсімде-
ген. Сонымен ќатар ќ±с
μсіремін, омарта ±стап
бал аламын дейтіндер
де кμп, – дейді Таран
ауданыныњ ж±мыспен
ќамту орталыѓыныњ ди-
ректоры Азамат Саѓи-
тов.

"Ж±мыспен ќамту-
дыњ жол картасы –
2020" баѓдарламасы-
ныњ  екінші  баѓыты
бойынша баѓын сына-
ѓан жанныњ бірі – Баќыт

Жетпісов. Баќыт Красносельское
ауылында т±рады. Ол былтырѓы

жылы аудандыќ ж±мыс-
пен ќамту орталыѓына
барып, кењес алѓан.

– Ойлана келе шаѓын
несие алуды ќолѓа алмаќ
болып ж±мыспен ќамту
орталыѓына бардым.
Ќандай іспен болмасын
айналысу ‰шін жаќсы ма-
манныњ кењесі керек екені
белгілі. Ойым ж‰зеге аса
ма, жоќ па деген к‰дік те
болды. Шаѓын несие алу
‰шін орталыќтыњ баѓыты
бойынша кєсіпкерлік не-
гіздері курсын оќып шыќ-
тым. Шынымды айтсам,
кμп кμмегі тиді. Кєсіппен
айналысу ‰шін біліктілік
ќажет, – дейді Баќыт.

Міне, осылайша мемлекеттіњ
ќамќорлыѓын тиімді пайдалана
отырып, шаруаны μрге домала-
тудыњ зор м‰мкіндігі туып отыр.
"Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓдар-
ламасыныњ екінші баѓыты кєсіп
ашып, к‰нкμрісін жаќсартамын
дегендерді демеп, ќаржылай ќол-
дауды кμздейді.

Мєселен, баѓдарламаныњ
екінші баѓыты бойынша Таран
ауданында 2013 жылы 37 адамѓа
жалпы сомасы 67 млн. 150 мыњ
тењге несие берілген. Ал, 2014
жылы 40 адамѓа 87 млн. 100 мыњ
тењгеге шаѓын несие берілді.

– Шындыѓын айту керек, баѓ-
дарламаныњ екінші баѓыты халыќ
арасында кμбірек ќызыѓушылыќ
тудырып отыр. ¤йткені μз алды-

Кирилл – Мењдіќара ауданыныњ тμл
тумасы. Аталѓан жерде туып μсті. Мек-
тепті де сонда бітірді. Жоѓары білім алу
‰шін, ќалаѓа барып оќыды. Ќаланыњ
тірлігі ауылдаѓыдан басќаша. Жоѓары
біліміњ болса да, мамандыѓыњ бойынша
ж±мыс табуыњ ќиын. Сондыќтан, Кирилл
туѓан жерге ќайта оралып, кєсіп ашуды
ќолѓа алады.

– Бір жыл б±рын ауылѓа ќайтадан
кμшіп келдім. Ж±мыссыз бос ж‰руге бол-
майды. Жанбаѓу керек. Осылайша, бір істі
бастауѓа бел байладым. Ќалада кілттіњ
кμшірмесін жасайтын шеберханалардыњ
бизнесі ќызып т±р. Ал ауыл-аймаќтыњ
т±рѓындары ‰шін м±ндай кєсіп тањсыќ.
Сондыќтан ауданда бірінші болып кілт
жасайтын шеберхана ашуѓа кірісіп кеттім,
– дейді Кирилл Кузнецов.

Ол шаѓын бизнесін былтырѓы жылдыњ
тамыз айында бастады. "Ж±мыспен ќам-
тудыњ жол картасы – 2020" баѓдарлама-
сыныњ екінші баѓыты бойынша несие
алды. ‡кіметтіњ берген ќаржысына ше-
берханаѓа ќажетті ќ±рал-жабдыќтар са-
тып алды. Кілт жасауѓа арналѓан станок-
тар мен μзге де ќ±рылѓыларды интернет
арќылы тауып алып, тапсырыс берген. Ал,

шеберхана аудан орталыѓындаѓы "Свето-
фор" деп аталатын кμлік саймандарын са-
татын  д‰кенніњ  бір  бμлмесінде орналас-
ќан.

Ќазіргі уаќытта Кириллдіњ кєсібі ж‰ріп
т±р. Ауданныњ т±рѓындары кілт жасату
‰шін б±рынѓыдай ќалаѓа сабылмайды. Ал,
Кирилл болса б±л бизнесін одан єрі кењей-
туді ќалайды.

"Ж±мыспен ќамтудыњ
жол картасы – 2020" баѓ-
дарламасы  бойынша Мењ-
діќара ауданында биыл 373
адам ж±мыспен ќамтылды.
Яѓни,  жоспар  100,2 %-ѓа
орындалѓан. Єсіресе, екін-
ші баѓыты бойынша 2012-
2015 жылдар аралыѓында
жеке бизнес ашуѓа жєне
кєсіпкерлікті дамытуѓа 117
шаѓын несие берілген. Ау-
дандыќ ж±мыспен ќамту
орталыѓыныњ директоры
Ќайрат  Рахметќалиевтіњ
айтуынша, несие алушы-
лардыњ басым кμпшілігі мал
шаруашылыѓы саласын да-
мытуды ќалайды.

ЕЊБЕК БИРЖАСЫ

Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ – 2020

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

Шаѓын несие алып,
шаруасын дμњгелетті

"Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓдарламасы кєсіптіњ нєсібін кμрем деген
азаматтарѓа ‰лкен демеу беріп келеді. ¤з бетінше ж±мыспен айналысушыларды,
ж±мыссыздарды жєне табысы аз адамдарды оќыту жєне олардыњ ж±мысќа
орналасуына жєрдемдесу жолында атќарылѓан істер кμп. Ауылда кєсіпкерлікті
дамытуѓа жєрдемдесу жолында берері мол баѓдарлама. Б±л ‰шін кєсіпкерлерге
шаѓын несие беріледі, инженерлік-коммуникациялыќ инфраќ±рылымды
дамытуѓа кμмек кμрсетіледі. Кєсіпкерлік негіздері оќытылады. М±ныњ бєрі ауыл
кєсіпкерлері ‰шін мемлекет тарапынан жасалып отырѓан зор м‰мкіндік.
Баѓдарламаныњ таѓы бір баѓыты – ењбек ресурстарыныњ ±тќырлыѓын арттыру.
Б±л ‰шін мемлекет т±рѓындарды  экономикалыќ єлеуеті тμмен елді мекендерден
экономикалыќ даму орталыќтарына μз еркімен кμшуіне жєрдемдеседі. Ал
тμртіншісі, єлеуметтік кμмек кμрсету ж‰йесін жетілдіру.

Ќымбат
         ДОСЖАНОВА

Кириллдіњ кєсібі –
кілт жасау
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Баќыт ойлана келе несиені
±њѓыма ќазуѓа баѓыттамаќ болып
шешті. ¤зі де осы саладан хаба-
ры бар. Бір жылдай ±њѓыма
ќазып, μзге адамда ж±мыс істе-
ген болатын. Б±л істіњ ќаншалыќ-
ты тиімді екенін жаќсы біледі.
Былтырѓы жылы ±њѓыма ќазу
‰шін 2 млн. тењге шаѓын несие
алды. Б±л ќаражатќа керекті ап-
паратуралар алынды. Енді Баќыт
тапсырыс бойынша ±њѓыма
ќазып, ќ±бырлар орнатып бе-
реді. Б±л жас жігітке жаќсы табыс
кμзі болды.

Таран ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: жас кєсіпкер
Баќыт Жетпісов жєне аудан-
ныњ ж±мыспен ќамту орталы-
ѓыныњ директоры Азамат Саѓи-
тов.

– Ауыл халќыныњ негізгі
к‰нкμріс кμзі – мал шаруашы-
лыѓы. Сондыќтан  шаѓын несие
алѓан азаматтардыњ дені асыл
т±ќымды малдыњ санын
кμбейткісі келеді. Бір ќуантар-
лыѓы, бизнес бастаѓысы келетін
жастардыњ белсенділігі артуда.
Ж±мыс істеуге талпыныстары
бар адамдарды  ќолдауѓа єрќа-
шан дайынбыз, – дейді Мењді-
ќара аудандыќ ж±мыспен ќамту
орталыѓыныњ директоры Ќай-
рат Рахметќалиев.

Бизнесін дамыту ‰шін несие
алѓан адамдардыњ арасында жа-
стармен ќатар егде жастаѓы аза-
маттар  да бар. Мєселен, мењді-
ќаралыќ Ділдєбек Н±рпейісов.
Ол "КамАЗ" кμлігімен ќалаѓа ба-
рып, табыс тауып ж‰рген бола-
тын. Биыл мемлекеттік баѓдар-
лама бойынша шаѓын несие
алды. Берілген ќаржыѓа ж‰к
кμлігіне тіркеме сатып алуды
жоспарлап отыр.

Аталѓан ауданда Кирилл Куз-
нецов,  Ділдєбек  Н±рпейісов
сияќты кєсіп ашып немесе биз-
несін кењейтіп жатќан адамдар
жетерлік. Баѓдарламаныњ дєл
осы екінші баѓытына бойынша
шаѓын несие алуѓа биыл 23 адам
μтініш берген. Соныњ ішінде 19
μтініш мал шаруашылыѓын да-
мытуѓа баѓытталѓан. Ал ‰шінші
баѓыт бойынша жыл басынан
бері 14 адам кєсіби ќайта даяр-
лау курсынан μтіп, екі адам тех-
ник-ќ±рылысшы мамандыѓы
бойынша оќып келді. Білімдерін
жетілдірген он алты адамныњ
бєрі ж±мысќа орналасты.

СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: СУРЕТТЕРДЕ: шебер жігітшебер жігітшебер жігітшебер жігітшебер жігіт
Кирилл Кузнецов; кμлікКирилл Кузнецов; кμлікКирилл Кузнецов; кμлікКирилл Кузнецов; кμлікКирилл Кузнецов; кμлік
ж‰ргізуші Ділдєбек Н±рпейі-ж‰ргізуші Ділдєбек Н±рпейі-ж‰ргізуші Ділдєбек Н±рпейі-ж‰ргізуші Ділдєбек Н±рпейі-ж‰ргізуші Ділдєбек Н±рпейі-
сов.сов.сов.сов.сов.

Суреттерді т‰сірген БаѓдатСуреттерді т‰сірген БаѓдатСуреттерді т‰сірген БаѓдатСуреттерді т‰сірген БаѓдатСуреттерді т‰сірген Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.АХМЕТБЕКОВ.АХМЕТБЕКОВ.АХМЕТБЕКОВ.АХМЕТБЕКОВ.
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Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Қостанай облысы-
ның қылмыстық істер 
жөніндегі маманданды-
рылған ауданаралық 
сотына есірткі бизнесіне 
қатысты тағы бір қыл-
мыстық іс келіп түсті.

Осы іске қатысы бар 1972 
жылы туған Қайрат Садуа қасов 
(бұрын сотталған) ірі көлем-
дегі есірткі заттарын заңсыз 
сақтау, сату, сондай-ақ, осы 
іске қатысты қылмыстық топ-
тың жетекшісі ретінде айып-
талуда. Ол басқарған қылмыс-
тық топтың құрамында болған 
Сергей Кулешов (1984 жылы 
туған, бұрын сотталған), Мар-
гарита Мурзатаева (1964 ж.т. 
бұрын сотталмаған), Влади-
мир Мойсеев (1977 ж.т. бұрын 
сотталмаған), Нұрлан Дуби-
ров (1979 ж.т бұрын істі бол-
маған), Темірлан Мұхажанов 
(1971 ж.т., бұрын сотталмаған) 
болған.

Іс материалдарына жү-
гінсек, Қайрат Садуақасов 
жоспарлы түрде жоғары-
да аты аталған адамдардан 
құралған қылмыстық топты 
құрып, 2013-2015 жылдар 
аралығында Жамбыл, Қоста-
най облыстарының аумағын-
да ірі көлемдегі кептірілген 

марихуа на мен гашиш сатып, 
есірткі саудасынан қыруар 
пайда тауып отыр ған.

Тергеу барысында поли-
цейлер қылмыстық топтың 
фигуранттары қатаң иерархия-
ны ұстанғанын және кімнің 
қандай жұмысты атқараты-
ны бойынша рөлдерді бөліп 
бергенін анықтады. Мәселен, 
топ құрамындағы Дубиров 
картон жәшіктерге салынған 
ірі көлемдегі марихуаналарды 
кәдімгі жүк ретінде автокөлік-
терге ақысын төлеп, Қостанай 
өңіріне ғана емес, Жамбыл 
облысының Шу қаласына да  
жіберіп отырған. Ал, Кулешов 
пен Мойсеев бұл жіберілген 
“жүктерді” қабылдап алып, 

оны пәтерлерге, гараждарға, 
сақтап, тиісті жерлерге тара-
тып отырған. Топ мүшесі Мар-
гарита Мурзатаева да Садуақа-
совтың айтуымен  осы тектес 
жұмыстарды атқарған. 

Алдын-ала әзірленген же-
дел-тергеу іс-қимыл жоспары 
бойынша есірткі бизнесіне 
қарсы, ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы және тергеу қызметкер-
лерінің бірлесе жүргізген же-
дел операциясы барысында 
қылмыстық топ құрықталды. 
Қазір осы фактілерге қатысты 
қылмыстық істер қозғалып, 
есірткі таратушы қылмыстық 
топ басшысы мен оның мүше-
лері де қамауға алынды. Қазір 
тергеу жұмыстары жалғасуда. 

ӨМIРДIҢ ӨКСIГI – ЕСIРТКI

Қылмыстық топ 
құрықталды

Кеселдің жолы 
кесіледі

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

Үстіміздегі жылы мамандандырылған прокурорлардың бас-
шылығымен жедел-тергеу тобы 6 адамнан құрылған қылмыстық 
топты құрықтап, қылмыстық істі сотқа жолдады. Қазақстан Респуб-
ликасы аумағында заңсыз есірткі тасумен айналысып, бірқатар ауыр 
және аса ауыр қылмыс жасаған. Бұл туралы облыстық прокуратурада 
өткен брифингте облыстық прокуратураның 2-басқарма бастығы 
Азамат Құрманов айтып берді. 

– Жыл басынан бері заңсыз айналымнан 26 980 грамм есірткі заты 
тәркіленіп алынды. Сондай-ақ есірткімен күрес жүргізуде әлемнің 
басқа елдерінің тәжірибелері қолданылуда.  Мәселен, қыркүйек 
айында прокуратура қызметкерлерінің қатысуымен АҚШ-тың Қа-
зақстандағы елшісімен бірлесіп, «Виртуальды валюта және есірткі 
қылмысына электронды ақшаны қолдану» тақырыбында семинар 
өтті, – дейді Азамат Құрманов.

Жалпы елімізде 2012-2016 жылдарға арналған есірткі бизнесі 
және нашақорлықпен күрес бағдарламасы жүзеге асуда. Осы бағдар-
лама аясында нашақорлыққа байланысты қылмыстардың алдын алу 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі күні есірткі тұтынатындардың 
саны азайыпты. Оларды қоғамға бейімдеу, жұмысқа тұрғызу мәсе-
лелері де оңтайлы шешімін тапқан. Қазір облыстық прокуратура 
өкілдері құқық қорғау қызметкерлерімен бірлесіп, есірткі бизнесімен 
айналысатын ұйымдасқан қылмыстық топтармен күрес жүргізуде.

70 сағатқа қоғамдық 
жұмысқа тартылды

Облыстық соттың баспасөз қызметі мәлімдегендей, Қарабалық 
аудандық сотының үкімімен қылмыстық теріс қылық жасаған 18 
жастағы жігітке 70 сағаттық қоғамдық жұмысқа тарту жазасы таға-
йындалды.

Іс материалдары бойынша, ағымдағы жылдың 8 қыркүйегінде 
сағат 11.30 шамасында азамат Е. Қарабалық ауылындағы Тоғызақ 
өзенінің шомылуға арналған бөлігінде киім ауыстыру кабинкасын-
да медициналық мақсатсыз сора (конапля) түріндегі есірткі затын 
пайдаланған. Шыны түтікшемен өсімдікті шеккен. 

Азамат Е. Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 296 
бабының 1 бөлімімен қарастырылған теріс қылықты жасауда айыпты 
деп танылды. 

Жазаның орындалуын бақылау сотталушының тұрғылықты жері 
бойынша пробационалдық бақылау қызметіне жүктеледі.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Есірткі тұтынушы істі 
болды

ОІІД  есірткі бизнесіне қарсы күрес күрес басқармасының 
мәліметіне қарағанда, «Посылка» операциясы барысында Руд-
ный қаласында 27 жастағы жүргізуші есірткі екпесімен ұсталды. 
Сараптама есірткінің героин екенін көрсетіп берді.

Ұсталған жігіт Рудный қаласында тұрады, еш жерде жұмыс істе-
мейді, есірткі тұтынады. Есірткі затын заңсыз сақтағаны үшін оған 
қатысты ҚР Қылмыстық Кодексінің 296-3 бабы бойынша қылмыстық 
іс қозғалды.  

Ал Қостанай қаласында сауда орталығының бірінде полицейлер 
29 жастағы азаматты ұстап тінткен кезде, оның қалтасынан  13 грамм 
марихуана табылды. Ол есірткіні тұтыну үшін сатып алғанын айтып 
ақталды. Күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалды.

Қостанай қаласында полицейлер героиннің ірі партиясын тәр-
кіледі. 46 жастағы күдікті «Ауди» машинасының ішінде 37 грамм 
героинді жасырған. Ол да есірткіні өзі тұтыну үшін сақтағанын айт-
ты. Тергеу іс-шаралары жүргізілуде. 

Есірткіні шамадан тыс  тұтыну өмірге қауіпті екені белгілі. Қос-
танайда Жауынгер-интернационалистер көшесіндегі бір үйдің кіре-
берісінен ес-түссіз жатқан ер адам ауруханаға жеткізілді. 39 жастағы 
жұмыссыз есірткінің құрбаны бола жаздады.  ОІІД  есірткі бизнесіне 
қарсы күрес басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, есірткі тұтыну 
да заңмен қудаланады. Сол себепті есірткі тұтынушыға қатысты ҚР 
Қылмыстық Кодексінің 296-1 бабы бойынша материал жинақталды. 
Осындай жағдай облыс орталығының 4 шағын ауданындағы бір 
үйде қайталанып, дәрігерлер есірткіні шамадан артық тұтынған 45 
жастағы ер адамның өмірін сақтап қалды. 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ

Жақсыдан үйрен,  
    темекіден жирен 

Ел ертеңі болар оқушы 
балаларымыздың денсау-
лығы қай-қайсысымызды 
болмасын ойлантары сөзсіз. 
Сондықтан да мектебімізде  
салауатты өмір салтын на-
сихаттау, жаман әдеттерден 
сақтандыру мақсатында «Те-
мекі – адам денсаулығына 
қауіпті»  атты тақырыппен 
тағылымы мол  іс-шара бо-
лып өтті.  Осы шаралардың  
мақсаты – оқушылардың 
бойында зиянды әдеттер-
ге, атап айтқанда, алкоголь 
ішімдіктеріне, нашақор-
лыққа, темекі тартуға де-
ген жиіркенішті ұғым қа-
лыптастыру, жаман әдеттен 
сақтандыру. Бастауыш, орта 
буын оқушылары арасында 
сурет көрмесі ұйымдасты-
рылса,  9-11 сынып оқушыла-
рымен кездесу болды. Әр сы-
ныпта  ашық сабақтар өтті. 

Балаларға темекіні тартпау  
адамның мықты ниетіне, 
ерік-күшіне, сабыр-төзімі-
не көп байланысты екені 
ұғындырылды.  Оқушылар-
дың  тарапынан  ішімдік пен 
темекінің  зияндылығы ту-
ралы баяндамалар жасады. 
Бейнероликтер көрсетілді. 

Белсенді оқушылар аталып 
өтті.

Шынар НҰРТАЗИНА,
Шолақсай орта мек-

тебінің медбикесі.
Науырзым ауданы.

СУ Р Е Т Т Е :  б ел с е н д і 
оқушылардың бір тобы.
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3. Мемлекеттік  ќызмет  кμрсету   проце-
сінде кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќ±ры-
лымдыќ бμлімшелерініњ (ќызметкер-
лерініњ) μзара іс-ќимыл тєртібін сипаттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесіне
ќатысатын кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќызметкер-
лерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсе ќыз-
меткері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы.

7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын
кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ бμлімшелер (ќыз-
меткерлер) арасындаѓы рєсімдердіњ
(іс-ќимылдардыњ) реттілігін сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсе ќыз-
меткері ќ±жаттар топтамасын ќабылдауды,
оны тіркеуді ж‰зеге асырады, ќ±жаттар топта-
масын кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сына б±рыштама ќою ‰шін береді, 5 (бес) ми-
нут.

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы жауапты орындаушыны айќындайды, тиісті
б±рыштама ќояды, 5 (бес) минут.

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
ќ±жаттар топтамасын зерделейді, мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижесініњ жобасын дайын-
дайды:

лицензияны жєне (немесе) лицензияѓа
ќосымшаны беру кезінде – 15 (он бес) ж±мыс
к‰ні;

лицензияны жєне (немесе) лицензияѓа
ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде – 3 (‰ш)
ж±мыс к‰ні;

ќаѓаз нысанында берілген лицензия жєне
(немесе) лицензияѓа ќосымша жоѓалѓан неме-
се б‰лінген жаѓдайда телн±сќасын беру кезін-
де – 2 (екі) ж±мыс к‰ні.

¦сынылѓан ќ±жаттардыњ толыќ емес фактісі
аныќталѓан жаѓдайда кμрсетілетін ќызметті бе-
руші екі ж±мыс к‰ні ішінде μтінішті ќарауды тоќ-
тату туралы жазбаша уєжделген жауап береді;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ
жобасына ќол ќояды жєне кμрсетілетін ќызметті
берушініњ жауапты орындаушысына береді, 5
(бес) минут.

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін кμрсетілетін ќызметті алушыѓа бе-
реді, 5 (бес) минут.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓымен
жєне (немесе) μзге де кμрсетілетін ќызметті
берушілермен μзара іс-ќимыл тєртібін, сон-
дай-аќ мемлекеттік ќызмет кμрсету проце-
сінде аќпараттыќ ж‰йелерді пайдалану
тєртібін сипаттау

8. ХЌКО-ѓа ж‰гінген кезде мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету бойынша іс-ќимылды бастауѓа
негіздеме ХЌКО ќызметкерініњ кμрсетілетін ќыз-
метті алушыдан ќ±жаттар топтамасын ќабыл-
дауы болып табылады.

9. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесініњ
ќ±рамына кіретін єрбір іс-ќимылдыњ мазм±ны,
оныњ орындалу ±заќтыѓы:

1) ХЌКО ќызметкері μтініштіњ д±рыс толты-
рылуын  жєне кμрсетілетін ќызметті алушы
±сынѓан ќ±жаттар топтамасыныњ толыќтыѓын
тексереді, 5 (бес) минут.

Кμрсетілетін ќызметті алушы Стандарттыњ
9-тармаѓында кμзделген тізбеге сєйкес ќ±жат-
тар топтамасын толыќ ±сынбаѓан жаѓдайда,
ХЌКО ќызметкері Стандарттыњ 8-ќосымшасы-
на сєйкес нысан бойынша ќ±жаттарды ќабыл-

даудан бас тарту туралы ќолхат береді.
Ќ±жаттар топтамасы толыќ ±сынылѓан кез-

де, ХЌКО ќызметкері оны "Халыќќа ќызмет
кμрсету орталыќтарына арналѓан интеграция-
ланѓан аќпараттыќ ж‰йе" аќпараттыќ ж‰йесін-
де тіркейді жєне кμрсетілетін ќызметті алушыѓа
тиісті ќ±жаттар топтамасын ќабылдаѓаны ту-
ралы ќолхат береді, 5 (бес) минут;

2) ХЌКО ќызметкері, егер Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында μзгеше кμзделме-
се, аќпараттыќ ж‰йелерде ќамтылѓан, зањмен
ќорѓалатын ќ±пияны ќ±райтын мєліметтерді
пайдалануѓа кμрсетілетін ќызметті алушыдан
жазбаша келісімін алады, 5 (бес) минут;

3) ХЌКО ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
кμрсетілетін ќызметті берушіге курьерлік неме-
се осыѓан уєкілетті μзге де байланыс арќылы
жібереді, 1 (бір) ж±мыс к‰нінен аспайды;

4) кμрсетілетін ќызметті беруші мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижесін дайындайды жєне
ХЌКО-ѓа жібереді:

лицензияны жєне (немесе) лицензияѓа
ќосымшаны беру кезінде – 15 (он бес) ж±мыс
к‰ні;

лицензияны жєне (немесе) лицензияѓа
ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде – 3 (‰ш)
ж±мыс к‰ні;

ќаѓаз нысанда берілген лицензияны жєне
(немесе) лицензияѓа ќосымша жоѓалѓан неме-
се б‰лінген жаѓдайда телн±сќасын беру кезін-
де – 2 (екі) ж±мыс к‰ні;

5) ХЌКО ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдау  туралы  ќолхатта  кμрсетілген  мер-
зімде кμрсетілетін ќызметті алушыѓа мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін береді, 15 (он
бес) минут.

10. Портал арќылы мемлекеттік ќызмет
кμрсету кезінде кμрсетілетін ќызметті беруші
мен кμрсетілетін ќызметті алушыныњ іс-ќимыл-
дарыныњ тєртібі:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы жеке сєйкес-
тендіру нμмірі арќылы порталда тіркелуді (ав-
торизациялауды) ж‰зеге асырады;

2) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элект-
рондыќ мемлекеттік ќызметті тањдауы, элект-
рондыќ с±рау салу жолдарын толтыруы жєне
ќ±жаттар топтамасын тіркеуі;

3) электрондыќ мемлекеттік ќызметті кμрсе-
ту ‰шін электрондыќ с±рау салуды кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ ЭЦЌ-сы арќылы куєлан-
дыру;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ электрон-
дыќ с±рау салуды μњдеуі (тексеруі, тіркеуі);

5) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элект-
рондыќ с±рау салу мєртебесі мен мемлекеттік
ќызмет кμрсету мерзімі туралы хабарламаны
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке каби-
нетінде" алуы;

6) кμрсетілетін  ќызметті  берушініњ  ЭЦЌ
ќойылѓан электрондыќ ќ±жат нысанындаѓы
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін кμрсе-
тілетін ќызметті алушыныњ "жеке кабинетіне"
жіберуі;

7) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке
кабинетінде" кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін алуы.

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет кμрсе-
туге тартылѓан аќпараттыќ ж‰йелердіњ функ-
ционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы осы
Регламенттіњ 1-ќосымшасында кμрсетілген.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесінде
рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ) ретін, кμрсеті-
летін ќызметті берушініњ ќ±рылымдыќ бμлімше-
лерініњ (ќызметкерлерініњ) μзара іс-ќимылда-
рыныњ толыќ сипаттамасы, сондай-аќ μзге
кμрсетілген ќызметті берушілер жєне (немесе)
халыќќа ќызмет кμрсету орталыќтарымен
μзара іс-ќимыл тєртібініњ жєне мемлекеттік
ќызмет кμрсету процесінде аќпараттыќ ж‰йе-
лерді ќолдану тєртібініњ сипаттамасы осы Рег-
ламенттіњ 2-ќосымшасына сєйкес мемлекеттік
ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќ-
тамалыѓында кμрсетілген.

"Медициналыќ ќызметке лицензия беру" мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет Регламентіне 1-ќосымша

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет кμрсету кезіндегі
функционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы

Шартты белгілер мен ќысќартулар:

Бастапќы хабарлама

Аралыќ  хабарлама

Аяќтаушы  хабарлама

Процесс

Шарт

Басќару аѓымы

Хабарламалар аѓымы

Соњѓы т±тынушыѓа ±сынылатын электрондыќ ќ±жат

Аќпараттыќ ж‰йе

www.egov.kz, www.elicense.kz "электрондыќ ‰кімет" веб-порталы

"Электрондыќ ‰кімет" шлюзіЭ‡Ш

Портал

АЖ

"Медициналыќ ќызметке лицензия беру" мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет Регламентіне 2-ќосымша

 "Медициналыќ ќызметке лицензия беру"
мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы

Кμрсетілетін ќызметті беруші

Кμрсетілетін ќызметті алушы

1 процесс 2 процесс 3 процесс 4 процесс 5 процесс 6 процесс 7 процесс

1 шарт
2 шарт
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АЖ Э‡Ш АЖ Э‡Ш

Кμрсетілетін
ќызметті
алушы

ХЌКО Портал Кμрсетілетін
ќызметті

берушініњ кењсе
ќызметкері

Кμрсетілетін
ќызметті
берушініњ
басшысы

Кμрсетілетін
ќызметті
берушініњ
жауапты

орындаушысы

Ќ±жаттарды ќабыл-
дау жєне тіркеу,
тиісті ќ±жаттардыњ
ќабылданѓаны тура-
лы белгісі бар ќолхат
беру, 10 (он) минут
ішінде

Кμрсетілетін ќыз-
метті алушы ќ±жат-
тар топтамасын
толыќ ±сынбаѓан жаѓ-
дайда, ХЌКО ќызмет-
кері μтінішті ќабыл-
даудан бас тартады
жєне ќ±жаттар топта-
масын ќабылдаудан
бас тарту туралы ќол-
хат береді

Жауапты орындау-
шыны айќындайды,
тиісті б±рыштама
ќояды,
5 (бес) минут (бір)
саѓат

Ќ±жаттар кμрсеті-
летін ќызметті бе-
рушініњ басшысына
б±рыштама ќою ‰шін
береді, 5 (бес) минут

Кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ ќ±жаттар топ-
тамасын зерделейді,
мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту нєтижесініњ жобасын
дайындайды:
лицензияны жєне (неме-
се) лицензияѓа ќосымша-
ны беру кезінде- 15 (он
бес) ж±мыс к‰ні;
лицензияны жєне (неме-
се) лицензияѓа ќосымша-
ны ќайта ресімдеу кезін-
де - 3 (‰ш) ж±мыс к‰ні;
ќаѓаз нысанында берілген
лицензия жєне (немесе)
лицензияѓа ќосымша жо-
ѓалѓан немесе б‰лінген
жаѓдайда телн±сќасын
беру кезінде - 2 (екі)
ж±мыс к‰ні.
¦сынылѓан ќ±жаттардыњ
толыќ емес фактісі аныќ-
талѓан жаѓдайда кμрсеті-
летін ќызметті беруші екі
ж±мыс к‰ні ішінде μтінішті
ќарауды тоќтату туралы
жазбаша уєжделген жау-
ап береді

Ќ±жаттарды
ќабылдау
ж є н е
тіркеу, 15
(он бес) ми-
нуттан ас-
пайды

Кμрсетілетін
ќызметті
алушы

ХЌКО Портал Кμрсетілетін
ќызметті

берушініњ кењсе
ќызметкері

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ

басшысы

Кμрсетілетін
ќызметті

берушініњ жауапты
орындаушысы

Ќолхатта  кμрсе-
тілген мерзімде
мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєти-
жесі беріледі

Мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєти-
жесі беріледі,
15 (он бес) минут
ішінде Мемлекеттік ќызмет

кμрсету нєтижесініњ
жобасына ќол ќояды
жєне кμрсетілетін
ќызметті берушініњ
жауапты орындау-
шысына береді, 5
(бес) минут

Мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєти-
жесін кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа
береді, 5 (бес)
минут

(№456 ќаулыныњ соњы. Басы газеттіњ
μткен санында).
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3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений (работников)
услугодателя в процессе оказания государ-
ственной услуги

6. Перечень структурных подразделений
(работников) услугодателя, которые участву-
ют в процессе оказания государственной ус-
луги:

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

ля.
7. Описание последовательности процедур

(действий) между структурными подразделе-
ниями (работниками) с указанием длительно-
сти каждой процедуры (действия):

1) сотрудник канцелярии услугодателя осу-
ществляет прием пакета документов, его ре-
гистрацию, передает пакет документов руко-
водителю услугодателя для наложения визы,
5 (пять) минут.

2) руководитель услугодателя определяет
ответственного исполнителя, налагает соот-
ветствующую визу, 5 (пять) минут.

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля изучает пакет документов услугополучате-
ля, подготавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги:

при выдаче лицензии и (или) приложения к
лицензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней;

при переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к лицензии – 3 (три) рабочих дня;

при выдаче дубликата лицензии и (или) при-
ложения к лицензии в случае утери или порчи,
выданных в бумажной форме – 2 (два) рабо-
чих дня.

В случае установления факта неполноты
представленных документов услугодатель в
течении двух рабочих дней дает письменный
мотивированный ответ о прекращении рас-
смотрения заявления.

4) руководитель услугодателя подписыва-
ет проект результата оказания государствен-
ной услуги и передает ответственному испол-
нителю услугодателя, 15 (пятнадцать) минут.

5) ответственный исполнитель услугодате-
ля выдает результат оказания государствен-
ной услуги услугополучателю, 5 (пять) минут.

4. Описание порядка взаимодействия с
центром обслуживания населения и (или)
иными услугодателями, а также порядка
использования информационных систем
в процессе оказания государственной ус-
луги

8. Основанием для начала действия по ока-
занию государственной услуги при обращении
в ЦОН является принятие работником ЦОНа
пакета документов от услугополучателя.

9. Содержание каждого действия, входяще-
го в состав процесса оказания государствен-
ной услуги, длительность его выполнения:

1) работник ЦОНа проверяет правильность
заполнения заявления  и полноту пакета доку-
ментов, предоставленных услугополучателем,
5 (пять) минут.

В случае предоставления услугополучате-
лем неполного пакета документов согласно
перечню, предусмотренному пунктом 9 Стан-
дарта, работник ЦОНа выдает расписку об от-
казе в приеме документов по форме согласно
приложению 8 к Стандарту.

При предоставлении полного пакета доку-
ментов, работник ЦОНа регистрирует его в
информационной системе "Интегрированная
информационная система для Центров обслу-
живания населения" и выдает услугополуча-
телю расписку о приеме соответствующего
пакета документов, 5 (пять) минут;

2) работник ЦОНа получает письменное
согласие услугополучателя на использование
сведений, составляющих охраняемую законом
тайну, содержащихся в информационных си-
стемах, если иное не предусмотрено закона-
ми Республики Казахстан, 5 (пять) минут;

3) работник ЦОНа направляет пакет доку-
ментов услугодателю через курьерскую или
иную уполномоченную на это связь, не более
1 (одного) дня;

4) услугодатель готовит и направляет ре-
зультат оказания государственной услуги в
ЦОН:

при выдаче лицензии и (или) приложения к
лицензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней;

при переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к лицензии – 3 (три) рабочих дня;

при выдаче дубликата лицензии и (или) при-
ложения к лицензии в случае утери или порчи,
выданных в бумажной форме – 2 (два) рабо-
чих дня.

5) работник ЦОНа в срок, указанный в рас-
писке о приеме пакета документов, выдает
результат оказания государственной услуги
услугополучателю, 15 (пятнадцать) минут.

10. Порядок действий услугодателя и услу-
гополучателя при оказании государственной
услуги через Портал:

1) услугополучатель осуществляет регист-
рацию (авторизацию) на портале посредством
индивидуального идентификационного номе-
ра;

2) выбор услугополучателем электронной
государственной услуги, заполнение полей
электронного запроса и прикрепление пакета
документов;

3) удостоверение электронного запроса для
оказания электронной государственной услу-
ги посредством ЭЦП услугополучателя;

4) обработка (проверка, регистрация) элек-
тронного запроса услугодателем;

5) получение услугополучателем уведом-
ления о статусе электронного запроса и сроке
оказания государственной услуги в "личном
кабинете" услугополучателя;

6) направление услугодателем в "личный
кабинет" услугополучателя результата оказа-
ния государственной услуги в форме элект-
ронного документа, подписанного ЭЦП;

7) получение услугополучателем результа-
та оказания государственной услуги в "лич-
ном кабинете" услугополучателя.

Диаграмма функционального взаимодей-
ствия информационных систем, задействован-
ных в оказании государственной услуги через
портал, представлена в приложении 1 к настоя-
щему Регламенту.

Подробное описание последовательности
процедур (действий), взаимодействий струк-
турных подразделений (работников) услугода-
теля в процессе оказания государственной
услуги, а также описание порядка взаимодей-
ствия с иными услугодателями и (или) цент-
ром обслуживания населения и порядка ис-
пользования информационных систем в про-
цессе оказания государственной услуги отра-
жается в справочнике бизнес-процессов ока-
зания государственной услуги согласно при-
ложению 2 к настоящему Регламенту.

Приложение 1 к Регламенту государственной услуги
"Выдача лицензии на медицинскую деятельность"

Диаграмма функционального взаимодействия при оказании государственной
услуги через Портал

Условные обозначения и сокращения:

Сообщение начальное

Промежуточное сообщение

Сообщение завершающее

Процесс

Условие

Поток  управления

Поток сообщений

Электронный  документ, представляемый конечному потребителю

Информационная система

Веб-портал "электронного правительства": www.e.gov.kz, www.elicense.kz

Шлюз "электронного правительства"ШЭП

Портал

ИС

Приложение 2 к Регламенту государственной услуги
"Выдача лицензии на медицинскую деятельность"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Выдача лицензии на медицинскую деятельность"

Услугодатель

Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 Процесс 4 Процесс 5 Процесс 6 Процесс 7

Условие 1
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ИС ШЭП ИС ШЭП

Услугополу-
чатель

ЦОН Портал Сотрудник
канцелярии

услугодателя

Руководитель
услугодателя

Ответственный
исполнитель

услугодателя

Прием и регистрация
пакета документов,
выдача расписки с
отметкой
о приеме соответ-
ствующего пакета
документов, в тече-
нии
10 (десяти) минут

В случае предостав-
ления услугополуча-
телем неполного па-
кета документов ра-
ботник ЦОНа отказы-
вает в приеме заяв-
ления и выдает рас-
писку об отказе в при-
еме пакета докумен-
тов

Определяет ответ-
ственного исполни-
теля, налагает соот-
ветствующую  визу,
5 (пять) минут

Осуществляет при-
ем пакета докумен-
тов, его регистра-
цию, передает пакет
документов руково-
дителю услугодате-
ля для наложения
визы, 5 (пять) минут

Изучает пакет докумен-
тов услугополучателя,
подготавливает проект
результата оказания го-
сударственной услуги:
при выдаче лицензии и
(или) приложения к лицен-
зии - 15 (пятнадцать) ра-
бочих дней;
при переоформлении ли-
цензии и (или) приложе-
ния к лицензии - 3 (три)
рабочих дня;
при выдаче дубликата
лицензии и (или) приложе-
ния к лицензии в случае
утери или порчи, выдан-
ных в бумажной форме -
2 (два) рабочих дня.
В случае установления
факта неполноты пред-
ставленных документов
услугодатель в течении
двух рабочих дней дает
письменный мотивиро-
ванный ответ о прекраще-
нии рассмотрения заяв-
ления.

Прием и ре-
гистрация
пакета доку-
ментов, не
более 15
(пятнадца-
ти)   минут

Услугополу-
чатель

ЦОН Портал Сотрудник
канцелярии

услугодателя

Руководитель
услугодателя

Ответственный
исполнитель
услугодателя

Выдается резуль-
тат оказания госу-
дарственной ус-
луги, в срок ука-
занный в распис-
ке

Выдается резуль-
тат оказания госу-
дарственной ус-
луги,  в течении
15 (пятнадцати)
минут

Подписывает проект
результата оказания
государственной
услуги и передает
ответственному ис-
полнителю услуго-
дателя, 15  (пятнад-
цать) минут

Выдает результат
оказания государ-
ственной услуги-
услугополучате-
лю, 5 (пять) минут

Условие 2

Услугополучатель

(Окончание постановления №456. Начало
в предыдущем номере газеты).

да

нет
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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" корпусыныњ
бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі азамат-
тыќ хал актілерін тіркеу бμлімініњ
бас маманы, санаты Е-4 (1 бірлік),
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
еткен жылдарына байланысты 59
578 тењгеден 80 719 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– азаматтыќ хал актілерін толыќ

жєне уаќытында тіркелуін ќамтама-
сыз ету,  акт жазбаларына т‰зетулер,
μзгерістер мен толыќтырулар бойын-
ша,  атын, єкесініњ атын, тегін ауыс-
тыру, Ќазаќстан Республикасыныњ
ќолданыстаѓы зањнамасына сєйкес
акт жазбаларын ќалпына келтіру
жєне жою жμніндегі материалдар-
ды ќалыптастыру;

– ќатањ есептілік бланкілері бой-
ынша  ќабылдау, есепке алу жєне
есептілік, м±раѓат іс ж‰ргізумен ай-
налысуды ж‰зеге асыру;

– азаматтыќ хал актілері т‰рлері
бойынша єліпби журналдарды
ж‰ргізу;

– халыќќа ќ±ќыќтыќ кμмек жєне
зањгерлік ќызметтерді кμрсету;

– стандарттар мен регламенттер-
ге сєйкес сапалы, толыќ жєне
уаќытында мемлекеттік ќызметтер
кμрсету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:

Жоѓары немесе ортадан кейінгі
білім: ќ±ќыќ (зањтану).

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

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі барларѓа 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
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ 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-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш; 2)
3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидала-
рѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда

толтырылѓан сауалнама; 3) бiлiмi
туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi; 4)
ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республи-
касы Денсаулыќ саќтау ми-
нистрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген
(Ќазаќстан Республикасыныњ Нор-
мативтік 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 ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі 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
ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отыры-
сына 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 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 тиесі-
лілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жа-
риялаѓан мемлекеттік органныњ
ќызметкері болып табылмайтын,
бос лауазымныњ функционалдыќ
баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс тєжірибесі бар т±лѓалар, сон-
дай-аќ персоналды іріктеу жєне жоѓа-
рылату бойынша мамандар, басќа
мемлекеттік органдардыњ мемле-
кеттік ќызметшілері, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Парламент жєне мєс-
лихат депутаттары ќатыса алады.

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

"Лисаков ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі
(111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31,
17-каб, аныќтама  телефондары:
8 (71433) 3-84-11, факс: 3-39-08,
электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

1. "Лисаков ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месі зањ бμлімініњ басшы-
сы,    Е-3 санаты,  лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 78798
тењгеден 106345 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Зањ бμлімініњ ќызметін басќару.

Єкімдіктіњ ќабылданатын ќаулыла-
ры, єкімніњ шешімдері мен
μкімдері, ќала єкімі аппараты бас-
шысыныњ б±йрыќтарында  зањды-
лыќтыњ саќталуын ќамтамасыз
ету. Нормативтік ќ±ќыќтыќ кесім-
дердіњ тіркелімін ж‰ргізу. Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ кесімдердіњ мони-
торингісін ж‰ргізу. М‰дделі ќ±ры-
лымдыќ бμлімшелермен бірге
шарттардыњ, келісім-шарттардыњ,
келісім-шарт агенттерімен жасал-
ѓан мємілелердіњ жобаларын
єзірлеу, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ќолданыстаѓы зањнамаѓа
сєйкес олардыњ зањдылыѓын ќам-
тамасыз ету. Ќала єкімініњ жєне
єкім аппаратыныњ м‰ддесін сот-
тарда, прокуратурада, ішкі істер
органдарында жєне ќ±ќыќтыќ
мєселелерді ќарау кезінде басќа
ќ±ќыќ ќорѓау органдарында ±сыну.
Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тердіњ ќолайлылыѓын жєне сапа-
сын ‰йлестіруді, баќылауды, ќам-
тамасыз етуді ж‰зеге асыру. Ќала-
ныњ кєсіпорындары, ±йымдары,
мекемелері басшыларыныњ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнама-
ларын ќолдану жμнінде ќ±ќыќтыќ
білім беруді ±йымдастыру. Ќ±ќыќ
б±зушылыќтардыњ алдын алу
жμніндегі ведомствоаралыќ комис-
сия ќызметін ±йымдастыру  ж±мы-
сын ж‰ргізу. Лисаков ќаласында
ќ±ќыќ б±зушылыќтардыњ алдын
алу жμніндегі ќалалыќ баѓдарлама-
ны іске асыру ж±мысын ‰йлесті-
ру. Зањнамамен белгіленген
тєртіпте Лисаков ќаласы єкімдігініњ
жєне єкімініњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
кесімдерін єділет органдарында
мемлекеттік тіркеуге жолдау, сон-
дай-аќ ќала єкімдігініњ жєне єкім
нормативтік ќ±ќыќтыќ кесімдерін
Ќазаќстан Республикасыныњ
єділет органдарында мемлекеттік
тіркегеннен кейін он к‰нніњ ішінде
ресми жариялауѓа жолдау. Ќала-
ныњ кєсіпорындарына, мекемеле-
ріне, ±йымдарына жєне халќына
ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары
білім (ќ±ќыќтыќ).

Ж±мыс тєжiрибесi келесi та-
лаптардыњ бiрiне сєйкес болуы
тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыты-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтiлi
екi жылдан кем емес;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу
орындарынан кейiнгi бiлiм баѓдар-
ламалары бойынша Ќазаќстан
Республикасыныњ Президентi жа-
нындаѓы бiлiм беру ±йымдарында
мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде
немесе шетелдiњ жоѓары оќу орын-
дарында Шетелде кадрлар даяр-
лау жμнiндегi республикалыќ ко-
миссия бекiтетiн басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ  "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президентi туралы"
Конституциялыќ зањын, Ќазаќстан
Республикасыныњ "Мемлекеттiк
ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкiмшiлiк рєсiмдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы жергілікті мемле-

кеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ, актiлерiн, "Ќазаќстан -
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттiњ жања саяси баѓыты
стратегиясын бiлуi.

 Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ мiн-
деттердi орындау ‰шiн ќажеттi
басќа да мiндеттi бiлiмдер.

2. "Красногор ауылы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы, Е-G-3 са-
наты, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты 53813 тењгеден
72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жануарларды баѓатын орынды

аныќтау. Елді мекенніњ аумаѓын
санитарлыќ тазалауды ±йымдас-
тыру. Бекітілген стандарттар мен
регламенттерге сєйкес мемле-
кеттік ќызметтерініњ орындалуын
ж‰зеге асыру. Мемлекеттік ќызмет
кμрсету мєселелері бойынша есеп
беру аќпаратын ±сыну. Елді ме-
кенді абаттандыру бойынша іс-
шаралар ж‰ргізеді; жер, м‰ліктік
салыќ тμлемдерін жинау жєне
есепке алу.  Шаруашылыќ есепке
алуды ж‰ргізу. Єкімніњ азаматтар
мен зањды т±лѓалардыњ μкілдерін
ќабылдауын ±йымдастыру. Ауыл-
даѓы єскери есепке алу ж±мысын
ж‰ргізу. Жастармен ж±мыс ж‰ргізу;
м‰гедектерге ќайырымдылыќ жєне
єлеуметтік кμмек кμрсету, м‰ге-
дектер арасында сауыќтыру,
спорттыќ, мєдени-б±ќаралыќ жєне
аѓарту іс-шараларын ж‰ргізу
ж±мыстарын ж‰зеге асыру. Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  2050  жыл-
ѓа дейінгі даму стратегиясыныњ,
баѓдарламалыќ ќ±жаттардыњ, Ел-
басыныњ жыл сайынѓы халыќќа
жолдауларын іске асыру шењбе-
рінде т‰сіндіру ж±мыстарын ж‰р-
гізу. Ауылда мемлекеттік аќпарат-
тыќ саясатты, ж±ртшылыќпен,
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ
μкілдерімен байланысты ж‰зеге
асыру. Ќоѓамдастыќтыњ ќажетті-
ліктерін баѓалау, єлеуетті т±раќ-
сыздандыру факторларын аныќ-
тау негізінде ауылдаѓы ќоѓамдыќ
пікірдіњ ахуалы туралы талдама-
лыќ аныќтамалар дайындау. Ауыл
єкімініњ мєжілістерін, ауыл азамат-
тарымен жиналыстарын, есеп
беру кездесулерін дайындауды
ж‰зеге асырау.   Ќазаќстан  Рес-
публикасыныњ мемлекеттік
рєміздерін тиісті жаѓдайда ±ста-
луын баќылауды ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары
білім (ветеринариялыќ, экономи-
калыќ, ќ±ќыќтыќ, ќаржы, педагоги-
калыќ). Мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі (Ветеринариялыќ,
экономикалыќ, ќ±ќыќтыќ, ќаржы,
педагогикалыќ) білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан  Рес-
публикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері

агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йры-
ѓымен бекітілген Бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орна-
ласуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптасты-
ру ќаѓидалары (б±дан єрі –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

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 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

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 конкур-
стыњ μтетіндігі туралы хабарлан-
дырудыњ соњѓы жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Лисаков ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесі-
не мына мекенжайѓа: Лисаков ќ.,
Мир кμш., 31, 17-каб., аныќтама
‰шін телефоны: 8 (71433)  3-38-66,
факс: 3-39-08, электрондыќ мекен-
жайы: personnel.lsk@mail.ru  ±сыну
ќажет.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу бастал-
ѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге оларды жібе-
ру туралы кандидаттарѓа хабар-
ландыру к‰нінен 5 ж±мыс к‰н
ішінде Лисаков ќаласы єкімініњ ап-
паратында μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету  ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды
ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу баста-
луына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа
дейін кешіктірмей Лисаков ќаласы
єкімі аппаратыныњ кадрлармен
ж±мыс бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар Лисаков ќаласы
єкімі  аппаратыныњ кадрлармен
ж±мыс бμліміне жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн
жерге келу жєне ќайту, т±ратын
жер жалдау, байланыс ќызме-
тiнiњ барлыќ т‰рлерiн пайдала-
ну) μздерiнiњ жеке ќаражаттары
есебiнен ж‰ргiзедi.

 Доверенное лицо к/х "Олейник Валерий Гарольдович"  в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества обьявляет о проведении торгов по прода-
же права  землепользования делимого земельного участка  расположенного на
территории Сарыкольского района, Сорочинского, Краснознаменского с/о, Кос-
танайской области предназначенных для ведения крестьянского хозяйства с
кадастровым номером: 12-190-023-045, площадью – 263,5 га, кадастровый но-
мер: 12-190-031-108, площадью – 70,0 га, 12-190-023-001, площадью – 36,0 га,
кадастровый номер: 12-190-017-028, площадью – 108,0 га.

 Покупная цена вносится  наличными деньгами в течение 5  календарных
дней с момента проведения торгов. Торги состоятся 18 декабря 2015 года в
18.00 по адресу: с. Крыловка,  Сарыкольского района, Костанайской области.
Заявки принимаются  в срок до 18.00 часов 17 декабря 2015 года по месту
нахождения доверенного лица: п. Сарыколь, ул. Октябрьская 23, кв 2, телефон
для справок: 8-(714-51) 22-2-41.



118 желтоќсан 2015 жыл

 Сауда-саттыќ 2015 жылы 14 жел-
тоќсанда болады. Басталуы саѓат
16.00. Сатылымныњ  формасы мен
єдісі – аѓылшындыќ, адымы – 10 %.

 Лот №1. ВАЗ-21213,  тіркеу нμмірі
Р 476 СА, шыќќан жылы – 2004, ќоз-
ѓалытќыш № 21213-7728966 ќорап
№ХТА21213041746230, т‰сі – анар-
тас. Бастапќы баѓасы – 163892 тењ-
ге. Кепілдік жарнасы – 8195 тењге.

Лот №2. ВАЗ-21213,  тіркеу нμмірі
Р 201 СС, шыќќан жылы – 2005, ќоз-
ѓалытќыш № 21213-7895886 ќорап
№ХТА21213051775201, т‰сі – аќ.
Бастапќы баѓасы – 200563 тењге.
Кепілдік жарнасы – 10028 тењге.

Аукционды μткізу тєртібі жєне
сауда-саттыќ жењімпаздарын аныќ-
тау шарттары.

Сауданыњ аѓылшындыќ єдісі: Аук-
ционшы жекешелендіру объектісініњ
бастапќы баѓасы мен баѓаныњ арту
адымын хабарлайды. Сауда-сат-
тыќќа ќатысушылар нμмірді кμтер-
геннен жарияланѓан баѓадан кμп
мμлшерде асырмай бастапќы баѓа-
ны жоѓарылатады. Аукционшы сау-
даѓа ќатысушылардыњ аукциондыќ
нμмірін айтып, баѓаны бекітіп, оны
арттыруѓа ±сыныс білдіреді. Жеке-
шелендіру объектісі бойынша сауда
максималды ±сынылѓан баѓаѓа дейін
ж‰реді. Объекті ‰шін єлде ќайда жо-
ѓары баѓаны ±сынѓан ќатысушы аук-
ционшы деп хабарланады. Аукцион-
шы объектініњ соњѓы баѓасын ќайта-
лап, басќа кμтерілген нμмірлер бол-
маса, осы объектініњ сатылѓаны ту-
ралы балѓамен соѓу арќылы жария-
лайды.

Объектілер бойынша ењ болма-

ѓанда екі ќатысушы сауда-саттыќ
баѓаныњ артуынан екі ќадамѓа кем
дегенде бастапќы баѓаны кμтерген
жаѓдайда ѓана сатылым есепке алы-
нады.

Саудаѓа ќатысушы ретінде
тіркелу ‰шін тμмендегілерді
±сыну ќажет:

1. Ережеге сай форма бойынша
саудаѓа ќатысу туралы μтініш.

2. Жеке т±лѓалар ‰шін: тμлќ±жат
немесе жеке т±лѓаныњ жеке басын
растайтын куєлігініњ кμшірмесі,
салыќ тμлеуші жеке т±лѓа ретінде
есепке алынѓанын растайтын, салыќ
органымен берілген ќ±жаттыњ
кμшірмесі, кμрсетілген ќ±жаттар
т‰пн±сќасымен бірге салыстыру
‰шін ±сынылады немесе олардыњ
нотариалдыќ куєландырылѓан
кμшірмелері ±сынылады, сонымен
ќатар, аѓымдаѓы есеп-шотыныњ бар
екендігін растайтын банк аныќтама-
сыныњ т‰пн±сќасын тапсырады.
Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары салыс-
тырылып болѓаннан соњ, бір ж±мыс
саѓаты ішінде жеке т±лѓаѓа ќайтары-
лады;

Зањды т±лѓалар ‰шін: жарѓыныњ
кμшірмесі, зањды т±лѓаныњ мемле-
кеттік тіркелгені туралы куєлігі, салыќ
тμлеуші жеке т±лѓа ретінде есепке
алынѓанын растайтын, салыќ орга-
нымен берілген ќ±жаттыњ кμшірмесі,
кμрсетілген ќ±жаттар т‰пн±сќасымен
бірге салыстыру ‰шін ±сынылады
немесе олардыњ нотариалдыќ кує-
ландырылѓан кμшірмелері ±сыныла-
ды, сонымен ќатар, аѓымдаѓы есеп-
шотыныњ бар екендігін растайтын
банк аныќтамасыныњ т‰пн±сќасын
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"Ќазаќстан"  Республикалыќ Телерадиокорпорациясы"
АЌ Ќостанай облыстыќ филиалыныњ автокμлік ќ±ралдарын
сату бойынша сауда-саттыќты ж‰ргізу туралы хабарлайды

тапсырады. Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
лары салыстырылып болѓаннан соњ,
бір ж±мыс саѓаты ішінде жеке
т±лѓаѓа ќайтарылады;

3. Кепілдік жарна салынѓанын
растайтын тμлем ќ±жаттарыныњ
т‰пн±сќасы мен кμшірмелері сауда
μткізіліп болѓаннан соњ ќатысушы-
ныњ келуі бойынша ќайтарылады.

4.Зањды т±лѓа μкілініњ ќ±зыретін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
ры, сондай-аќ зањды т±лѓа μкілініњ
жеке басын растайтын тμлќ±жат пен
жеке куєлігініњ кμшірмелері салысты-
рылѓаннан кейін ќайтарылатын
т‰пн±сќаларымен бірге ±сынылады
немесе μкілініњ жеке басын растай-
тын тμлќ±жат пен жеке куєлігініњ но-
тариалды расталѓан кμшірмелерін
±сынады.

Саудаѓа ќатысуѓа μтінішті ќабыл-
дау мен тіркеу "Ќазаќстан" Респуб-
ликалыќ телерадиокорпорациясы"
АЌ Ќостанай облыстыќ филиалы,
Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓылы,
126, 26 кабинет мекенжайы бойын-
ша аќпараттыќ хабарлама жария-
ланѓан к‰ннен басталады жєне
аукцион басталѓанѓа дейін бір саѓат-
та аяќталады.

Кепілдік жарна
KZ988560000000384095 КБЕ 17,
БСК KCJBKZKX, БСН 980441003343
шотына енгізіледі (кепілдік жар-
на кμлеміне банктік ќызметтер
тμлемі кірмейді).

Сенімді т±лѓа Есмаганбетов Канат
Серикович

Аныќтама телефондары: 54-72-
06, 8-775-185-85-28., 8-707-185-85-
28

Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!
Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны, ќ±рметті ќ±да-

ѓиымыз РАХМЕТОВА Ж±маг‰л желтоќсанныњ 1-інде
60 жасќа толады.

Ќ±рметті Ж±маг‰л ќ±даѓи, Сізді туѓан к‰ніњізбен
ќ±ттыќтаймыз. ¦заќ ѓ±мыр, зор денсаулыќ, мол ба-
ќыт, ќажымас ќайрат, шањыраѓыњызѓа ќ±т-береке
тілейміз. Т±њѓыш немерењіз Мєликаныњ ќуанышына
кенеліп, ортамызда аман ж‰ре беріњіз дей отырып,
мына μлењ жолдарын арнаймыз.

Немерењді жетектеп к‰луменен,
Кμгіњнен тањыњ атсын к‰лімдеген.
Єр к‰ніњ той-думан боп μте берсін
Ќ±ттыќтаймыз туылѓан к‰ніњменен!

Игі тілекпен: ќ±да-ќ±даѓиларыњ
Д‰йсен, Ќымбат, Балкен.

Форостовский Юрий Николаевичтіњ  сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы Сарыкμл ауданы Маяк селолыќ округі
аумаѓында орналасќан кадастрлік нμмірлері 12-190-017-047, алањы – 64,8 га,
12-190-017-035, алањы – 43,3 га,  шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан,
бμлінетін жер телімдеріне  жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

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

Сауда 2015 жылѓы 19 желтоќсанда саѓат 18.00-де мына мекенжайда бола-
ды: Ќостанай облысы Сарыкμл ауданы Маяк селосы. ¤тінімдер 14.12.2015
жылы саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады:  Сарыкμл к., Октябрьская кμш., 23,  2 п., аныќтама ‰шін телефон:
8-714-51-22-2-41.

Доверенное лицо Форостовского Юрия Николаевича в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества обьявляет о проведении торгов по
продаже права  землепользования делимыми земельными участками   с када-
стровыми номерами: 12-190-017-047, площадью –64,8 га, 12-190-017-035, пло-
щадью – 43,3 га, расположенными на территории Маякского сельского округа
Сарыкольского района Костанайской области предназначенными для веде-
ния крестьянского хозяйства.

 Покупная цена вносится  наличными деньгами в течение 5  календарных
дней с момента проведения торгов.

Торги состоятся 19 декабря 2015 года в 18.00 по адресу: с.Маяк,  Сарыколь-
ский район, Костанайская область. Заявки принимаются  в срок до 18.00 часов
14.12.2015 года по месту нахождения доверенного лица: п. Сарыколь, ул.
Октябрьская 23, кв 2, телефон для справок: 8-714-51-22-2-41.

"АЌ-Бидай" ЖШС-ніњ сенімді т±лѓа-
сы келесі м‰ліктерге сауда жария-
лайды:

№1 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-144, алањы
84, 5 га бμлінетін жер учаскесіне
23.07.2052 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
1563250 тењге.

№2 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-145, алањы
135,2 га бμлінетін жер учаскесіне
23.07.2052 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
2501200 тењге.

№3 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-150, алањы
84, 5 га бμлінетін жер учаскесіне
23.07.2052 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
1563250 тењге.

№4 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-143, алањы
85,7 га бμлінетін жер учаскесіне
27.07.2052 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
1585450 тењге.

№5 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-149, алањы
85,6 га бμлінетін жер учаскесіне
06.09.2052 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
1583600 тењге.

№6 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-035, алањы
270,0 га бμлінетін жер учаскесіне
16.08.2054 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
4955000 тењге.

№7 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-153, алањы
71,1 га бμлінетін жер учаскесіне
12.12.2052 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
1315350 тењге.

№8 лот – Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќостанай селолыќ ок-
ругі мекенжайында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-182-022-052, алањы
111,5 га бμлінетін жер учаскесіне
13.09.2051 ж. дейінгі мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓасы –
2062750 тењге.

Сауда єдісі – аѓылшын.
Саудаѓа ќатысу ‰шін μтінімдер сау-

даѓа 1 к‰н ќалѓанѓа дейін  мына ме-
кенжайда ќабылданады: Ќостанай об-
лысы, Ќарабалыќ ауданы, Ќарабалыќ
п., Алматы-Екатеринбург трассасы.

Сауда 2015 жылѓы 18 желтоќсан-
да, саѓат 11.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы, Ќарабалыќ
ауданы, Ќарабалыќ п., Алматы-Екате-
ринбург трассасы.

Сенімді т±лѓаныњ деректемесі: «Аќ-
Бидай-Агро» ЖШС-ніњ сенімді т±лѓасы
Стадников Виктор Валерьевич,  мекен-
жайы: Ќарабалыќ п., Набережная кμш.,
68А ‰й, 2 пєтер, тел.87018570337.

Сауда аяќталѓаннан кейін ењ жоѓа-
ры баѓаны ±сынѓан сауда ќатысушысы
сатып алу баѓасы сомасын толыќ кμле-
мінде 1 ж±мыс к‰ні ішінде енгізуі тиіс.

Доверенное лицо ТОО "Ак-Бидай-
Агро" объявляет торги на следующее
имущество:

Лот №1 – право землепользования
сроком до 23.07.2052г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-144, площадью 84,5
га расположенный по адресу: Коста-
найская область, Карабалыкский рай-
он, Кустанайский сельский округ. Стар-
товая цена – 1563250 тенге.

Лот №2 – право землепользования
сроком до 23.07.2052г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-145, площадью
135,2 га расположенный по адресу: Ко-
станайская область, Карабалыкский
район, Кустанайский сельский округ.
Стартовая цена – 2501200 тенге.

Лот №3 – право землепользования
сроком до 23.07.2052г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-150, площадью 84,5
га расположенный по адресу: Коста-
найская область, Карабалыкский рай-
он, Кустанайский сельский округ. Стар-
товая цена – 1563250 тенге.

Лот №4 – право землепользования
сроком до 27.07.2052г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-143, площадью 85,7
га расположенный по адресу: Коста-
найская область, Карабалыкский рай-
он, Кустанайский сельский округ. Стар-
товая цена – 1585450 тенге.

Лот №5 – право землепользования
сроком до 06.09.2052 г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-149, площадью 85,6
га расположенный по адресу: Коста-
найская область, Карабалыкский рай-
он, Кустанайский сельский округ. Стар-
товая цена – 1583600 тенге.

Лот №6 – право землепользования
сроком до 16.08.2054г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-035, площадью
270,0 га расположенный по адресу: Ко-
станайская область, Карабалыкский
район, Кустанайский сельский округ.
Стартовая цена – 4955000 тенге.

Лот №7 – право землепользования
сроком до 12.12.2052г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-153 площадью 71,1
га расположенный по адресу: Коста-
найская область, Карабалыкский рай-
он, Кустанайский сельский округ. Стар-
товая цена – 1315350 тенге.

Лот №8 – право землепользования
сроком до 13.09.2051г. делимым зе-
мельным участком с кадастровым но-
мером 12-182-022-052, площадью
111,5 га расположенный по адресу: Ко-
станайская область, Карабалыкский
район, Кустанайский сельский округ.
Стартовая цена – 2062750 тенге.

Метод торгов – английский.
Заявки на участие в торгах прини-

маются за 1 день до даты проведения
торгов по адресу: Костанайская об-
ласть, Карабалыкский район, п.Кара-
балык, трасса Алматы-Екатеринбург.
Торги состояться 18 декабря 2015
года, в 11-00 часов, по адресу: Коста-
найская область, Карабалыкский рай-
он, п.Карабалык, трасса Алматы-Ека-
теринбург.

Реквизиты доверенного лица: до-
веренное лицо ТОО "Ак-Бидай-Агро"
Стадников Виктор Валерьевич, нахо-
дящийся по адресу: п.Карабалык, ул.
Набережная, дом 68А, кв.2,
тел.87018570337.

После завершения торгов участник
торгов, предложивший наибольшую
цену, должен внести покупную цену
сумму в полном объеме в течение 1
рабочего дня.

"СоюзАгроИнвест" ЖШС-ніњ сенiмдi т±лѓасы Рассохи-
на Татьяна Ивановна, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу
тєртібімен Ќостанай облысы, Денисов ауданы, Прире-
чен ауылдыќ округініњ аумаѓында орњаласќан 12-187-023-
050 кадастрлік нμмірі, 598,0 га кμлемі, 12-187-023-051
кадастрлік нμмірі, 1067,0 га кμлемі, 12-187-023-011 ка-
дастрлік нμмірі, 560,0 га кμлемі,  бμлінетін жер учаскесі-
не жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда
μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi.
Сауда 2015 жылѓы 22 желтоќсан,   саѓат 10.00-де  мына
мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Денисов ауда-
ны, Приреченка а., кењсе ѓимараты.  ¤тінімдер 2015
жылѓы 21 желтоќсан, саѓат 18-00-ге дейiнгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады:
Ќостанай ќаласы, Абай дањ., 173 ‰й, 12 пєт., телефон
8-775-296-37-79.

 Доверенное лицо ТОО "СоюзАгроИнвест" Рассохина Та-
тьяна Ивановна в порядке внесудебной реализации залогово-
го имущества, объявляет о проведении торгов по продаже
права временного возмездного землепользования (аренды)
на земельные участки, расположенные на территории Прире-
ченского сельского округа Денисовского района Костанайской
области, предназначенные для ведения товарного сельскохо-
зяйственного производства: кадастровый номер 12-187-023-
050, площадью 598,0 га, кадастровый номер 12-187-023-051,
площадью 1067,0 га, кадастровый номер 12-187-023-011, пло-
щадью 560,0 га. Покупная цена вносится наличными деньгами
в течение 5-ти календарных дней с момента  проведения тор-
гов. Торги состоятся  22 декабря 2015 года в 10.00 часов по
адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Прире-
ченка, здание конторы. Заявки принимаются в срок до 18-00
часов 21 декабря 2015 года по месту нахождения доверенно-
го лица: пр.Абая, д.173, кв.12, телефон – 8-775-296-37-79.

Ќостанайда жастар арасында самбодан рес-
публикалыќ  турнир μтті. Жарысќа Астана, Кμкше-
тау, Аќтμбе, Ќостанай, Рудный ќалалары мен об-
лыстыњ барлыќ аудандарынан спортшылар келді.
23 салмаќ дєрежесі  бойынша жалпы саны 150-
ден аса палуандар баќ сынады. Турнирдіњ бас
тμрешісі Ержан Ќабидулинов б±л жолѓы бєсекеніњ
ауќымы μскендігін атап μтті.

– Соњѓы жылдары самбо к‰ресі облыста жаќсы
ќарќын алып келеді. Мыќты бапкерлеріміз бар. Со-
лардыњ арќасында жас палуандар елімізге таны-
лып келе жатыр. Осы жарысќа Ќазаќстанныњ
т‰кпір-т‰кпірінен командалардыњ жиылѓаны кμњіл

ќуантады. Б±йырса, Ресей Федерациясынан да
спортшыларды шаќырамыз. М±ны келесі жылдыњ
еншісіне ќалдырайыќ, – деді Ержан Ќабидулинов.

‡ш к‰нге созылѓан турнирде ќостанайлыќтар
16 "алтын" медальѓа ие болды. Оларды Евгений
Мовчан, Иван Сорокин, Болат Ибрашев, Аркадий
Ахметов, Рауф Алиев, Ќуат Хамитов жєне Жаса-
сын Сымбаев сияќты танымал жаттыќтырушылар
баптап єкелген болатын.

"Динамо" спорт клубында жаттыѓатын Мирас
Хамит (73 келі) пен астаналыќ Дархан Ќ±рбанов
(66 келі) техникалыќ шеберліктерімен кμзге т‰сті.
Сонымен ќатар, Єбен Айдосов, Диас Жылќайда-
ров Досбол Балѓабай, Єлжан Н±рєділ, Аќжол
Ќонысбай, Дєулет Жарас, Архат Аќмырзиновтар
μз салмаќтарында чемпион атанды.

СПОРТ

Жењімпаз жастар аныќталды
Ќасќырбай
    ЌОЙШЫМАНОВ

ЖАЛЃАН АЌПАР

3 желтоќсанда саѓат 18:00 ша-
масында Абай кμшесіндегі тоѓыз
ќабатты № 2 А ‰йінде жарыл-
ѓыш зат орнатылды деген сыбыс
шыќты. 77 жастаѓы ќарт кісініњ
пєтеріне бμгде біреулер теле-
фон шалып, жарылѓыш заттыњ
ќойылѓандыѓын айтќан. Зейнет-
кер ќ±пия ќоњырау жайлы поли-
цияѓа хабар береді. Ќ±зырлы
орган μкілдері дер кезінде мекен-
жайѓа келеді. ¤рт сμндіру техни-
калары, алѓашќы жедел-жєрдем
ќызметі жєне ќ±тќарушылар
тобы лезде ж±мылдырылды.  ‡й
ќоршауѓа алынып, т±рѓындар
арнайы автобустарѓа орналас-

тырылды.Тексеру шаралары екі
саѓатќа созылды. Ѓимараттан
сыртќа шыѓарылѓан 36 пєтердіњ
т±рѓындарына ыстыќ тамаќ
‰лестіріліп, оларѓа психологтар
кењес берді. Ќала єкімі мен орын-
басары оќиѓаныњ басы-ќасында
ж‰рді. Саперлар командасы жа-
рылѓыш заттыњ жоќтыѓын аныќ-
тады. Арнайы жасаќталѓан топ
саѓат тоѓыз жарымдарда т±рѓын-
дарды μз пєтерлеріне кіргізді.

Ќостанай облысы ІІД ќызмет-
керлерініњ жедел ж±мысыныњ

арќасында анонимді ќоњырау
Маяковский кμшесіндегі д‰кен-
дердіњ бірінен т‰скендігі белгілі
болды. ІІД баспасμз хатшысы
Є.Н±рмахинныњ мєлімдеуінше,
жалѓан аќпарды № 19 мектеп
оќушылары таратќан. Олардыњ
жасы – 12-13-терде. ЌР Ќылмыс-
тыќ кодексiніњ 273-бабы бойын-
ша (Терроризм актiсi туралы жал-
ѓан хабарлау) ќылмыстыќ іс ќоз-
ѓалды. Материалдыќ, мораль-
дыќ шыѓындарды оќушылардыњ
ата-анасы μтейтін болады.

Ойын балалары єлекке т‰сірді
Ќасќырбай
    ЌОЙШЫМАНОВ

Назар аударыњыз! Ќостанай облысы ¦ЌК департаменті мен
облыстыќ ІІД μкілдері алдаѓы уаќытта лањкестік туралы жал-
ѓан аќпар таратќандарѓа жазаныњ к‰шейтілгендігін ескертеді.
ЌР Ќылмыстыќ кодексiніњ 273-бабы бойынша тєртіп б±зушы
алты жылѓа бас бостандыѓынан айырылады.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
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беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мәуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.
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асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Кейде ағайын-үйдің ара-
сында: Осы біздің алаштың 
ішіндегі арғы тегіміз кім?  
Бұл жаққа  қандай себептен 
келдік? – деген сауалдарға 
жауап іздейтін едік. Жітіқа-
радан оңтүстік батысқа 
қарай шығатын асфальт 
жол Қазақстан мен Ресей-
ді жалғастырады. Жолдың 
бойында ара қашықтықта-
ры 20-30 шақырымнан ас-
пайтын ауылдар, бұрын 
Миллютин кенті, қазіргі 
аты Шаңдыкөл, келесі он 
шақырымнан кейін «Белый 
ауыл» аталып кеткен, 
көпшілігі қазақтар тұратын  
шағын ауыл болатын. Кеңес 
дәуірінде алыстан-ақ жарқырап 
көрінетін ауылдан енді қиран-
ды ғана қалды. Осы мекен бір 
кездерде біздің  бабамыздың 
есімімен Төлеміс ауылы ата-
ныпты. Жолдың оң қанатынан 
қырық-елу қадамнан аспайтын 
аралықта, кешегі мен бүгінгі 
ұрпақ жерленген ортақ зират 
бар. Өкінішке қарай, қарттары-
мыз бар кезінде сұрап білмей, 
өткенімізге назар аудармап-
пыз.  Енді құйма құлақ қарттар 
азайды, білетіндер некен-саяқ. 
Солардың бірі  Қайырбек Жабаев 
ақсақал. Абзал қарт бабамыз-
дың зиратын тауып берді, көп 
рахмет.

Шежіреге үңілсек, біздің 
Жағалбайлы руының атамекені 
Ақ Жайық, Суындық, Жоса өзені. 
Эпос  жырлардан белгілі, Кіші 
жүздің Жағалбайлы руы «Қыз 
Жібек» жырындағы Төлегеннің 
шыққан руы (Бескүрек руы). Мен 
Жағалбайлының бай шежіресі-
нен  тек  Балқожа руынан ба-
бамыз Төлемістен тараған ұр-
пақтарды айтсам: Жағалбайлы 
– Мырза – Балқожа – Көзімбет 
– Жолақ – Батыр – Құттымбет 
– Мыңжасар – Байырыстан – Та-
уық – Серкебай – Төлеміс – Қаиб-
жан – Қалымжан туады. Қайб-
жаннан: Мұстафа, Рахметжан, 
Ақымжан, Қалымжаннан – Мұ-
хамбет, Қабдолла, Мұстафадан 

– Қанапия, Мұрат т.б. Төлеміс 
бабамыздың ұрпақтарының қа-
тарында Қостанай облысының 
прокуроры Марат, Меңдіқара, 
Жітіқара аудандарында журна-
лист, ауыл әкімі, түрлі саланың 
мамандары елін, жерін сүйген, 
беделді танымал, сыйлы аза-
маттар бар .

Екінші тоқтала кететін 
мәселе, Жағалбайлы руларының 
ата мекені Жайықтан шашы-
рай, жер ауып көшуі еді. Тарихи 
оқиғаларға байланысты кіші 
жүздің атамекендерінен айы-
рылуы, қайғы-мұң, жырға толы 
құбылыс. Бұрын қазақ Жайық-
тың сол жағалауында жазда 
жайылатын да, қысқа қарай 
оң жағалауына өтетін. Патша 
өкіметінің тыйым салғанына 
қарамай, қазақтар оң жағалау-
ға өтіп кете берді. Бірақ патша 
өкіметі, қарулы отрядтарын жі-
беріп, қолға түскендерді Сібір-
ге жер аударып, қуып жатты, 
оларды жерден аластау үшін, 
шөпті өртеді, үкімет жарлық 
шығарды. Малдың жайылым 
жері болмағандықтан қазақтар 
көшуге мәжбүр болды. Пугачев 
көтерілісіне қатыстыңдар деп, 
тағы бір себеп тауып, қудала-
ды. Осындай себептермен қа-
зақтардың алғашқы жер аууы 
1797 жылы басталды. 

Қазақтың жер ауып, көтеріле 
көшуі көтеріліспен басталып, 
соңы патша әскерінің қарулы 

күшімен басылып, қыр-
ғынмен аяқталып отыр-
ды. Осы бір көріністерді 
жазып отырған себебім, 
Жағалбайлы руларының 
ата қонысынан айырылып, 
ішке қарай жөңкіле көшу 
себептері еді. Олардың 
ешқайсысы атамекен-
дерін өз еркімен тастаған 
жоқ.  Осындай себептер-
мен, біздің Төлеміс баба-
мыз Балқожа руының көшін 
бастаған. «Артықпай» 
деп аталған қонысқа  көш 
басын тірейді. Көштің 
бір бөлігі «Тауықсор» деп 

аталатын (қазіргі Қамысты 
ауданына қарасты) мекенге 
қоныстайды. Енді үшінші бір 
бөлігі Ресейдегі Адамау ауданы 
Жоса өзенінің бойында «Бай-
мұрат» аталып мекенде қала-
ды. Бұрынғы «Артықпай» қоны-
сы біздің бабамыздың есімімен 
«Төлеміс ауылы» болып келді де, 
кейін «Белый ауыл» боп аталып 
кетті. Төлеміс Серкебайұлы 
өз заманында атақты тұлға 
болған. Замандастары Мала-
тауда – Дербісалы, Бозбетте 
– Найза болыс атанған. Патша 
өкіметінен алған атағы, шені 
де,   ел арасында қадірлі, беделді 
адамдар болыпты. Патша сая-
сатын өз жұртының пайдасы-
на айналдырып, елге ақылмен, 
айламен қорған болған тұлға-
лар. Міне осындай арыстардың 
рухына тағзым етуді ойладық. 
Бабамызға ұрпақтары жиналып, 
басына ескерткіш орнатып, ас 
бердік. 

Біздің тілегіміз, ұлттың 
тұтастығымды сақтап, қа-
зақтың ұлттық тірегі болып 
табылатын, әдеп-ғұрпы, салт-
дәстүрі, ізгілік, мейірімділікті 
ту етіп, ұстанудағы, ата-баба, 
тарихымызды есте сақтап, ар-
дақтау болып табылады. Өт-
кен зар заман қазаққа қайтып 
оралмасын. Бабалардың рухы 
өшпесін дейміз. 

                          М.ҚАЙБЖАНОВ.
Жітіқара ауданы.

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

Ел мен жер

КИКБОКСИНГ

Қоржында – әлем 
чемпионатының 

жүлдесі

Қасқырбай 
 Қойшыманов

Қостанайлықтар кикбоксингтен өткен әлем чемпио-
натынан оралды. WAKO World Championship – әлемнің 
әр қиырынан кілең мықтыларды жинайтын байрақты 
бәсеке. Ирландия астанасы – Дублинде өткен турнирден 
жерлестер құр қол қайтқан жоқ. Ел намысын қорғаған 
Сапар Тұманов  75 келі салмақта әлем чемпионатының 
қола медалін қанжығаға байлады.

– Сапардың қайсарлығына тәнті болатынмын. Ирлан-
дияда бағындырған белесін естігенде, қуанышым қойны-
ма сыймады. ол өте епті жігіт, физикалық дайындығы 
мығым. Әлем кубогінің иесі атанған. Былғары қолғап 
шеберінің осы жетістігіне «бестік» қояр едім, – дейді «Сұл-
тан» кәсіпқой спорт клубының директоры Дәмір Қалқаев.

Турнир жүлдегерінің жаттықтырушысы Әскер маку-
баев финалдық кезеңде шәкіртінің жарақат алып қалған-
дығын айтты. 

– Рас, алғашқы кездесуде Сапарға «аузын айға білеген» 
тунистік Хадиа Хамди тап болды. ол – өз елінің бес дүркін 
чемпионы және 2013 жылы өткен әлем чемпио натының 
жүлдегері, аса тәжірибелі спортшы. айқас алаңында бәрі 
бірдей. Сапар да қарсыласының  атағынан сескенген 
жоқ. Керісінше, Ирландиядан алтын медалін «көзде-
ген» Хадиа Хамди еліне ертерек қайтты, – деді Әскер 
 макубаев.

Сапар ширек финалда алаң қожайыны ноел Терниді 
тізе бүктірді. Өкінішке қарай, жартылай финалда «ежелгі» 
қарсыласы, ресейлік Башир Таждиновқа ұпай санымен 
есе жіберді. Дегенмен, 22 жасар Сапар әлі-ақ есе қайта-
рамын деп отыр.

Халықаралық дәрежедегі төреші азамат Сұмамбаев-
тың жетістігі де көңіл сүйсінтеді. ол – әлем чемпиона-
тында қазылық жасаған Қостанай облысынан шыққан 
тұңғыш төреші. Дублин турнирінде азамат Сұмамбаев-
қа «Golden card», яғни, кикбоксинг ережесіне сәйкес 
берілетін «С» дәрежесіндегі куәлік табыс етілді. 

«Сұлтан» кәсіпқой спорт клубының директоры Дәмір 
Қалқаевтың айтуынша, алда ҚР кубогінің бәсекесі тұр. 
алайда, әлем чемпионатының жүлдегері Сапар Тұма-
новқа демалыс беріледі. оның орнына басқа кикбок-
сингші аттанбақ.

СУРЕТТЕ: жүлдегерді қарсы алу сәті.
Суретті түсірген: айбек Жүзбай. 
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