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– Сіздердіњ ќажырлы ењбектеріњізді ќ±рметтейміз.
Кейбір мемлекеттерде, тіпті, бастауын алѓан
Германияныњ μзінде б±л мерекені атап μтпейді. Ал,
біздер кμктемніњ алѓашќы к‰ндерінде келетін
мерекеге аса бір кμњілмен, шын ниет, ыќыласпен
ќараймыз, – деді μњір басшысы.

Б±л  игі  шараѓа  облыстыќ  "Мерейлі  отбасы" бай-
ќауында жењімпаз болып, республикалыќ дєрежедегі
жарыста лауреат атанѓан Жањбыршыновтар отбасы-
ныњ тірегі, кμп балалы ана, 12 немере с‰йіп отырѓан
ардаќты єже, зейнеткер Бижамал Жањбыршынова,
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мєдениет саласында ±заќ жылдары тер тμгіп, басшы-
лыќ міндет атќарѓан, "Ќ±рмет" орденініњ иегері Римма
Ѓайсенова, Ќостанай ауданы ардагерлер ±йымыныњ
тμрайымы, "Шапаѓат" медалініњ иегері Надежда Му-
раева, єріптесіміз  Ќазаќстанныњ ќ±рметті журналисі
К‰лтай Єбдірахманова сияќты ±рпаќќа ‰лгі  бо-
лѓан  аяулы  аналар мен єйелдердіњ ќатысќан-
дыѓын айтуѓа болады.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

2-бет

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ
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Єйелдердіњ Халыќаралыќ мерекесі
к‰ні ќарсањында "Н±р Отан" партиясы-
ныњ Ќостанай облыстыќ филиалында игі
іс шара μтті. Партия ќ±рамындаѓы
μњіріміздіњ нєзік жандылары бас ќосып,
облыстыќ филиалдыњ бірінші орынбаса-
ры Єлия Сапарова жиналѓан ќауымды
ќ±ттыќтап, маќтау ќаѓаздарын берді.

– Кμктем осы мерекемен есік ќаѓаты-
ны белгілі. Б±л к‰ні тек жер-д‰ние ѓана
емес, барлыќ єйел заты шат-шадыман
к‰йге еніп, кμњілдері кμтеріліп, бір жаса-
рып ќалатыны аныќ. Б‰гін Сіздердіњ бас
ќосќандарыњ біз ‰шін ‰лкен ќ±рмет, абы-
рой, – деп Є.Сапарова елге ењбек сіњірген,
єлеуметтік салада ќарым-ќабылетімен
айрыќша кμрінген єйелдерге жылы
лебізін білдірді.

Басќосуда партия ќ±рамындаѓы кμп

балалы аналар Ќарлыѓаш Балапанова,
Светлана  Сон,  ењбек ардагерлері Вера
Семенова, Роза Атымтаева, Надежда Му-
раева, мемлекеттік ќызмет жєне банк ме-

кемелерініњ кєсіподаќ ±йымыныњ
тμрайымы Римма Ѓайсенова сияќ-
ты абзал жандар ќатысты.

– Биыл μздеріњіз білетіндей,
Жењістіњ 70 жылдыќ мерекесі ата-
лып μтпекші. Сол игі шараѓа "Н±р
Отан" партиясымен бірлескен бірта-
лай жобаларымыз іске асуда. "Ара-
дагерлерді ардаќтайыќ" жобасы не-
гізінде кμп д‰ниеміз т‰генделіп
ќалды. Таѓы бір тамаша акцияныњ
нєтижесінде т‰у сонау Ресейдіњ
Красноярск μњірінен ќоњырау ша-
лып,  μз  туѓан-туыстарына  іздеу

салѓан жандар да табылып ќалды. Б±л
біздіњ бірлескен ж±мысымыздыњ нєти-
жесі, – деді облыстыќ ардагерлер кењесі
тμраѓасыныњ орынбасары Вера Семенова.

Мєжіліс соњында жыл сайынѓы

"Н±р Отан" єйелдер ќауымын
марапаттады

дєст‰р бойынша барлыќ жи-
налѓан єйелдер ќауымына
партия атынан г‰л шоќтарын
тарту етіп, сый-сияпат
жасалды.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕ-
КОВ.

8 наурыз – єйелдердіњ Халыќаралыќ мерекесі
ќарсањында облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов
ењбегімен елеулі болып, мемлекеттік наградаѓа ие
болѓан, кєсіпте де, єлеуметтік салада ћєм
отбасында да ќ±рметке бμленген нєзік
жандарымызды ќабылдап, сый-ќ±рмет кμрсетті.
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8 наурыз – Халыќаралыќ єйелдер к‰ні ќарсањында
"Н±р Отан" партиясы Ќостанай ќалалыќ филиалы
¦ОС-на ќатысќан нєзік жандыларды мерекемен
ќ±ттыќтады. Партиялыќтар облыс орталыѓында т±ратын
жиырма екі майдангердіњ ‰йіне барып, сый-ќ±рмет
кμрсетті.

Партиялыќтардыњ ќ±ттыќтауын алѓан ардагер ананыњ бірі – Ва-
лентина Гальцова. Ол  1923 жылы 12 сєуірде Орынбор облысы,
Бузулук  ќаласында туѓан. ¦лы Отан соѓысы басталѓан жылы алѓаш-
ќылардыњ  бірі  болып  Ќызыл  Армия ќатарына алынды. Кењес
армиясыныњ сапында екі жыл ќызмет етіп, Сталинград ‰шін болѓан
шайќасќа ќатысќан. ¦рыс даласындаѓы ерлігі ‰шін 1943 жылы "Ста-
линградты ќорѓаѓаны ‰шін" медалімен наградталды. Майдан дала-
сында мерген болды, ±шаќќа снаряд тасыды. От пен оќтыњ ортасын-
да ж‰ріп жараланды. Нєтижесінде екінші топтаѓы м‰гедек атанды.

Соѓыстан кейінгі бейбіт заманда м±ѓалім болып ќызмет етті.
Шєкірттерге биология пєнінен сабаќ берді.  1949 жылы Куйбышев
ауыл шаруашылыќ институтын агрономия факультетін бітіріп, ком-
сомол жолдамасы бойынша Ќостанайѓа табан тіреді. Тыњ жєне ты-
њайѓан жерді игеруге ќатысты. Міне сол уаќыттан бері майдангер
Тобыл жаѓалауындаѓы шаћарда μмір с‰руде.

¤мірден кμргені мен т‰йгені мол ќария ќ±ттыќтай келген азамат-
тарѓа алѓысын білдірді. Партиялыќтар майдангерге бір ќ±шаќ г‰л
сыйлап, ардагердіњ естелігін тыњдады.

– "Ардагерлерді ардаќтайыќ" партиялыќ жобасы аясында соѓыс-
ќа ќатысќан нєзік жандыларды мерекемен ќ±ттыќтауды жμн кμрдік.
Себебі с±рапыл жылдары єйел-аналарымыз ер азаматтармен иыќ
тіресе ќару асынып, майданѓа аттанды. Кешегі Єлия мен Мєнш‰к
сынды мыњдаѓан єйел ќаћармандыќтыњ жарќын ‰лгісін кμрсетті.
Батырларымыздыњ арќасында ќазіргідей тыныш елде, бейбіт заман-
да μмір с‰рудеміз, – деді "Н±р Отан" партиясы Ќостанай ќалалыќ
филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Баќытбек Сєндібеков.

 Мерекењмен,
майдангер ана!

Облыстыќ мєслихатта μњірдегі мемлекеттік
индустрияландыру баѓдарламасыныњ алѓашќы
бесжылдыѓы талќыланды.

Елбасы Н.Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдауында айтќа-
нындай, б±л баѓдарлама єлемніњ ењ дамыѓан отыз елініњ ќатарынан
орыналуды, ел т±рмыс-тіршілігініњ бір арнаѓа т‰суін ќамтамасыз етеді.
¤ткен жыл алѓашќы бесжылдыќ жоспарды тиянаќтап беріп, аймаќ
экономикасыныњ жаќсы жаѓынан μскендігін кμрсетті.

¤ндірістік кєсіпорындар саны артып, былтыр жарты триллион
тењгеніњ μнімі μндірілді. Яѓни, 2013 жылмен салыстырѓанда 2 млрд-
ќа μскендігін байќатты. Тау-кен μндірісіндегі темір рудасы, боксит,
асбест, алтын μнімдерініњ шыѓарылу кμлемі 300 млрд-ќа жуыќтаѓан.

Машина ќ±растыруда да 34% артќандыѓын ањѓартады.  "Агромаш-
Холдинг" АЌ мен "СарыарќаАвтоПром" ќазірдіњ μзінде жењіл кμлікпен
ќатар ќоѓамдыќ ћєм апаттыќ жаѓдайда ќолданылатын арнайы
кμліктерді ќ±растыруда.

Осы тμњіректе облыстыќ кєсіпкерлік жєне индустриалды-иннова-
циялыќ даму басќармасыныњ басшысы Мейрам Сμкітбаев халыќ
ќалаулыларына есеп берді.

Б±дан да басќа агроμнеркєсіп саласы да тыс ќалмады. Ет, с‰т
μнімдерініњ экспорты мен импорты да кењінен баяндалды. Мемле-
кеттік индустриалды карта баѓдарламасыныњ негізінде єр ќала мен
аудан μз жобаларын осы бес жылдыќтыњ ішінде тиянаќты орында-
ѓанын да жеткізді.

Басќарма басшысы алдаѓы бес жылда да біраз атќарылатын жо-
балар негізін ќысќа-н±сќа айта отырып, ќаржы даѓдарысыныњ сал-
дарынан ќалтарыста ќалып ќойѓан кейбір жобалардыњ да ж‰зеге
асатынын єњгімеледі

 Индустрияландыру мєселесі
талќыланды

1-бет
– "Єйел болу – ењ азап

ћєм ќиын", – депті орыс
аќыны Борис Пастернак.

Б±л сμзге осы жердегі барлыќ
єйел заты ќосылады деймін.
Д‰ниеніњ ауыртпалыѓын тек ќана
єйел-ана кμтере алады. Ол – от-
басыныњ ±йтќысы. Ол – ќайсар
ењбеккер  жан. Ол – μмірдіњ жал-
ѓасы ±рпаќ єкелер Ана. Ол – ертењ
Отанына жау шапса, ќолына ќару
±стар жауынгер! Міне, осындай
сан ќасиет єйелдіњ бойынан та-
былады – деді Надежда Мурае-
ва тебірене сμйлеп. – Мемле-
кетіміз  бізге  де,  басќаѓа да ќам-
ќор болып, ішкі т±раќтылыќты
берік ±стап отыр. Біз осыдан тан-
бауымыз керек. Мынадай к‰нді
атап μтпек т‰гілі, арасынан ќыл
да μтпейтін кешегі дос-бауыр ел
Украинадаѓы жаѓдайды бєріњіз
жаќсы білесіздер!

Надежда Мураеваныњ сμзін

Римма Ѓайсенова да одан єрі
жалѓай т‰сіп:

– Рас. Б±л ењ алдымен ынты-
маќты  айрандай  ±йытып   отыр-
ѓан Елбасыныњ ћєм оныњ саяса-
тын ќолдаѓан барша халыќтыњ
абыройы. "Єйел бір ќолымен
бесікті, екінші ќолымен єлемді
тербетеді" деп М±хтар Єуезов
айтќандай, μмірде єйел-анаѓа
т‰сер ауыртпалыќтыњ салмаѓын
осыдан-аќ шамалауѓа болады, –
деді.

Сондай-аќ, басќосуда поли-
ция жєне тμтенше жаѓдайлар
ќызметіндегі єйелдер, спортшы
ќыздар да сμз сμйлеп, ќ±рметтеп
шаќырып, арќа-жарќа шай іше
отырып еркін єњгімелескендері-
не ризашылыќ айтты.

– 8 наурызсыз кμктемніњ кел-

месі аныќ. Яѓни, кμктемді шаќы-
ратын осы атаулы мереке,
Сіздердіњ шат к‰лкілеріњіз, ниет-
пейілдеріњіз! Єлемніњ н±ры –
Ананыњ шын пейілінен. Кμктем-
кμњіл деген осы! – деп Н.Садуа-
ќасов кμтеріњкі кμњілмен тілек ай-
тып, басќосудыњ соњы єншашуѓа
±ласатынын, Ресейдіњ кμршілес
Челябі ќаласынан μнер ±жымы
арнайы келгендігін жеткізді.

"Status-men" тобы єрі
мемлекеттік "Урал" би ан-
самблі μнерлерін паш
етіп, жиналѓан ќауымды
єнге де, биге де разы

ќылды.
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        ДОСЖАНОВА

Жетім балалар мен ата-
анасыныњ ќамќорынсыз
ќалѓан балаларѓа арналѓан
№2 Ќостанай т‰зету мектеп-
интернаты лимитсіз
интернетке ќосылды. Б±дан
кейін интернаттыњ
тєрбиеленушілері
интернетті емін-еркін
пайдалана алады.
Балаларѓа базарлыќ
жасаѓан – Билайн
компаниясы.

Аталмыш мектеп-интернатын-
да жетім балалармен ќатар ден-
саулыѓында ауытќуы бар жас
буын тєрбиеленуде. Интернат-
тыњ ±стаздары балаларѓа білім
беріп, оњ мен солын тануѓа кμмек-
теседі. Ќазіргідей технологияныњ
ілгері басќан заманында комью-
тердіњ кμмегі керек-аќ. Ал ѓалам-
тордыњ ќажеттілігі айтпаса да
т‰сінікті. Сондыќтан Билайн ±ялы
байланысы "Шексіз м‰мкіндіктер"
республикалыќ жобасы аясында
интернатќа интернет ќосуды жμн
кμріпті. "Шексіз м‰мкіндіктер" єле-
уметтік жобасы былтырѓы жыл-
дыњ ортасында бастау алѓан.
Баѓдарлама бойынша Павлодар,
Алматы, Шымкент, Петропавл,

Ќостанай ќалаларындаѓы єлеу-
меттік мекемелер жоѓары жыл-
дамдыќты интернетке ќосылды.

– Б±л балалардыњ μмірлік
тєжірибелері мол. Олар жастай-
ынан ќаншама оќиѓаларды бас-
тан кешті. Айналасын танып-біл-
мей жатып ана-ананыњ ќамќор-
лыѓынан айырылды. Асырап ал-
ѓан отбасылар интернатќа ќайта-
дан μткізген жаѓдайлар да бола-
ды. Міне, осы оќиѓалар балалар-
дыњ ж±дырыќтай ж‰ректеріне сы-
зат т‰сіреді. Сондыќтан б±л ба-
лаќайларды жарќын болашаќќа
сендіру ќиын. Оларѓа аќыл-кењес
керек емес. Олар ќамќорлыќќа
зєру, – деді №2 Ќостанай т‰зету

мектеп-интернатыныњ директо-
ры Владимир Рубинский.

Иє, б±л жерде сєби шаѓынан
таѓдырдыњ тосќауылына тап бол-
ѓан балалар т±рады. Олар 15
жасќа  дейін осы жердіњ тєрбие-
сінде болады. Балѓындар ата-
ана ќамќорлыѓын кμрмесе де,
μмір мектебінен сабаќ алуда. Ин-
тернаттаѓы 152 жєудіркμзді ес-
керіп, заман аѓымынан ќалдыр-
май интернетті ќосып берген Би-
лайн ±ялы байланысыныњ бас-
тамасы μзгелерге ‰лгі.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек

Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

   Интернаттыњ балалары
интернетке ќосылды

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

6 наурыз к‰ні Ќостанайда бірнеше
адамныњ ќанын мойнына ж‰ктеді деп
айыпталѓан 31 жасар Денис Лесников-
ќа ќатысты ќылмыстыќ іске н‰кте
ќойды. Сотталушыѓа ЌР ЌК 175, 121,
96, 324, 125, 120 баптарыныњ бірќатар
тармаќтары бойынша айыптар таѓылды.

Естеріњізде болса, былтырѓы жыл-
дыњ  ењ атышулы єрі шырмауы кμп,
ќ±пиясы мол ќандыќол оќиѓа – 7 жасар
Виктория Ганяныњ μлімі болатын.
Кμктем айында кеншілер ќаласында із-
т‰ссіз жоѓалѓан б‰лдіршінді полиция
μкілдерімен бірге еріктілер де ж±мыла
іздеген еді. Арада бір ай μткенде Руд-

ныйдыњ сыртындаѓы ќ±рылыс ќиранды-
ларыныњ бірінен айуандыќпен μлті-
рілген ќыз баланыњ м‰рдесі табылды.
Алайда б±ѓан кінєлі адам біраз уаќыт
бой ±статпай ж‰рді. Осы оќиѓаны тер-
геу  кезінде куєгерлердіњ сипаттауы
бойынша бір ер азамат к‰дікті ретінде
±сталѓан еді, біраќ оныњ ќылмысќа ќаты-
сы жоќтыѓы аныќталѓан болатын.
Аќыры к‰дікті ретінде Ќостанай ќала-
сыныњ т±рѓыны, б±рын сотталѓан Денис
Лесников μткен жылдыњ 1 тамызынан
бері ќамауѓа алынды. Айтпаќшы, сот-
талушы В.Ганядан басќа таѓы ‰ш адам-
ды μлтірді жєне ±рлыќ жасады деп ай-
ыпталып отыр. Б±ѓан дейінгі сот оты-
рыстарыныњ жабыќ т‰рде μтіп келгенін
айта кету керек.

Ќостанай  облысыныњ  ќылмыстыќ

істер жμніндегі мамандандырылѓан
ауданаралыќ соты Денис Лесниковты
μмір бойы бас бостандыѓынан айыру
туралы ‰кім кесті. Сотталушы ќалѓан
ѓ±мырын айрыќша тєртіптегі колонияда
μтейтін болады. Сонымен ќатар, Лес-
ников зардап шеккендерге материал-
дыќ жєне моральдыќ шыѓынын тμлеу-
ге міндетті.

‡кім барысында судья Лесниковтыњ
жасаѓан ќылмысы ќауіпті саналатынын
атап μтті. Айтпаќшы, сот ‰кімі аяќталып,
ќамаќќа єкетілгелі т±рѓан сотталушы
ж±лќынып, айдауылдарѓа бой бермей,
айќайѓа басты. Судьяѓа, прокурорларѓа
бейєдеп сμздер айта бастаѓан Лесни-
ковты ќолдарын ќайырып, залдан тез
арада алып кеткеннен басќа амал ќал-
ѓан жоќ.

Ењ ќатањ жаза кесілді
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Электр қуаты арзандайды
Наурыз айынан бастап, елімізде электр қуатының құны 

түседі. Бұл туралы ҚР Ұлттық экономика министрлігі хабарлауда. 
Қазіргі таңда, табиғи монополияны реттеу комитеті «KEGOC» АҚ 
баға саясатын бақылауға алған. Мекеме өкілдерінің уәжіне құлақ 
асар болсақ, баға екі сатымен төмендейді. Электр жарығының 
арзандауына Екібастұз электр станциясының қызмет бағасын 
төмендетуінің себеп болғанын айта кеткен жөн. 

Бала денсаулығы – басты назарда
Таран.  Аудан прокурорлары орта білім беру мекемелерін 

тексерді. Шара барысында жеткіншектердің конституциялық 
құқықтары сақталмайтыны анықталды. Мемлекеттік жалпы 
орта білім беру стандартарына сәйкес, жергілікті атқару орга-
ны және жалпы білім беру ұйымы оқушылардың денсаулығы 
мен қауіпсіздігі үшін жағдай жасауға міндетті. Алайда аталмыш 
ауданның мектептерінде жарықтандыру, бөлмелердегі жылу 
тәртіптері сақталмаған. 

Жаңа есімдермен толықты
Облыста.  ҰОС-дағы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Жеңіс 

саябағындағы ескерткіш тақтаны жаңарту қолға алынғаны бел-
гілі. Қайта қалпына келтіру жұмыстарының нәтижесінде 164 
майдангерлердің есімі анықталып, ескерткіш тақтаға жазылған. 
Күні бүгінге дейін аты-жөндері аталмай келген белгісіз солдат-
тарды анықтауда қалалық ардагерлер кеңесінің еңбегі ерен.

Дін мәселелері талқыланды
Облыста. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 

төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының тікелей 
тапсырмасымен РАНТ тобының мүшесі Ж.Қоспақов Тобыл 
өңірінде болып қайтты. Дін қайраткері осы сапарында облыс 
орталығындағы құрылыс колледжінде және жазасын өтеп 
жатқандарды еңбекпен түзету мекемесінде, облыс орталығын-
дағы екі мешітте жұртшылықпен жүздесті. Сонымен қатар,  
Марал ишан мешітінде мәртебелі мейманның қатысуымен, 
төрт күндік семинар өткізілді. 

Аналар мерекесі аталып өтілді
Арқалық. Қалалық қазақ жасөспірімдер театрында 8 нау-

рыз – Халықаралық әйелдер күніне орай салтанатты жиын өтіп, 
қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов мереке иелерін құттықтады. Әр са-
лада жемісті еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер қала әкімінің 
грамотасы және алғыс хаттарымен марапатталды. Көктемнің 
алғашқы мерекесінде  «Жас - Ұлан» жасөспірімдер орталығының 
ұйымдастыруымен мерекелік концерт ұсынылды. 

Полицияның үздіктері
Рудный.  ІІБ нәзік жанды қызметкерлері арасында «Ал, қа-

некей қыздар-ай» байқауы өтті. Басқарма басшылары мен «Нұр 
Отан» партиясы өкілдерінен құралған қазылар алқасы 6 номи-
нация бойынша үздіктерді іріктеді. Сынақтардан сүрінбей өт-
кен полицияның кәмелетке толмағандар ісі бойынша учаскелік 
инспекторы В.Краснова «ІІБ сұлуы» атанды. Сондай-ақ, полиция 
капитаны А.Қарымсақова,  әділет  аға лейтенанты А.Аленова, 
полиция лейтенанты А.Бірімжанова, қатардағы Т.Ансабаева мен 
Ғ.Нұрахметовалар үздіктер қатарынан көрінді. 

20 мың теңге үшін жан қимақ болған
Жітіқара. Дүкенге қарақшылық шабуыл жасап, 20 мың тең-

гені жымқырмақ болған қылмыскерге қатысты сот үкімі шықты. 
Айыптау хатына жүгінер болсақ, дүкеннің түскі үзіліске жабылға-
нын пайдаланған 28 жастағы Р.Сисембаев есікті бұзып кіріп, 20 
мың теңгені қолды қылмақ болған. Абырой болғанда, осы уақыт-
та сауда орнына келген сатушыны өлтірмек болған әрекетінен 
түк шықпады. Ауыр дене жарақаттарын алған сатушы облыстық 
ауруханада ұзақ емделіп, ажалдан аман қалды. Ал, айыпталушы 
11 жылға бас бостандығынан айрылды. 

Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Өңір басшысы Нұралы Садуа
қасовтың қатысуымен Қостанай 
облыстық мәслихатының кезек
ті сессиясы болып, мемлекеттік 
жастар саясатының жергілікті 
жерде жүзеге асырылуы мен об
лыстық мәслихаттың былтырғы 
жылғы атқарылған жұмыстары 
қорытындыланды.

Күн тәртібіндегі алғашқы 
мәселе бойынша облыстық 
жастар ісі жөніндегі басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы 
Динара Қарымсақова бұған ег
жейтегжейлі тоқталды. Әсіресе, 
жастардың жұмысқа орналасуы, 
тұрғын үймен қамтамасыз етілуі 
сияқты мәселелер түйткілінің әлі 
де орындалып жатқанын сөз етті.

Біздің өңірде жасы 14 пен 
29дың арасындағы жастары
мыз 230 мыңға жуық екен. Яғни, 
барша тұрғындарымыздың 26% 
құрайды. Әлеуметтік зерттеу 
деректеріне сүйенсек, олардың 
тұрақты жұмыспен қамтамасыз 
етілгендері 6570% көлемінде 
ғана болып шыққан. Әр қала, 
аудан орталығындағы жастар ісі 
жөніндегі бөлімдер әлі күнге дейін 
осы мәселені шешумен айналы
сып келеді. Сондайақ, салауатты 

өмір сүруге де қызықтырушылық 
ісшаралары ұйымдастырылады 
екен.

– Жастарды қолдау мақса
тындағы «Жастар тәжірибесі», 
«Жасыл Ел», «Дипломмен 
– ауылға» әлеуметтік бағдар
ламалары қазір қарқын қосып 
дамып келеді, – деді Динара Ио
сифқызы. – 2009 жылдан бастау 
алған ауылға жас мамандарды 
тартатын бағдарлама өңіріміздің 
барлық аудандарында іске асы
рылып, содан бері 3300ге жуық 
маман тартылған. Тек қана өткен 
жылы 500ге жуық жастар маман
дығына сай ауылда қызмет атқа
рып отыр.

Иә, бұл мәселенің өңірде 
жақсы дамып жатқан көңіл қуан
тады. Бірақ ауылдарға сонда да 
дәрігер мамандығы тапшы. Міне, 
сол мәселе тұрғысына келгенде 
Д.Қарымсақова:

– Бұған әрине, денсаулық са
ласы басқармасымен бірлесе жұ
мыс атқарудамыз. Кей жерлерде 
керек мамандыққа зәрулік болып 
тұр, – деп ашығын айтып, бұған 
болашақта жоспарлы түрде жұ
мыс істейтіндіктерін жеткізді.

Осы мәселе ауанында тағы 
бірнеше жастарымыз да өз ойла
рын жеткізді сессия барысында.

Ал, облыстық мәслихат хат

шысы Сайлаубек Ещанов ал
дымен Елбасының халыққа 
Жолдауына тоқталды. Сондағы 
жергілікті билік пен өкілетті ор
гандардың бірлесе атқаратын 
жұмыс тарын тізбелеп өтті.

– Былтыр біз үшін ерекше 
жыл болғандығын жасырмаймыз. 
Мәслихаттарға 20 жыл толып, сол 
аралықтағы барлық атқарылған 
шаруалар қатталып, тарихқа жа
зылды. Қазір өңір экономикасы 
қалыпты деңгейде, – деді мәс
лихат хатшысы. – Бірақ бұл үшін 
жайбарақаттық танытуға бол
майды. Облыстық бюджетті де 
бекітер кезде біздер әр саланың 
өрісті дамуын ойлап, қадағалап 
отырамыз. Биылғы жылы да сол 
қарқында жұмыс жүргіземіз, – деп 
сөзін түйіндеді.

Бұдан кейін Нұралы Садуақа
сов жастар ісі жөніндегі басқарма
ның һәм облыстық мәслихаттың 
атқарып жатқан қызметтеріне 
пікір айтып, әр істің, әр саланың 
өз түйіні болатынын, бірақ соны 
дер уақытында шешу қажеттігіне 
тоқталды. Себебі, жалғанды жал
пағынан басқан қаржы дағдарысы 
бізді әр тараптан ойлауға жетеле
уде. Сондықтан қай істі болмасын 
мұқият зерттеп, тиянақтап жұмыс 
жүргізген қажетақ деген рәуіште 
сөз айтып, ой қорытты.

Облыстық мәслихат 
         есеп берді

Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Қар көбесі сөгілге бастар тұста жыл
дағы дәстүрге сай өңір басшысы Н.Садуа
қасов төтенше жағдайлардың алдын алу 
шараларына байланысты ісшараның ба
рысы жайында танысатыны белгілі. Сол 
әдетпен апаттық құтқару, бақылауқадаға
лау, жедел жәрдем көрсету қызметтерінің 
жайжапсарын байқап, олардың орында
лу әрі жою шараларын көрді.

Төтенше жағдай бола қалғанда зардап 
шеккен халыққа алғашқы көмек көрсету
дің жылдамдығын қалай ұлғайту керек, 
оған техникалық қуатымыз жеткілікті ме? 
Бұған алғашқы міндеттер қалай жүр
гізіледі? Міне, осындай өзекті сұрақтар
мен келген облыс әкімі құтқарушы қызмет 
өкілдерімен кеңінен әңгімелесті.

– Апат айтып келмейтіні анық. Ал
дажалда төтеннен бола қалса, бұған 
қарсы қолданар қандай амалқуатымыз 
бар? Техникаларымыз жеткілікті әрі са
палы ма? Қызметкерлердің жеделдігі 
қаншалықты орындалады? Осы әлпетте
гі сұрақтарға жауап болуы керек, – деді 
Нұралы Садуақасов.

Бұған құтқарушы сарбаздар дайын 
екендіктерін, әсіресе, аймақтың қауіпті 
дейтін жерлеріне жылдам жұмылдыры
латынын жеткізді.

Біз үшін Жітіқара, Таран, Торғайдағы 
көктемгі су тасқыны боладыау деген аймақ жіті 
бақылауда екен. Кезі келгенде мұзды жарып қопару 
істері қолға алынатынын төтенше жағдай басқарма
сының өкілі мәлімдеді.

– Сіздер өз ісінің шебер маманысыңдар, – деді 
облыс әкімі. – Бірақ, сол қауіпті деген аймақтағы 
халықты құтқарып қана қоймай, дер шағында 
ақпараттандыру да маңызды. Неғұрлым Төтенше 
жағдай министрлігінің күштері мен құралдарын 

әпсәтте орналастыру, халықтың һәм материалдық 
залал шығынын азайтудың алдын алу керектігін де 
ескертіп қоямын.

Құтқару бағытында жүргізілген ісшарада жол 
талғамайтын автокөліктер, мұнаралы шам, мотор
лы қайықтар, телекоммуникация, спутинктік қызмет 
машинесі, скафандрлер қойылып, олармен қалай 
жұмыс істейтіндігі  көрсетілді.

Суреттерді түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Апатты жағдайға дайындық  
пысықталды



тасымалдайтын кμліктер алуды кμздеп отырмыз. ¤йткені,
Ќостанайда ќ±растырылѓан кμліктерді байќап кμрдік. Са-
пасы жоѓары".

Компания б‰гінніњ μзінде келісім-шартта кμрсетілген
соманыњ 50% -ын тμлеген. Енді жаќын к‰ндері тапсырыс
берген автокμліктер μз ж±мыстарына кіріседі. Сондай-
аќ, Астана жєне Алматы ќаласынан келген μкілдер де
ќостанайлыќ кєсіпорынмен бірлесіп ж±мыс істеуге пейіл
танытты.
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Ќостанайдаѓы кμлік шыѓаратын
"АгромашХолдинг" жєне
"СарыарќаАвтоПром" кєсіпорындарына
ЌР ¦лттыќ экономика вице-министрі
Тимур Жаќсылыќов бастаѓан бір топ
делегация келді. Оныњ ќ±рамында
Алматы, Аќмола облысыныњ жєне Астана
ќаласыныњ μкілдері бар. Жања кμліктерді
таныстыру рєсіміне ќатысќан  министрлік
μкілдері,  сала мамандары  Тобыл
μњірінде ќ±растырылѓан автокμліктер
ќызыќтыратынын жасырмады.

Ќонаќтарѓа заманауи техниканыњ ќызметі наќты
іс ж‰зінде кμрсетілді. Олар тіпті, отќа оранѓан кμлікті
бас-аяѓы ‰ш-тμрт минуттыњ ішінде ауыздыќтап ‰лгер-
ген заманауи техниканыњ м‰мкіндігіне ризашылыќ-
тарын ќол соѓып, ќошеметтеу арќылы білдірді. Ќазаќ-
стандыќ μрт сμндіру машиналарыныњ  шетелдік
кμліктерден еш кем еместігін Алматы облысыныњ
μкілдері де жаќсы біледі. Олар бір ай б±рын Ќоста-
найда ќ±растырылѓан осындай машиналардыњ 24-ін
сатып алѓан еді.

– Б±л кμлік АЦЛ-3-40-17 деп аталады. М±нда екі
функция бір-аќ атќарылады. ¤рт сμндіруге арналѓан
ќ±рал-жабдыќтары бар. 17 метрлік автосаты 5-ші
ќабаттан адамдарды ќ±тќаруѓа м‰мкіндік береді.
Ќазіргі уаќытќа дейін барлыќ техникалар μзін тек
жаќсы жаѓынан кμрсетті, – дейді   Алматы облыстыќ
ТЖД "¤рт сμндіру жєне апаттыќ ќ±тќару ж±мыстары
ќызметі" ММ басшысыныњ орынбасары Данияр Ысќа-
ќов.

Жалпы, Ќостанайдаѓы ќос автокєсіпорын техника-
ныњ ќай т‰рін де шыѓаруѓа ќауќарлы. Ќазірдіњ  μзінде
м±нда єлемдік бренд саналатын жењіл кμліктіњ жеті
т‰рі ќ±растырылады. Мєселен, ‰стіміздегі жылы  кєсіпо-
рында  Ќытайдыњ "Джили" жєне "Джат" жењіл кμліктері
конвейерден шыќты. Оныњ сыртында μрт сμндіру,
жедел жєрдем ауыл шаруашылыќ, ауыр ж‰к кμліктері,
бетон араластырѓыш машиналар, ќ±ќыќ ќорѓау орган-
дарыныњ ќызмет кμліктері, кран тєрізді заманауи тех-
никалар ќ±растырылып жатыр. Енді таяу жылдары жо-
лаушылар тасымалына аса ќолайлы "Ивеко" автобус-
тарын шыѓаруды ќолѓа аламыз дейді.

– Алдаѓы уаќытта біз ќаладаѓы ќоѓамдыќ кμліктерді
Ќостанайда ќ±растырылѓан автобустармен алмасты-
рамыз. Єрине, біз ‰шін ењ мањыздысы жолаушылар
тасымалымен айналысатын кμліктердіњ экологияѓа за-
лал келтірмегені абзал. Сіздердіњ кєсіпорындарыњыз
б±л ±сынынымызды ќолдап отыр. Сондыќтан, келісім
жасасатын болдыќ, – дейді Алматы ќаласы єкімініњ орын-
басары  Юрий Ильин.

Алматы облысынан келген делегация μкілдері "Арго-
машХолдинг" зауыты шыѓаратын жанар жаѓар-май тасу-
шыларѓа ќызыѓушылыќ танытты.  Олар осыѓан дейін 34
кμлік єкеткен. "Біздіњ компания бірнеше жања кμліктер
сатып алмаќшы, – дейді "Гелиос" коммерциялыќ фирма-
сыныњ директоры Александр Константинов. – Мєселен,
отандыќ μндірісті ќолдау маќсатында бірнеше бензин

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

 ЌАЗАЌСТАНДА  ЖАСАЛЃАН
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– ‡кімет тарапынан отандыќ ав-
тоμндірісті ќолдау жμнінде шешім
ќабылданды. Б±л салаѓа 20 млрд.
тењге бμлінеді. Оныњ 5 миллиард
тењгесі лизингтік баѓдарлама арќы-
лы коммерциялыќ техникаларды са-
тып алуѓа ж±мсалады. Ал 15 млрд.
тењге т±тынушыларды ќолдауѓа ба-
ѓытталады. Б±л μндірісті ќ±лдыратпай,
ж±мыс орындарын саќтап ќалу ‰шін
жасалѓан ‰лкен кμмек, – дейді
тілшілерге арнайы берген с±хбатын-
да  ЌР ¦лттыќ экономика министрініњ
орынбасары Тимур Жаќсылыќов.

Соњѓы жылдары елімізде автокμлік
ќ±растырудыњ ќазаќстандыќ ‰лесі ар-
тып келеді.  Єзірге μндіріс кμлемі

30-40 пайыз  шамасында. Алдаѓы екі-‰ш жылда 50
пайызѓа жетсе, баѓасы да тиісінше арзандай т‰седі.

– ЌР инвестиция жєне даму министрлігі мен
¦лттыќ экономика минстрлігініњ ќолдауы арќасын-
да бізге отандыќ автоμндірісті μрістете т‰суге зор
м‰мкіндіктер туып отыр. Єрі б±л сала инвестиция
тартуѓа  μте тиімді. Мєселен, кμлік μндірісіне са-
лынѓан єрбір 1 доллар инвестицияны  кемінде 2,5
доллар етіп ќайтарып алуѓа болады. Сол сияќты
ќосымша  ж±мыс орындары да ашылады. Биыл ав-
токμлік ќ±ны 5 пайызѓа тμмендейді. Ал 2018 жы-
лѓа ќарай кμлік ќ±растырудаѓы μз ‰лесімізді 50
пайыз-ѓа жеткізсек, баѓаны 12 пайызѓа дейін
т‰сіреміз.  Ќазір Ќостанайдаѓы автозауыт к‰ніне
конвейерден 60 кμлік шыѓарады. Жања жобалар
ж‰зеге асса, алдаѓы жылы μндіріс еселеп артуѓа
тиіс, – деп отыр "AllurGroup" компаниялар тобы-
ныњ президенті Андрей Лаврентьев.

Оныњ б±л сμзін ќостанайлыќ єріптестері де ма-
ќ±лдады. Министрлік μкілдері бастап келген деле-
гация м‰шелерін зауыттыњ ішін аралатып,
кμліктердіњ ќалай ќ±растырылатындыѓын, ж±мыс про-
цесініњ ќалай ж‰ріп жатќандыѓын асыќпай кμрсет-
кен кєсіпорын жетекшілері  мєртебелі мейман-
дардыњ назарын  отандыќ μнімдердіњ сапасына
аударды. Жењіл кμліктердіњ єр б±рандасын орныќ-
ты етіп б±рап жатќан ж±мысшылар μз істерініњ
білгір мамандарына айналѓан. Кμбісі осында ±заќ
жылдардан бері ж±мыс істейді. Ондай білікті ма-
мандар кейінгі екі-‰ш жылдыњ бедерінде орналас-
ќан жас мамандарѓа білгендерін ‰йретуден жа-
лыќќан емес. Соныњ арќасында зауытта істейтін-
дер кμлік ќ±растыруѓа єбден машыќтанып алѓан.

– Мен б±л кєсіпорында осыдан 5 жыл б±рын
болѓан едім. Сол кезде зауыт кμлік шыѓаруды енді-
енді ќолѓа алып жатќан болатын. Ќазір ќостанай-
лыќ μндіріс б‰кіл ж±ртќа  жаќсы танымал. Оныњ
шыѓарѓан кμліктері еліміздіњ кез келген μњірінде
ж‰йткіп ж‰ргенін білеміз. ‡кімет еліміздегі автокμлік
μндірісін жањѓыртуѓа ќыруар ќаржы бμліп отыр. Б±л
кєсіпорындарды сауыќтыруѓа баѓытталѓан зор кμмек,
екіншіден т±тынушыларѓа аса тиімді, – дейді Ти-
мур Жаќсылыќов.

Елбасы Н.Назарбаевтыњ μзі барша ќазаќстан-
дыќтарѓа тек отандыќ μнімдерді сатып алуѓа  ке-
њес берді. Яѓни, μз μнімдерімізді т±тынѓанда ѓана
ел  экономикасы еселене т‰седі. Жоѓарыдай айтќ-
анымыздай Ќазаќстанда жасалѓан кез келген μнім
сырттан тасымалданатын тауарлардан асып т‰спе-
се, кем емес. Баѓасы да ќарапайым халыќ ‰шін
μте ќолжетімді. Ќостанайда шыѓарылып жатќан ав-
токμліктерді кμбірек пайдалану ‰шін  т±тынушыла-

рѓа  бар жењілдіктер ќарастырылады.

СУРЕТТЕРДЕ: ЌР ¦лттыќ экономика министрініњ
орынбасары Тимур Жаќсылыќов; Делегация
м‰шелері  кєсіпорынды аралауда;  Алматы об-
лыстыќ ТЖД "¤рт сμндіру жєне апаттыќ ќ±тќару
ж±мыстары ќызметі" ММ басшысыныњ орынбаса-
ры Данияр Ысќаќов; Ќазаќстанда жасалѓан
μнімдер.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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МЄСЕЛЕНІЊ МЄНІСІ

Жер бетіндегі адам саныныњ
к‰рт μсуі азыќ-т‰ліктіњ тапшылы-
ѓына єкеп соѓып жатыр. Єлемніњ
небір ѓалымдары осы т‰йткілді
шешу жолында ж±мыстар атќа-
рып жатса, Біріккен ¦лттар
¦йымы жанынан азыќ-т‰лік
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін
(ФАО) бμлім ќ±рылды. Ал б±л
шараѓа біздіњ еліміздіњ ѓылым
саласы μкілдері 2005 жылдан
бері ‰лес ќосып келеді.

Мыњдаѓан жылдар бойы сай-
ын даламыздыњ тμсінде т±ныќ-
тан суѓарылып, ќ±нарлы жердіњ
ш‰йгінін ќорек еткен тμрт
т‰лігіміздіњ ќазаќќа єлі талай за-
ман адал азыќ болары сμзсіз.
Дегенмен осы тμрт аяќты ќазы-
намызды келешек ±рпаќќа саќ-
тап ќалу жолдары ѓалымдары-
мызды алањдатпай отырѓан жоќ.

¤њірімізде Ќазаќстандаѓы ге-
нетикалыќ ресурстарды тиімді
басќару мен оны саќтап ќалу
мєселесі тμњірегінде μткен семи-
нардыњ алѓы сμзінде еліміздіњ
Ауыл шаруашылыѓы академия-
сыныњ вице-президенті, ¦ЃА
академигі, ауыл шаруашылыѓы
ѓылымдарыныњ докторы Кμпма-
ѓамбет Елемесов осылай деді.
"Ќазаќ т±лпары" жылќы зауыты-
ныњ ±йтќы болуымен ±йымдас-

Асыл т±ќымныњ берері мол
немесе генетикалыќ ресурстарды тиімді басќарудыњ

жолдары ќандай?
тырылѓан б±л басќосуѓа ауыл
шаруашылыѓы саласы бойын-
ша еліміз бен аймаѓымыздыњ
ѓалымдары, азыќ-т‰лік ќауіп-
сіздігіне жауапты мамандар,
ѓылыми-зерттеу институты мен
шаруа ќожалыѓы жетекшілері,
єкімдік жєне малды асылдан-
дыру жμніндегі инспекция
μкілдері жиналды.

– Ќазір д‰ниеж‰зініњ бірќа-
тар мемлекеттері ашаршы-
лыќты басынан кешіріп отыр.
Сол себепті еліміз мал т±ќы-
мын саќтап ќалып, оны асыл-
дандыру ж±мыстарын тоќтау-
сыз ж‰ргізе беру ќажет, – деді
Кμпмаѓамбет Елемес±лы. –  Біз
Орталыќ Азия елдерініњ
ѓалымдарымен бірігіп, аталѓан
мєселені жиі талќылаймыз.
¤збекстан, Ќырѓызстан,
Тєжікстан, Єзірбайжан, Моњ-
ѓолия, Ќытай елдері Ќазаќ-
станныњ азыќ-т‰лік ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ету μњірлік орталыѓы
болуына ниетті. Жуырда осы
±сыныс ќабылданады деп к‰тіп
отырмыз. Б±ны айтып отырѓан
себебіміз, б‰гінде єлемде к‰н
сайын малдыњ бір т±ќымы жой-
ылып отырады. Алысќа бар-
майыќ, кезінде біздіњ сахарамыз-
да 35-40 миллионѓа дейін ќой
болса, ќазір 17 миллион, ал ірі
ќара 10-нан 6 миллионѓа азай-
ып кетті. Тек ќаракμл т±ќымды

6,5 миллион (д‰ниеж‰зінде ал-
дыњѓы орында) Шопан ата т±ќы-
мынан 950 мыњы ѓана ќалѓан.
Соњѓы жылдары мал басы ќай-
тадан μсіп келеді. ‡кіметіміз
ауыл шаруашылыѓын дамыту
саласына ерекше кμњіл бμліп
отыр. Жайылым жеткілікті. Жы-
лына 5 миллион тонна с‰т
μндірсек те, басќа елдерден 1
миллион тоннасын сатып алуѓа
мєжб‰рміз. Біздіњ бар маќсаты-
мыз – осындай тєуелділіктен

"БИЗНЕСТІЊ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020"

Елбасымыз Н±рс±лтан Назарбаев
"Ќазаќстан 2050" стратегиясы ќалыптас-
ќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты"
Жолдауында 2030 жылѓа ќарай эконо-
микадаѓы шаѓын жєне орта бизнестіњ
‰лесін екі есе ±лѓайту ‰шін ‰кіметке наќ-
ты жања міндеттер ж‰ктеген. Соныњ не-
гізінде Ќазаќстан Республикасы ±лттыќ
кєсіпкерлер палатасы мен экономика
министрлігі бірлесе отырып "Бизнестіњ
жол картасы–2020 мемлекеттік баѓдар-
ламасын" дайындап, еліміздіњ барлыќ
облыстарында кєсіпкерлерді ќолдау ќол-
даныстарын жетілдіру ж±мыстарын ба-
стап та кетті.

Инфраќ±рылымды дамыту маќсатын-
да єрі кєсіпкерлерді ќолдау ‰шін бір те-
резеден ќызмет ететін ж‰йе μњіріміздегі
кєсіпкерлер палатасыныњ Ќостанай ауда-
нындаѓы филиалында ашылып, оѓан об-
лыс єкімі Н±ралы Садуаќасов мен
¦лттыќ кєсіпкерлер палатасы басќарма-
сы тμраѓасыныњ орынбасары Н±ржан
Єлтаев жєне аудан єкімі, басќарма бас-
шылары ќатысты.

– Ќостанай ауданы μњірдегі экономи-
касы ќарыштап дамыѓан бірден-бір
аудан, – деді облыс басшысы Н±ралы
Садуаќасов. – Б±л жерде даѓдарысќа
ќарамай шаѓын жєне орта бизнестіњ т‰р-
т‰рі ашылып, халыќты ж±мыспен ќам-
тып, инфраќ±рылым да соѓан сай ілгері-
леуде. Жаќында Ресей Федерациясыныњ
кμршілес Челябі ќаласында болып, о жаќ-
таѓы бірталай кєсіпорындарды аралап,
алыс-беріс, барыс-келіс маќсатында кμп

Кєсібіњді ашып, нєсібіњді кμр!..
‰шін ќолайлы жаѓдай туѓызуда.

Содан соњ Н±ржан Бауыржан±лы
да сμз сμйлеп, б±л орталыќтыњ осы
жердегі кєсіпкерлер ‰шін тиімді
болатынын, бір кењседе отырып
кєсібін т‰летем деушілерге ќ±жат-
тар дайындау ‰шін єр жерге ж‰гі-
ріп, табан тоздырмайтындыѓын
жеткізді.

Расында да аталѓан ѓимаратта
барлыќ жаѓдай жасалѓан екен. Тіпті,
болашаѓын кєсіп ашудан кμретін
єрбір жанѓа т‰сіндіру, кењес беру
ћєм оќыту ж±мыстары ж‰ргізілетін
кμрінеді.

Б±л жайында су жања орталыќтыњ
директоры Айг‰л Н±рсаѓитова:

– Кез келген кєсіпкер ‰шін ењ
бастысы, оѓан ќолайлы жаѓдай туѓы-
зу.  Міне,  сол ниеттен біздіњ бμлімше
єртараптандырылѓан ќызмет ж‰йе-
сін ашып отыр. Ќандай да бір керек
ќ±жат ‰шін кєсіпкер халыќќа ќыз-
мет кμрсету орталыѓына бармай-аќ,
осы жерде-аќ аталѓан ќаѓазын
рєсімдеп, уаќыт оздырмай тез ара-
да ж±мысын реттейді, – деп бізге
шет-жаѓасын т‰сіндіріп берді.

Сондай-аќ, аудандаѓы архитекту-
ра жєне ќала ќ±рылысы бμлімі де
осы ѓимаратта орналасыпты. Олар
да т±рѓындар єрі кєсіпкерлер ‰шін
барлыќ ќызмет т‰рлерін кμрсете-
ді.

СУРЕТТЕРДЕ: орталыќтыњ ашылу
салтанатынан кμріністер.

Суреттерді т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

ќ±тылып, μзімізді ѓана емес, бас-
ќа елдерді де азыќ-т‰лікпен ќам-
тамасыз ететін дењгейге жету.

Айтпаќшы, еліміздегі єр сиыр-
дан жылына орташа 2250 литр
с‰т алынады. Ал облысымыз-
даѓы К.Маркс атындаѓы серіктес-
тікте б±л кμрсеткіш 6 мыњ литрге
жетеді. Осындай мол μнім бере
алатын шаруашылыќтар саусаќ-
пен санарлыќ. Ѓалымдар
м±ндай тењсіздік малдыњ селек-
циясыныњ єлі де д±рыс жолѓа

ќойылмау салдарынан дейді.
Ал Ќазаќстанда малдыњ

т±ќымын саќтап ќалу арќылы
азыќ-т‰лік ќауіпсіздігін ќамтама-
сыз ету науќаны ќалай ж‰зеге
асырылмаќ? Б±л мєселе
жμнінде ЌР ФАО ±лттыќ ‰йлес-
тірушісі Талѓат Ќарымсаќов
баяндады. Айтуынша, ±лттыќ
стратегия 9 баѓыт бойынша
жасалѓан. Ќамбар атадан
μзіміздіњ жабы, м±ѓалжар, ќос-
танай, кμшім, адай т±ќымдары-
мыз бар. Ал сиырдыњ аќбас пен
єулиекμл тμлдері де μсімді
ќажет етеді. Ќазір шет мемле-
кеттерден, єсіресе, Аустралия,
АЌШ, Канададан Зењгі баба
т±ќымдарын жеткізу бєсењде-
ді.

Ќазіргі тањда ќолда бар мал
т±ќымын жоѓалтып алмай, ќайта
оныњ т±ќымын жаќсартып, сол
асылдандыру саласына зор
кμњіл бμле білу керек. Биыл рес-
публикада малды асылдандыру
баѓытына бμлінген ќаржы кμлемі
118,9 млн. долларды ќ±раса,
2020 жылы б±л кμрсеткіш 392,4
млн. долларѓа жетеді. Демек та-
ѓамныњ сапа ќ±рамы жаѓынан
ешќандай мєселе туындамауы
тиіс. Онда, сμз жоќ, азыќ т‰лік
ќауіпсіздігін саќтап ќана ќоймай,
таѓам μнімдерін басќа елдерге
шыѓаратын ќауќарымыз да арта
т‰спек.

Ќыдырбек
    ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Н±рболат
         МЕШІТБАЕВ

ж±мыс тындырдыќ. Елбасы Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ бізге ж‰ктеген міндеті
т±рѓысында енді міне, аудан орталыѓын-
да бір терезе ж‰йесінде бμлімшесі т±сау-
ын кесіп, бизнес бастайтын єрбір т±рѓын

Жауынгерлерді
еске алды

Ауѓанстан соѓысы 1979 жылѓы
25 желтоќсаннан басталып, 1989
жылы  15 аќпанында аяќталды.
Аталѓан соѓысќа μзге одаќтас ел-
дермен бірге 22 мыњ ќазаќстандыќ
ќатысты. Ж±мбаѓы мол ауѓан соѓы-
сына Ќостанай облысынан  1864
адам  ќатысќан. Соныњ 44-і ±рыс
даласында мерт болып, 2 адам
із-т‰ссіз жоѓалып кетті. Аманкелді
ауданыныњ  азаматтары да μз
ќатарларымен бірге Ауѓанстан со-
ѓысына ќатысты. Олар – Аѓатанов
Елебек, Ќыдырбеков Н±рм±ханбет,
Исмайлов Хамитбек, Н±рќанов
Іскендербек, Байниязов Абылай,
Ибраев Баќыт. Осы аталѓан аѓала-
рымыз ж‰ктелген єскери міндет-
терін абыроймен атќарды. Туѓан
жерге оралмаѓан азаматтар ќанша-
ма. Єскери міндетін адал орындап
ќаза тапќан жерлес жауынгерлерді
жыл сайын еске алып отырамыз.
Еліміздіњ ерлерін естен шыѓармау
біздіњ басты борышымыз. Ауѓан
соѓысы ќ±рбандарыныњ ќ±рметіне
орай А.Иманов атындаѓы Аман-
келді  мемориалдыќ  м±ражайыныњ
ќызметкерлері кμрме ±йымдастыр-
ды. Мектеп оќушыларына "Ауѓан
соѓысыныњ сањлаќ жауынгерлері"
таќырыбында  дєріс оќыды.

Жалѓас ДОСБЕРГЕНОВ,
А.Иманов атындаѓы

Аманкелді мемориалдыќ
м±ражайыныњ ѓылыми

ќызметкері.
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Елімізде "Ж±мыспен
ќамту-2020"
баѓдарламасыныњ ж‰зеге
асќанына тμрт жылдыњ
ж‰зі болды. Осы жылдар
ішінде ќаншама
ќазаќстандыќ несиеге ќол
жеткізіп, μз ісін ашуѓа
м‰мкіндік алды. Заман
кμшіне ілесіп, мамандыѓын
μзгертіп, курстар оќыды.
Осыныњ арќасында μмірге
икемделіп, ж±мыс тапты.
М±ндай ‰деріс Науырзым
ауданында да байќалады.

Б‰гінде ж±мысты маѓан кім
берер екен дейтін заман емес.
"Екі ќолѓа бір к‰рек" дегендер
талпынып жатыр. Талпынѓандар
мемлекет берген м‰мкіндікті
уаќытылы пайдаланып, ж±мыс
табуда. Ж±мыссыздардыњ ќата-
рын  азайту,  кєсіптік  оќыту ар-
ќылы ж±мысќа орналастыру
"Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓ-
дарламасыныњ басты маќсаты.
Т±раќты жєне нєтижелі ж±мыс-
пен ќамтуѓа жєрдемдесу арќы-
лы  халыќтыњ  табыс  дењгейін
арттыруды кμздеген баѓдарлама-
ныњ м‰мкіндігі мол. Баѓдарла-
ма аясында с±ранысќа ие маман-
дыќтарѓа оќытуѓа бар жаѓдай
жасалѓан. Б±л баѓдарлама аудан
орталыѓында жылма-жыл μз жа-
лѓасын тауып, жемісін беріп ке-
леді.

Осы жолдан μзініњ келешегін
кμркейткен жанныњ бірі –
Н±рс±лтан Н±рѓали. Ол Ќожа
ауылыныњ т±рѓыны. Мектеп

бітірген соњ оќуѓа т‰се алмады.
Бір жылдай бос ж‰рді. Жас
жігітті осы жайы ойландыратын.
Болашаѓын ойлаѓан жас аудан
орталыѓындаѓы ж±мыспен
ќамту орталыѓына барды. Мем-
лекет тарапынан ±сынылѓан
м‰мкіндікті пайдаланбаќ ниетте
екенін білдірді де, ќажетті
ќ±жаттарын жинап, тапсырды.
Баѓдарлама  арќылы былтырѓы
жылы мал дєрігері мамандыѓын
алып шыќты. Ќазіргі уаќытта
Ќожа ауылында мал дєрігері
ќызметін атќарып ж‰р.

– ¤мірімніњ аяќ асты μзгер-
гені ќуантады. Б±рындары мен
мал дєрігері мамандыѓы бойын-
ша білім алуды ойламадым да.
Ал, ќазір б±л мамандыќтыњ за-
ман талабына сай єрі ќажетті
екенін т‰сіндім. Осы маманды-
ѓым бойынша келешекте жоѓа-
ры білім алуды да ойлап ж‰рмін,
– дейді Н±рс±лтан Н±рѓали.

 Осылайша  жолы  болып,   бе-
рілген м‰мкіндікті пайдаланѓан
жас маманныњ єлі де жоспарла-
ры кμп. Б±л μзге де жастарѓа ‰лгі
боларлыќ жаѓдай емес пе.

‡стіміздегі жылы да оќу кур-
сы жалѓасын таппаќ.

– Биыл газэлектр дєнекерлеу-
ші, аспаз мамандыќтары бойын-
ша 2 адамды ќайта даярлау курс-
тарына жібереміз деп жоспарлап
отырмыз. Курс аяќталѓан  соњ
т±раќты ж±мысќа орналастыра-
мыз. Б‰гінгі к‰ні жеке аудан кμ-
леміндегі кєсіпкерлермен ж±-
мысќа орналастыру келісім шар-
ттары жасалуда, – дейді аудан-
дыќ ж±мыспен ќамту орталыѓы-
ныњ директоры Г‰лжанат Тази-
бекова.

Науырзым ауданы.

СУРЕТТЕ:  Н±рс±лтан Н±рѓа-
ли ж±мыс барысында.

"АрселорМиттал
Теміртау" АЌ-на ќарасты
"¤ркен" ЖШС-ніњ
Лисаковтаѓы филиалында
ауќымды істер ќолѓа
алынды.

Ондаѓы кен орнында  жања
№5 тау-кен учаскесі ашылды.
Жобаныњ жалпы ќ±ны 34,3

млн. доллар. Оныњ жартысынан
астамын биыл игеру
жоспарланѓан. Б±л –
кєсіпорынныњ соњѓы он
жылдыќтаѓы  ењ  ірі  жобасы.
Ж±мысќа кіріспес б±рын
аталмыш жоба тиесілі
министрліктердіњ
маќ±лдауынан μтіп, Таран
ауданы мен ќала округы
аймаѓынан 400 гектар жел
телімі жалѓа алынды. Б‰гінде
кєсіпорын учаскеніњ

"Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ – 2020"

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

 Келешегін
              кμркейткен

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

  Жања учаске –
         жања м‰мкіндіктер

инфраќ±рылымын салу
бойынша жобаны єзірлеп
жатыр. Яѓни ‰стіміздегі
жылдыњ ортасына ќарай
ќ±рылысќа ќажетті
материалдар сатып алынып,
ќосалќы тау-кен жабдыќтары
єкелінбек. Мамандардыњ
есептеуінше, м±ндаѓы темір
кенініњ ќоры ќазіргі μндіріс
кμлемі бойынша 2044 жылѓа
дейін жетеді. Кєсіпорын жања
учаскедегі темірдіњ
концентратын 49-дан 60
пайызѓа жеткізіп, фосфор
ќ±рамын екі есеге азайтуды
кμздеп отыр. Б±л μнімніњ
бєсекеге ќабілеттігін
арттырып, жања нарыќќа
шыѓуына т‰рткі болатыны
сμзсіз.

Айта кетерлігі, мыњнан
астам адамды т±раќты
ж±мыспен ќамтып отырѓан
ќаладаѓы ењ ірі кєсіпорын
былтыр 3,2 млн. тонна μнім
μндіріп, ж±мысшылардыњ
орташа айлыќ жалаќысын 120
мыњ тењгеге жеткізді. Жања
учаскеніњ игерілуі ќала
экономикасыныњ ќарќынды
дамуына оњ єсерін тигізіп,
кєсіпорынныњ алдында жања
м‰мкіндіктерді ашпаќ.

Рудный ќаласы.

Лисаков ќаласындаѓы "Дон Мар" ЖШС шыѓарѓан
ауыл шаруашылыѓы техникасы елімізбен ќатар Ресейдіњ
Орынбор, Омбы жєне Алтай аймаќтарында кењ
танымалдыќќа ие болып отыр.

Б‰гінде  дєнді даќылдарды оруѓа жєне дестелеп жинауѓа арнал-
ѓан комбайн жаткалары мен т±ќым сепкіштерін ќ±растыратын ша-
ѓын кєсіпорын μндіріс кμлемін бірнеше есе арттырѓан. Мєселен,
осыдан  он бес жыл б±рын зауыт жылына бар жоѓы 30 жатканы
ќ±растырса, былтыр оныњ 300-ден астамын жасап шыѓарды. Кезін-
де ќала єкімі Альберт Раудыњ ќолдауымен сонау Канададан келген
кєсіпкер, "Дон Мар" ЖШС директоры Дональд Уоллис Ќазаќстан-
ныњ ауыл шаруашылыѓы нарыѓын жан-жаќты зерттеп, жергілікті
климат пен топыраќ ќабатына бейімделген техниканыњ жања
т‰рлерін ќ±растырып шыѓаруѓа єбден машыќтанѓан. Мысалѓа был-
тыр тестілеуден сєтті μткен Precision Air Drill т±ќым сепкіш маши-
насы биылѓы егістікке саќадай сай т±рса, μнертапќыштыњ ќолынан
шыќќан Laverda мен Deutz-fahr комбайн жаткалары μз тиімділігін
дєлелдеп  ‰лгерді. Б±л ретте отандыќ техниканыњ ќолдану ќара-
пайымдылыѓы мен жайлылыѓы дєнді даќылдарды себу мен жинау-
да ењ жоѓары нєтижелерге ќол жеткізуге м‰мкіндік беріп отыр.
"Дон Мар" μнімдерініњ зор с±ранысќа ие болуы м±ндаѓы мамандар-
дыњ біліктілігі мен жауапкершілігіне тікелей байланысты. Себебі
±зындыѓы 34 метрге дейін жететін техника сыр беріп жатса, кєсіпо-
рын беделіне сын. Сондыќтан м±ндаѓы 130 ж±мысшыныњ барлыѓы
μз ісініњ кєнігі маманы, техниканы б‰ге-ш‰гесіне дейін мењгерген
шеберлер.

– Біздіњ жаткалар мен т±ќым сепкіштер басќалардан 2-3 есе ар-
зан болѓандыќтан тапсырыс берушілер ќатары к‰н санап артуда.
Компаниямыз істен шыќќан техниканы жμндеу мен ќосалќы
бμлшектерді жеткізуді де жедел орындайды. Б±л кєсіпорынныњ
табысты болуыныњ кепілі деп білемін, – дейді Дональд Уоллис.

Осыдан бір ай б±рын ќалаѓа ж±мыс сапарымен келген аймаќ бас-
шысы Н±ралы Садуаќасов зауыттыњ аяќалысына оњ баѓасын беріп,
ауыл шаруашылыѓы жаќсы дамыѓан Тобыл μњірі ‰шін осындай
кєсіпорындардыњ мањызы зор екенін атаѓан болатын. Яѓни ќара-
пайым шаруагер ‰шін ќолжетімді техника шыѓаратын "Дон Мар-
дыњ" болашаѓы, алар асуы єлі алда. Кєсіпорын басшысы єлемдік
экономикалыќ даѓдарысќа ќарамастан ж±мысшыларды ќысќарту
жоспарда жоќ дейді. Керісінше зауыт бєсекеге ќабілетті μнімдері-
мен жања нарыќтарды баѓындырып, ел дамуына μзіндік ќолтањба-
сын ќалдырмаќ.

Рудный ќаласы.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

баѓасы ќолжетімді

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ студенттер арасында дебат
турнирін μткізді. Пікір сайыс "Ќазаќстан – 2050
Стратегиясын" дамытудаѓы жастардыњ ролі"
таќырыбына арналды.

Пікір сайыс  "Жастар – Отанѓа" партиялыќ жобасы аясында
±йымдастырылды. Іс-шараныњ ќатысушылары "Ќазаќстан – 2050
Стратегиясыныњ" мєн-мањызын, баѓытын т‰сіндіріп, жасыл эконо-
мика, "G global" аќпарат алањы туралы білетіндерін ортаѓа салды.

– Аталѓан Стратегияныњ басты міндеті – мемлекетімізді єлемніњ
дамыѓан 30 елініњ ќатарына ќосу. Ол ‰шін бізге бірлесе єрекет ету
керек. Мысалѓа, білім саласын дамытуѓа "G global" аќпарат ала-
њыныњ кμмегі кμп. Жастардыњ шетелде білім алуына м‰мкіндік
беріліп отыр. Сондай-аќ, олар тєжірибеден μтіп, оќыту семинар-
ларына ќатыса алады. Осыныњ бєрі мемлекеттік ќолдаудыњ арќа-
сында ж‰зеге асуда, – деді пікірсайысшы Серік Манасбаев.

ЌМПИ-дыњ студенті Олжас Сансызбаевтыњ айтуынша, "G global"-
ќарым-ќатынас алањы, халыќаралыќ виртуальды жоба. Яѓни
ѓаламдыќ мєселелерді талќылауѓа  баса назар аударылатын алањ.
Дебат турнирінде "G global" туралы μзге де пікірлер айтылды. Шара
соњында ќатысушылар жастардыњ ќоѓамдыќ іс шаралар мен мем-
лекеттік баѓдарламалардыњ дамуына ‰лес ќосуы керек деген ше-
шімге келді.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Жас буын Стратегияны
ќолдайды

Сапасы жоѓары,
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ТАҒЗЫМ

Жауынгердің ұлы еді
МАҚТАНЫШ

Мен майдангердің 
шөпшегімін

Елімізге орасан 
зор ауыртпалық 
әкелген Ұлы Отан 
соғысының от шар-
пуы тимеген шаңы-
рақ жоқ шығар. Бұл 
соғыстағы жеңіс қа-
зақ халқы үшін төрт 
жүз мыңға жуық құр-
бандыққа түсті. Ол 
соғыста қазақстан-
дық майдангерлер 
жанкешті қаһарман-
дықтарымен басқа 
европалық ұлттар-
дың алдында  өз-
дерінің ешкімнен кем 
емес, қандай істе де, 
кіммен болса да те-

резесі тең екенін дәлелдеп шықты.
Жеңіс! Осынау жалғыз ауыз сөзде қаншама мағына жа-

тыр. Кез келген істің, қандай күрестің де басты мақсаты 
жеңіске жету болғанымен, кешегі Ұлы Отан соғысындағы 
үлкен Жеңістің орны айрықша бөлек. Зарықтырып, сағын-
тып жеткен Жеңісті жақындата түсуге майданның алдыңғы 
шебінде от пен оқтың ортасында болған майдангерлермен 
бірге тыл еңбеккерлері де, майдан даласынан шалғайдағы 
қарттар мен әйелдер де, буыны бекіп бұғанасы қатпаған 
балалар да үлес қосқан. Ол сонымен де қастерлі, қасиетті 
саналады.

Биыл міне, сол Жеңіс күні елімізде жетпісінші рет аталып 
өтілгелі отыр. «Елдің көркі – ерімен, Отан көркі – жерімен» 
– дегендей, ел басына қатер төнген жылдары кеудедегі 
шыбын жаны шыққанша жаумен жаға жыртысқан солдат 
аталарымыз аз емес,соның бірі –  менің ұлы нағашы атам, 
майдангер, соғыс ардагері – Сартов Сұлтан Сатыбалдыұлы. 

1909 жылы Әулиекөл ауданы Көктал ауылында дүниеге 
келген. 1941 жылы әскер қатарына алынып, Хабаровск өл-
кесіндегі 101-ші сапер батальонына түскен, кейін Манчжурия 
шекарасында, ал, 1944 жылы тамыз айында Москваға жі-
берілген. Елге 1945 жылы 17 қарашада аман-есен жеңіспен 
оралған, бірнеше медальдардың иегері.

1933 жылы  сүйген жары  Елеукешқызы Мақыш әжеміз-
бен шаңырақ көтеріп, тату-тәтті 61 жыл отасты. 1994 жылы 
95 жасында қайтыс болды. 

Мен атаға шөпшек болып келемін, ол кісіні көрген 
жоқпын, ол кезде менің анам да бала болған. Сұлтан ата-
ның соғыста көрген қиыншылықтарын айтып, майдандас 
достары туралы әңгімелеп, еске жиі алатынын, ақ көңіл, 
кішіпейілді, еңбекқор, достарына адал, өз Отанын сүйген 
нағыз солдат болғанын әжемнің, тәтемнің әңгімелерінен 
білемін. Сол атамның жақсы істері біздерге үлгі-өнеге бо-
лып, қазір де атамды әркез мақтан тұтамын. Әр Жеңіс күні 
атамның ерлігін мақтанышпен айтып отырамыз. Ол кісінің 
ерлік істері біз үшін де зор мақтаныш. 

Біз, жас ұрпақ, ардагер аталарымыздың алдында бо-
рыштымыз. Олардың қасық қаны қалғанша күресіп, жаудан 
аман-есен қалған бейбітшілік құнының баға жеткісіз қымбат 
екендігін біліп, оны өмір бойы аялап өтеміз. Қазіргі  еліміз-
де саусақпен санарлықтай қалған батыр аталарымыздың 
денсаулығы мықты болып, бейнетінің зейнетін көріп жүре 
беруіне тілектеспін. 

Ермек ТӨЛЕГЕНОВ,
Теректі негізгі мектебінің

7-сынып оқушысы 
Қарасу ауданы.

СУРЕТТЕ:  Сұлтан атам (оң жақтағы)

ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА, ҰРПАҚҚА – ҰРАН

Отты жылдар 
жаңғырығы

«Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді» – дейді 
дана халқымыз. Мәлік Шаяхметов дүниеден өтсе де, 
ол енді ел азаматтарының жүрегінде мәңгі сақталмақ. 
Ел аузында тек қана жақсы сөз қалыпты.  Мәкең тура-
лы оны көзкөргендердің барлығы ерекше адамгершілік 
қасиеттерін баяндап тауыса алмас.

Мәкеңнің тегіндегі қарапайымдылығы, имандылығы 
мен керемет еңбекқорлығы, туа біткен мәдениеттілі-
гі, салиқалы мінезі оның парасаттылығының негізі еді. 
Мәлік Бәйекеұлын ел арасында азаматтар атын тура 
атамай, көбінесе «Мәке» дейтін. Осы төрт әріптен тұра-
тын «Мәке» атауында оған деген жылы лебіз, сый мен 
құрмет, ризашылық білінетін. Сондықтан да болар, мен 
де Мәлікті «Мәке» дейтін едім. Біздермен жүздескенде 
еш нәрсені бүкпей, жасырмай, қалжыңдасып, ағынан 
жарыла аңқылдап тұратын.

1988 жылы Лисаков қаласында тұратын Тобыл де-
ген туысымыз осы Мәкеңмен мені жақын таныстырып, 
артынан жақсы жолдас болып кеткен едік. Ертеректе 
Мәкеңнің атасы Ораз Төсұлымен, менің аталарым 
Меңдібай Таңыбайұлы Ақсирақ өңірінде бірге қоныс 
теуіп, бір-біріне деген  қатынастары жақсы болыпты. 
Біздің аталарымыз Ақсирақ жерінде жерленген көрінеді. 

Бертін келе біз Қостанай қаласында Мәкеңмен көрші 
тұрдық. Менің жолдасым Күнсұлуды қай жерде болма-
сын, атын айтпай еркелетіп «Кассандра» дейтін.

2009 жылы немерелі болып, ырымдап, атын Мәлік 
қойып едім.Сол бір кездесуде Мәкең: «Әкем Бәйеке 
– Ұлы Отан соғысының ардагері, Генерал И.В.Панфи-
ловтың 8-гвардиялық дивизиясында әскер қатарын-
да болыпты. Мәлік Ғабдуллин болса, осы дивизияда 
аға политрук болса керек, жан жолдас болып  қырғын 
соғыстың талай қиыншылықтарын бірге көріпті. Мәлік 
бастаған атқыштар қайда қиын-қыстау болса, үнемі 
сонда болыпты. Ол қиын кездерінде ұрысты басқара 

алатын шеберлігін де, жеке басының ерлігін де көрсетсе 
керек. Қарулас інісінің майдандағы ерлігін өз көзімен 
көрген даңқты Бауыржан Момышұлы да Мәлікті жоға-
ры бағалаған екен. 1942 жылы Новгород облысы Холм 
қаласының маңында болған қиян-кескі ұрыста әкем 
жаралы Мәліктің жанына барып: «Мәлік, мына сұра-
пыл соғыс бітіп, елге аман-есен оралсам, ұлым болса, 
сендей ержүрек батыр болсын  деп, сенің құрметіңе 
баламның атын Мәлік қоям», – деген екен. Мен туғанда, 
сол Москва іргесіндегі ұлы шайқаста қаһармандықтың 
асқан үлгісін көрсетіп, Кеңес Одағының Батыры атағын 
алған Мәлік Ғабдуллин жолдасының атын маған қойған 
екен», – деп әңгімесін айтқан болатын. Міне, мен білетін 
текті тұлға, бекзат Мәкең сол Батыр ағасына тартқан жан 
еді.Осындай  азаматтар ұмытылмай, есімізді әрдайым 
сақталатын болсын. 

 Аманкелді МЕҢДІБАЕВ.
Көкшетау қаласы.

СУРЕТТЕ: Мәлік Шаяхметов.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай Жамбыл орта мектебінің 5 «В» 
сынып  оқушылары сынып жетекшісі 
мен мектеп директорының тәрбие 
жөніндегі орынбасары Н.Оспанова-
ның бастауымен «Сіздерге, алғы-
сымыз шексіз, ардагерлер!» атты 
мектепішілік тәрбие сағаттарының 
аясында  Ұлы Отан соғысының  ар-
дагері Абдолла Есниязовтың үйіне 
барды.  Оқушылардың көкейіндегі 
сұрақтарға ардагер-атамыз күні ке-
шегі Отан үшін от кешкен сұрапыл 
соғыс жылдарын есіне ала отырып, 
әңгімелеп берді.            

Ұлы Отан соғысының ардагері 
Абдолла Исниязов  атамыз Семи-
озер ауданы Көктал ауылында 1924 
жылдың 23 қыркүйегінде дүниеге 
келген екен.

Семиозер аудандық әскери ко-
миссариатының шақыруымен 1942 
жылдың 3 қыркүйегінде қызыл 
әскер қатарына алынады. Түмен 
қаласында 316 атқыштар диви-
зиясының құрамында жарты жыл 

әскери дайындықтан өткен соң (аға 
сержант шенінде) 19 жасар Абдолла 
Ахметұлы Қырым түбегіндегі Керчь 
пен Севастополь қалаларын жаудан 
азат ету соғыстарына қатысады. Ол 
алғаш рет жау самолеттерінің аспан-
нан шүйліккенін, бомбалар мен сна-
рядтардың жарылысын естіді. Жас 
жауынгер  өзге де жауынгерлермен 
бірге қан майданға араласып жүре 
берді. 1943 жылдың күзінде Волхов 
майданының құрамында жаудың 
қоршауында тұрған Ленинград қала-
сын азат ету соғысына қатысты. Сол 
кездегі КСРО астанасы Москвадан 
кейінгі екінші ірі қала Ленинградты 
жау қоршауынан құтқарғанын қарт 
жауынгер аса бір үлкен сезіммен, 
тебіреніспен еске алады.

151-гвардиялық бригаданың аға 
сержанты Абдолла атамыз 1944 
жылдың наурыз айының 8 күні ке-
зекті шабуыл кезінде ауыр жарала-
нады. Соғыс госпитальдарында ұзақ 
емделіп, сол жылдың күзінде елге 
оралады. 

1945-1947 жылдары Дон өзенінің 
бойындағы Ростов қаласының ауыл 
шаруашылық техникумын зоотехник 
мамандығы бойынша бітірген соң 
Семиозер, Науырзым аудандарын-
да зоотехник, бөлімше басқарушы 
сияқты ауыл шаруашылығының әр 
саласында қызмет атқарады. 1985 
жылы зейнеткерлікке шығады. Ұлы 
Отан соғысының ардагері Абдолла 
Ахметұлының омырауында талай 
орден-медальдар бар.

Әңгімесінің соңында Абдолла  
ата  қонақтарға, балаларға ақ бата-
сын берді. Оқушылар да өздерінің  
тілектерін білдіріп, өлең шумақта-
рын мәнерлеп оқып, «28 батыр» 
әнін орындап берді. 

Біз келер ұрпақ осындай атала-
рымыздың бар екенін мақтан тұта-
мыз. Ұлы жеңіс – Абдолла сынды 
ардагер аталар ерліктерінің жемісі. 
Атамызбен өткен кездесудің оқушы-
ларға берер өнегесі мол. Сондықтан 
әрқашанда аспанымыз ашық, еліміз 
аман, жұртымыз тыныш болып, 
оқушыларымыз білімді де парасат-
ты өз Отанын сүйетін патриот болып 
өссін дегім келеді. 

 А. ЖАРҚЫМБАЕВА,
Жамбыл орта мектебі.

Науырзым ауданы.

ЖҮЗДЕСУ

Ардагер өнегесі
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Рудный қаласындағы  мем-
лекеттік тілдегі  кітапханада   
Қазақстан Халқы  Ассамблея-
сының 20 жылдығына  орай  
«Менің елім – Қазақстан» атты 
көрме ұйымдастырылды. Аты-
на заты сай көрменің  көздегені   
ұлттар арасындағы бірлікті, та-
тулықты, ынтымақты паш ету.

Тәрбиелік мәні зор  көр-
мені  Ы.Алтынсарин атындағы 
әлеуметтік-гуманитарлық  кол-
леджінің студенттері мен мек-
теп оқушылары тамашалады. 
Сөреге қойылған  «Нұрлы жол 
– болашаққа бастар жол» Жол-

дауы, «Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік  рәміздерінің  
қалыптасу тарихы», жазушы  
Ербол Шаймерденовтың «Ел-
таным» кітабы, Қазақ  Халқы 
Ассамблеясына  арналған эм-
блема, «Қазақстан Республи-
касының Конституциясы» т.б 
құнды дүниелер  ұлттар дос-
тығының айғағы  іспеттес. Со-
нымен қатар, «Қазақстан және 
әлем елдері» мен «Қазақстан 
мәдени ошақтары» атты  кітап-
тардың әрбір парағы  әр елдің 
салт-дәстүрін, ұлттық киімдерін 
дәріптейді. 

– Ассамблеяның басты мақ-
саты мызғымас татулық. «Ұрыс 
–  ырысты қашырар, ынтымақ 
– ырысты асырар» деген халық  
даналығынан қалған сөз осы 

Ассамблеяның 20 жылдығына 
дәлме-дәл келіп-ақ тұр. Біздің 
еліміз татулық мекені, тілге, дін-
ге  қарап алаламайды. Ерінбе-
геннің әрқашан еншісі басым. 
Ол қай ұлт болса да, Қазақ 
елін көркейтуге атсалысса, төр 
соған арналады. 2014 жылдың 1 
қаңтарындағы мәлімет бойынша  
елімізде  17 165 236  ұлттардың 
үлес салмағын да көрмеде жік-
теп көрсетіп қойдық.130-ға жуық  
ұлт өкілдері тұратыны туралы 
да сандық мәліметтерді көріп, 
қызығушылықпен көкейлерінде 
жүрген сұрауларына да жауап 
алып жатты, – дейді осы іске 
мұрындық болған кітапханашы 
Айша Кайшентаева. 

Роза ЖАРҚЫНБЕКОВА.
Рудный қаласы.

Еліміздің бейбітшілік пен татулықтың берекелі 
бекетіне айналуына Қазақстан халқы Ассамблея-
сы үлкен үлес қосып келеді. Төрағасы Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев болып табылатын Қазақстан 
халқы Ассамблеясы еліміздегі бірлік пен келісімнің 
киелі бесігі, Тәуелсіздіктің қасиетті мұрасы болып 
отыр. «Тәуелсіздігімізді тұғырлы ететін де, елімізді 
жаңа белестерге шығаратын да біздің осы қоғам-
дық татулығымыз. «Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел 
озады» дейтін даналықтың шындығына бүгінде 
бәріміздің көзіміз жеткен. Бүгінгі таңда Қазақстан 
халқы Ассамблеясы осы айтып отырған мемле-
кетіміздегі тұрақтылық пен тұтастықты сақтаудың 
берік тұғырына айналды», – деп атап көрсетті 
Н.Ә.Назарбаев.

Ұлттық-мәдени орталықтар мен ардагерлер 
кеңесінің негізінде Қостанай облысы әкімінің 1995 
жылғы 21 наурыздағы № 27 қаулысымен Қа-
зақстан халқы Қостанай облыстық Ассамблеясы 
құрылды. 1995 жылы Ассамблея құрамына «Воз-
рождение» неміс қоғамы, «Ен-коди» облыстық ко-
рей мәдени орталығы, «Эребуни» армян қауымы, 
Қостанай облысының ерікті татар, славян қауымы, 
шешен-ингуш диаспорасының ұлттық мәдени ор-
талықтары, облыстық украин қауымы, облыстық 
еврей мәдениет орталығы, «Қазақ тілі» облыстық 
қоғамдық ұйымы кірді. Сонымен қатар облыстық 
әкімшілік, облыстық мәслихат-депутаттар жина-
лысы, облыстық Ардагерлер кеңесі, «Надежда» 
ұлттық мәдени және эстетикалық тәрбие орта-
лығы, облыстық мәдениет басқармасы, облыстық 
білім басқармасы өкілдері кірді. Қазақстан халқы 
Ассамблеясы құрылғаннан кейін ұлттық мәдени 
орталық өкілдері жемісті жұмыс істеп, бір-бірімен 
тілдесу, келушілерді қабылдау үшін Қостанайда 
«Достық үйін» құру туралы мәселесі көтерілді. 

Кейіннен, 2006 жылы 7 қыркүйекте ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен  облыстың 14 ұлт-
тық мәдени орталығы мен қауымдарының кеңсесі 
орналасқан Достық үйі ашылды. 

Жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерін-
де ондаған жаңа кітаптар жарық көреді. Ұлттың 
мейрам – Наурыз және 1 мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі, масленица, сабантой мереке-
лерін жаппай халық болып тойлау дәстүрге айнал-
ды. Бұл да болса еліміздегі қоғамдық келісім мен 
этносаралық төзімділіктің айқын көрінісі іспеттес. 

Мемлекет басшысы еліміздегі тіл мәселесіне 
ерекше көңіл бөліп келеді. Этносаралық қатынас-
тар жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігін қалып-
тастырудың маңызды факторы болып танылған. 
Сондықтан да Ассамблея қызметінде мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын кеңейту маңызды орынға ие.

Қысқа уақыт ішінде Қазақстан халқы Ассам-
блеясының дінаралық және ұлтаралық төзімділік 
пен ынтымақтастықты барлық қазақстандықтар-
дың санасына ұялатқаны қоғамдық өмірде анық 
көрініс тауып отыр. Ассамблеяның ұлттық сая-
сатқа қатысты бастамалары тұрақтылық, түсіністік 
ұғымдарын халықтың санасына енгізуге айтар-
лықтай жәрдемдесті. Қазақстан халқы Ассамблея-
сының арқасында өзге этнос өкілдері мәдениеті 
мен тарихын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын, тілін 
дамытып, еліміздің қоғамдық-саяси өміріне белсе-
не араласуда. Олар тәуелсіз мемлекетіміздің да-
муына бір кісідей үлесін қосуда. Сондықтан мем-
лекетіміздегі қоғамдық келісім мен тұрақтылықты 
нығайтуда Қазақстан халқы Ассамблеясының ала-
тын орны жоғары болмақ.

Ажар БАЛТАБАЕВА,
«Қостанай облысының мемлекеттік 

мұрағаты» ММ мұрағатшысы.

Тәуелсіздік мұрасы

Татулық – елдің  
тірегі. Татулықты ту  
ету біздің бойымызға  
ата-бабамыздан да-
рыған қасиет. Дәстүрдің  
жалғастығын насихат-
тау бүгіннің еншісін-
дегі шаруа. Жуырда 
осының   жарқын мы-
салы ретінде Торғай 
аграрлық-техникалық 
колледжінде ағылшын 
пәнінің оқытушысы 
Дана Қаражігітованың 
ұйымдастыруымен 
«Достықтың  мекенісің, 
Қазақстан» тақырыбын-
да мәдени іс-шара өтті. Іс-шара Қазақстан халқы Ассамблея-

сының 20-жылдық мерейтойы-

на арналған болатын. 
Мәдени  шараға  «Нұр 
Отан» партиясы  Арқа-
лық  қалалық филиалы-
ның төрағасы Нұрлан 
Хамзин және қарт ұс-
таз Жәнібек Ғапбасұлы 
шақырылды. Колледж 
студенттері қатысушы-
ларға сұрақтар қойып, 
пікір алмасты. Достық  
жөнінде  әндер  шырқа-
лып, ақындардың  жыр 
шумақтары оқылды. 
Мұндай игі шаралар  оқу 
ордасында жалғасын 
таба бермек.

Бағила  КЕНЖЕҒАРАҚЫЗЫ.
Елбасы Нұрсұлтан Назар-

баев: «Мені небір қиын күндер-
де де демеп жүретін халықтың 
қолдауы, Қазақстандағы ұлт-
тар мен ұлыстардың достығы. 
Біз қоғамда қалыптасқан саяси 
тұрақтылықты, ұлттар арасын-
дағы бірлікті, ағайын арасын-
дағы сыйластықты көздің қа-
рашығындай сақтауға тиіспіз!», 
– деп атап көрсеткен болатын. 
Ассамблеяның еліміздегі бірлікті 
сақтауда маңызды рөл атқарып 
отыр. Соның арқасында Қа-
зақстанда мекен етіп отыр ған 
ұлттар мен ұлыстардың дос тығы 
көрініс табуда.

Мен көпұлтты мемле-
кетіміздің орыс қызымын. Қа-
зақстанда туып-өстім, сон-
дықтан осы елді туған елім деп 
санаймын. Қазақстан – менің 
елім. Осы жерде менің бала-
лық шағым өтті. Алғашқы рет 
қадам басып мектепке бардым. 
Достарыммен бірге ойнап, жақ-
сылыққа, мейірімділікке үйрен-
дім. Өзім Әулиекөлдегі Кеңес 
Одағының Батыры Сұлтан Бай-
мағамбетов атындағы мектеп-
гимназия сының түлегімін, бүгін-
де осы мектепте мені оқытқан 
мұғалімдерімнің әріптесімін. 
Менің мектебім – көпұлтты 
шағын мемлекет тәрізді. Осы 
білім ордасында жиырмадан 
астам ұлттың өкілдері білім алу-
да. Бір шаңырақ астында бірне-
ше интернационалдық отбасы 
өкілдері қызмет етеді. 

Өз елін, өзінің кіндік кескен 
туған жерін, ана сүтімен дарыған 

туған тілін сүймейтін адам жоқ. 
Отан мен үшін тым ыстық. Мен 
Отанымды мақтан етемін. Өз 
Отаныма деген сүйіспеншілігім 
туралы дауыстап айтқым келеді. 
Көк аспан мен гүлденген жай-
лауға қуанамын. Достарыммен 
бірге күліп, ойнағаныма да қуа-
намын. Қазақ халқы әрқашан өз 
балаларын отансүйгіштікке тәр-
биелеген. Үлкендердің: «Бүгінгі 
жастарға сенуге болмайды, олар 
өз тарихын, мәдениетін, тілін 
білмейді» деген сөздеріне таң 
қаламын. Әрине, әр уақыттың 
өз азаматтары болады. Мүмкін, 
осы үлкендерге де солай ата- 
аналары айтқан шығар. 

Келешекте біздің Қазақстан 
дүниежүзіндегі ең ірі мемлекет-
тердің қатарына қосылады деп 
сенемін. Елбасы: «Еліміздің 
ертеңі сендерсіңдер. Еліміздің 
болашағы келер ұрпақтың қо-
лында» деген еді. Еліміздің гүл-
денуі үшін біздің жастар барлық 
күшін салады. Мен де Отаным-
ның болашағына аз да болса өз 
үлесімді қосып отырмын.

Биыл Қазақстан халқы Ас-
самблеясының құрылғанына 20 
жыл. Сондықтан, еліміздегі бар-
ша ұлт өкілдеріне мерейтой құт-
ты болсын дегім келеді. Еліміз 
асықпай, нық қадаммен жүріп, 
жасай берсін!

Анастасия ЖУКОВА,
С.Баймағамбетов атындағы 

мектеп гимназиясының 
мұғалімі.

Әулиекөл ауданы.

 «Достықтың   мекенісің,  Қазақстан»

Ассамблеяның  мақсаты  –  
мызғымас  татулық

Қазақстан – менің елім

 «Татулық, бірлік,  
  келісім – ең асыл іс»

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

 Қаладағы облыстық қазақ жасөспірімдер театрында Н.Құлжа-
нова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің шығармашылық 
концерті болып өтті. Үстіміздегі жылы жалпы еліміз болып атап 
өтетін шоқтықты мерейтойларға арналған өнер кешінде колледж 
ұжымы арнайы көрме де ұйымдастырды. 

Сондай-ақ, биылғы жылы колледждің музыка бөліміне 35 жыл 
толып отыр. Шығармашыл ұжымның жылдық есеп беру концертін-
де колледж қабырғасында жұмыс жасайтын қазақ ұлт-аспаптар 
оркестрі, хор ұжымы, қобызшылар, домбырашылар, әншілер мен 
бишілер киелі сахнаға топ-тобымен шығып, өрісті өнер көрсетті. 

Еліміздегі ұлы достықтың көрінісін паш етіп, әр ұлттың әндері 
айтылып, билері биленді. Жүрек шымырлататын патриоттық ән-
дер шырқалды.

Ел ертеңін тәрбиелеп, тәлімді білім беретін колледждің көшелі 
концертіне көрермен көптеп жиналды.

Арқалық қаласы. 

СУРЕТТЕ: Мерекелік шарадан көрініс.
Суретті түсірген автор.
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№
п/п
1
1.

2.

3.

 4.

5.

6.

7.

8.

9.

 10.

11.

Іс-шаралардыњ атауы

2
Мемлекеттік орман ќоры  аума-
ѓында орналасќан орман шаруа-
шылыѓы коммуналдыќ мемле-
кеттік мекемелердіњ, мемлекеттік
коммуналдыќ кєсіпорынныњ, де-
малыс ‰йлерініњ, балаларды сау-
ыќтыру лагерьлері мен кєсіп-
орындарыныњ орман μртімен
к‰реске дайындыќтарына баќы-
лау тексерістерін μткізу
Ормандарда, демалыс ‰йлерінде,
балаларды сауыќтыру лагерьле-
рінде ж±мыстарды ж‰зеге асыра-
тын кєсіпорындармен, сондай-аќ
орманда ж‰рген азаматтармен
μрт ќауіпсіздігі талаптарыныњ
саќталуына мониторинг ќамтама-
сыз ету
Орман μрті ќ±рылымдарына жєне
ерікті μрт жасаќшыларына жиын-
тыќтауды ж‰ргізу. Жеке ќ±рамды
оќытуды μткізу

 ¤ртке ќарсы ќолданылатын тех-
никалар мен жабдыќтарды жμн-
деуден μткізу, нормативтерге
сєйкес орман μрт станцияларын
μртке ќарсы жабдыќтармен жєне
техникамен  жиынтыќтау
Ќазаќстан Республикасы ‡кі-
метініњ 2011 жылѓы 30 желтоќсан-
даѓы   № 1726 ќаулысымен бекітіл-
ген Ормандаѓы μрт ќауіпсіздігі
ќаѓидаларына сєйкес мемлекеттік
орман ќоры аумаѓында орналас-
ќан темір, автомобиль жолдары
бойында,  орман алќаптары, ор-
ман даќылдары, т±рѓын ‰й жєне
μндіріс объектілері мањында ми-
нералданѓан ќорѓау белдеулерін
орналастыруын жєне жањартуын
ќамтамасыз ету
Кењ пайдаланылатын автомобиль
жєне орман жолдары бойына де-
малу жєне шылым шегу орында-
рын жабдыќтау
¤рт ќаупі кезењінде техникалар-
дыњ μтуіне жєне адамдардыњ
мемлекеттік орман ќоры аумаѓын-
да болуына к‰шейтілген баќы-
лауды ќамтамасыз ету
Орман шаруашылыѓы, орманшы-
лыќ кењселерінде демалыс жєне
мереке к‰ндері жауапты ќызмет-
керлерден тєулік бойы кезекшілік
±йымдастыру, сондай-аќ орман-
шылыќтарды, кордондарды ‰здіксіз
байланыспен ќамтамасыз ету
Жер ‰сті к‰зету маршруттары-
ныњ сызбаларын, μрт ќауіптілігініњ
класына байланысты постардыњ,
адамдар, кμліктер, μртке ќарсы
жабдыќтар мен су ќоймаларыныњ
орналасу сызбаларын єзірлеу
жєне бекіту
Орман шаруашылыѓы коммунал-
дыќ мемлекеттік мекемелерінде
орман μрттері туралы хабарлар-
ды ќабылдау пунктерін жабдыќ-
тау, жолдарда олардыњ ќайда ор-
наласќаны туралы жєне хабар-
лаудыњ м‰мкін тєсілдері туралы
белгі кμрсеткіштерін ќою
"ЌОЄТРТПРБ" ММ, ЌОЄТРТПРБ
"ОШМ" КММ, "ЌР ІІМ ТЖК ЌОТЖД"
ММ бiрлесiп орман μрт станция-
лар, мемлекеттік орман ќорѓау
ќызметкерлерініњ, ерікті μрт жасаќ-
шылары м‰шелеріне μртке ќарсы
ережелерді, орман жєне дала
μрттерін сμндіру єдістері мен

Орындалу мерзімі

3

Наурыз-мамыр

‡немі

Наурыз-сєуір

Наурыз-сєуір

‡немі

‡немі

¤рт ќауіпі бар
маусымда

¤рт ќауіпі бар
маусымда

¤рт ќауіпі бар
маусым
басталѓанѓа дейін

¤рт ќауіпі бар
маусымда

Наурыз-сєуір

Орындаушылар

4
"ЌР АШМ ОШЖДК
ЌООШЖДАИ" РММ
(келісім бойынша),
"ЌР ІІМ ТЖК ЌОТЖД" ММ
(келісім бойынша)

"ЌР АШМ ОШЖДК ЌООШ-
ЖДАИ" РММ (келісім бой-
ынша),
"ЌР ІІМ ТЖК ЌОТЖД" ММ
(келісім бойынша),
"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ" КММ

Ќалалар, аудандар
єкімдіктері, ауыл (село),
кент, ауылдыќ (селолыќ)
округтердіњ єкімдері, "ЌР
ІІМ ТЖК ЌОТЖД" ММ
(келісім бойынша),
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ" КММ

ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ

"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ,
"ЌОЄЖКАЖБ" ММ,
"ЌМЖБ" "ЌТЖ" ¦К" АЌФ
(келісім бойынша)

ЌОЄТРТПРБ "ОШМ" КММ

"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
"ЌР ІІМ ЌОІІД" ММ
(келісім бойынша),
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ" КММ

"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ" КММ

ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
 КММ

ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
 КММ

"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ, "ЌР ІІМ ТЖК
ЌОТЖД" ММ
(келісім бойынша)

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 3 наурыздаѓы № 77 ќаулысы

Ќостанай облысыныњ мемлекеттік орман ќорыныњ аумаѓында 2015 жылѓа ор-
ман μрттерініњ алдын алу жєне олармен к‰ресу жμніндегі  іс-шаралар жоспарын
бекіту туралы

2015 жылѓа орман μрттерініњ алдын алу жєне
олармен к‰ресу жμніндегі іс-шаралар жоспары
бекітілсін.

2. Осы ќаулыныњ орындалуын баќылау Ќос-
танай облысы єкімініњ орынбасары Б.Ш. Жа-
ќыповќа ж‰ктелсін.

3. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан
к‰нінен бастап ќолданысќа енгізіледі.

 Облыс єкімі             Н. Садуаќасов.

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы  3 наурыздаѓы
№ 77 ќаулысымен бекітілген

Ќостанай облысыныњ мемлекеттік орман ќорыныњ аумаѓында 2015 жылѓа орман
μрттерініњ алдын алу жєне олармен к‰ресу жμніндегі іс-шаралар жоспары

 Ќазаќстан Республикасыныњ 2003 жылѓы
8 шілдедегі Орман кодексініњ 15-бабыныњ 3)
тармаќшасына, Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 2011 жылѓы  30 желтоќсандаѓы №
1726 ќаулысымен бекітілген Ормандаѓы μрт
ќауіпсіздігі ќаѓидаларына сєйкес Ќостанай об-
лысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан Ќостанай облысы-
ныњ мемлекеттік орман ќорыныњ аумаѓында

тєсілдерін теориялыќ жєне тєжіри-
белік оќытуды ±йымдастыру
Орман жєне дала μрттерін
сμндіруге арналѓан к‰штер мен
ќ±рал жабдыќтарды ќолданудыњ
жоспар - іс єрекеттерін ‰йлесті-
ру жєне наќтылауды μткізу
¤рт-тактикалыќ жаттыѓуларды
ж‰ргізе отырып орман μрттерін
сμндіруге ќатысушылардыњ бас-
ќарушы буынымен штабтыќ жат-
тыѓу μткізу

Ауыл шаруашылыѓы даќылдары
егілген жерді μњдеу жєне басќа
ауыл шаруашылыѓы ж±мыста-
рын ж‰ргізген кезде орманда хи-
миялыќ заттардан заќымдауды
болдырмау ‰шін  нормативтер
мен ережелердіњ саќталуын ќам-
тамасыз ету

Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 2011 жылѓы 30 желтоќ-
сандаѓы  № 1726 ќаулысымен бе-
кітілген Ормандаѓы μрт ќауіпсіздігі
ќаѓидаларына сєйкес мемлекеттік
орман ќоры жерлері мен орман
ќорына тікелей жаќын орналасќан
учаскелерде шμптерді, б±талар-
ды, ањыздар мен μсімдік ќалдыќ-
тарын μртеуге тыйым салудыњ
саќталуын ќамтамасыз ету
Ќалалар мен аудандардыњ
тμтенше жаѓдайлар жоспарыныњ
талаптарына сєйкес ќызметтерді
ќамтамасыз ету жєне μрт
сμндіруге тікелей ќатысќан
кμліктерді ќ±ю ‰шін жанар-жаѓар
май материалдарыныњ резервін
ќ±руды ќамтамасыз ету
Ормандарды саќтау мєселелерін
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарда
‰немі жариялауды ±йымдасты-
ру, сондай-аќ т±рѓындар, оќушы-
лар, орманда ж±мыс істейтіндер,
балалар лагері мен демалыс
‰йлеріндегі ж±мысшылар ара-
сында μртке ќарсы ж‰йелі наси-
хаттауды ж‰ргізу
Ќазіргі уаќытта μрт ќауіпі бар
жμнінде ескертетін мезгіл-мезгіл
жањартылатын плакаттар, μртке
ќарсы таќырыпќа ормандарда,
т±рѓындар кμп келетін орындарда,
орман массивтер арќылы μтетін
авто жолдарда, шипажай мен де-
малыс ‰йлердіњ жанында плакат-
тар мен аншлагтардыњ орнатуын
ќамтамасыз ету жєне ресімдеу
Орман μрттерін сμндіру ‰шін
келіп жатќан к‰штер мен ќ±рал-
дарды μз ќ±зыреті шегінде ішкі
істер органдары ќызметкер-
лерініњ к‰шімен ќозѓалыстыњ
реттеуін жєне ±йымдастыруын
ќамтамасыз ету
Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 2011 жылѓы 30 желтоќ-
сандаѓы   № 1726 ќаулысымен
бекітілген Ормандаѓы μрт
ќауіпсіздігі ќаѓидаларына сєйкес
мемлекеттік орман иеленушілер-
ге мемлекеттік орман ќорыныњ
учаскелерінде μртке ќарсы іс-
шаралар жоспарларын єзірлеу
жєне іске асыру

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ЕСКЕРТУ:

"ЌР ІІМ ЌОІІД" ММ – "Ќазаќстан Республикасыныњ Ішкі істер министрлігі Ќостанай облысы-
ныњ ішкі істер департаменті" мемлекеттік мекемесі

"ЌР ІІМ ТЖК ЌОТЖД" ММ  – "Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер  министрлігі Тμтенше жаѓдай-
лар комитетініњ Ќостанай облысы тμтенше жаѓдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі

"ЌОЄББ" ММ – "Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќармасы" мемлекеттік мекемесі

"ЌОЄАШБ" ММ – "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл шаруашылыѓы басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі

"ЌОЄТРТПРБ" ММ – "Ќостанай облысы єкімдігініњ табиѓи ресурстар жєне табиѓатты пайда-
лануды реттеу басќармасы" мемлекеттік мекемесі

"ЌОЄЖКАЖБ" ММ – "Ќостанай облысы єкімдігініњ жолаушылар кμлігі жєне автомобиль жол-
дары басќармасы" мемлекеттік мекемесі

ЌОЄТРТПРБ "ОШМ" КММ – Ќостанай облысы єкімдігі табиѓи ресурстар жєне табиѓатты
пайдалануды реттеу басќармасыныњ "Орман шаруашылыѓы мекемесі" коммуналдыќ мемле-
кеттік мекемесі

"ЌР АШМ ОШЖДК ЌООШЖДАИ" РММ – "Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрлігі Орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі комитетініњ Ќостанай облыстыќ орман
шаруашылѓы жєне жануарлар д‰ниесі аумаќтыќ инспекциясы" республикалыќ мемлекеттік
мекемесі

"ЌМЖБ" "ЌТЖ" ¦К" АЌФ – "Ќостанай магистралдыќ  желі бμлімшесі" –  "Ќазаќстан темір жолы"
±лттыќ компаниясы" акционерлік ќоѓамыныњ  филиалы

Ќалалар, аудандар
єкімдіктері,
"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
"ЌР ІІМ ТЖК ЌОТЖД" ММ
(келісім бойынша)
Ќалалар, аудандар
єкімдіктері,
"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
"ЌР ІІМ ТЖК ЌОТЖД" ММ,
"ЌМЖБ" "ЌТЖ" ¦К" АЌФ
(келісім бойынша),
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ
Ќалалар, аудандар
єкімдіктері, "ЌОЄАШБ"
ММ (келісім бойынша),
"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
"ЌР АШМ ОШЖДК ЌООШ-
ЖДАИ" РММ (келісім бой-
ынша),
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ
Ќалалар, аудандар
єкімдіктері,
"ЌОЄАШБ" ММ (келісім
бойынша),
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ

Ќалалар, аудандар
єкімдіктері

"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
"ЌР ІІМ ТЖК ЌОТЖД" ММ
(келісім бойынша),
"ЌОЄББ" ММ,
ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ

ЌОЄТРТПРБ "ОШМ"
КММ

"ЌР ІІМ ЌОІІД" ММ
(келісім бойынша)

"ЌОЄТРТПРБ" ММ,
ЌОЄТРТПРБ
"ОШМ" КММ

¤рт ќауіпі бар
маусым басталѓанѓа
дейін

Сєуір-мамыр

¤рт ќауіпі бар
маусымда

¤рт ќауіпі бар
маусымда

¤рт
маусымында

‡немі

Сєуір-мамыр

¤рт
маусымында

¤рт ќауіпі бар
маусым
басталѓанѓа дейін
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№
п/п
1
1.

2.

3.

 4.

5.

6.

7.

8.

9.

 10.

11.

Наименование мероприятий

2
Провести контрольные проверки
готовности к борьбе с лесными
пожарами в коммунальных госу-
дарственных учреждениях лесно-
го хозяйства, государственных
коммунальных предприятиях,
домах отдыха, детских оздорови-
тельных лагерях и предприятиях,
размещенных на территории го-
сударственного лесного фонда
Обеспечить мониторинг  за со-
блюдением требований пожарной
безопасности организациями и
предприятиями, осуществляю-
щими работы в лесах, домах от-
дыха, детских оздоровительных
лагерях, а также гражданами, на-
ходящимися в лесу
Провести комплектацию  лесопо-
жарных формирований  и добро-
вольных пожарных дружин.
Провести обучение личного со-
става

Провести ремонт противопожар-
ной техники и инвентаря, доуком-
плектовать лесные пожарные
станции противопожарным ин-
вентарем и техникой согласно
нормативам
Обеспечить  устройства и обнов-
ление защитных минерализован-
ных полос вдоль железных, ав-
томобильных дорог, вокруг лес-
ных массивов, лесных культур,
жилых  и производственных
объектов, расположенных на
территории государственного
лесного фонда, согласно Прави-
лам пожарной безопасности в
лесах, утвержденных постанов-
лением Правительства Респуб-
лики Казахстан от 30 декабря 2011
года № 1726
Оборудовать вдоль    автомобиль-
ных, и широко используемых
лесных дорог места для отдыха
и курения
Обеспечить усиленное наблюде-
ние  за проездом техники и на-
хождением людей на территории
государственного лесного фонда
в  пожароопасный сезон
Организовать круглосуточные
дежурства ответственных работ-
ников в выходные и праздничные
дни при конторах лесхозов, лес-
ничеств, а также обеспечить бес-
перебойной связью лесничества,
кордоны
Разработать и утвердить схемы
маршрутов наземного патрули-
рования, схемы расположения
постов, размещение людей, тех-
ники, противопожарного инвента-
ря и водоемов в зависимости от
класса пожарной опасности
В коммунальных государствен-
ных учреждениях лесного хозяй-
ства оборудовать пункты приема
донесений о лесных пожарах,
на дорогах выставить указатели
о местах их нахождения  и воз-
можных способах оповещения
ГУ "УПРРПАКО", КГУ "УЛХ" УПР-
РПАКО совместно с ГУ "ДЧСКО
КЧС МВД РК" организовать тео-
ретические и практические заня-
тия работников лесных пожарных
станций, государственной лесной
охраны, членов добровольных
пожарных формирований

 Срок исполнения

3
Март - май

Постоянно

Март - апрель

Март -апрель

Постоянно

 Постоянно

В течение пожаро-
опасного сезона

В течение пожаро-
опасного сезона

До начала пожаро-
опасного сезона

В течение пожаро-
опасного сезона

Март - апрель

 Исполнители

4
РГУ "КОТИЛХЖМ КЛЖМ

МСХ РК"
(по согласованию),

ГУ "ДЧСКО КЧС
МВД РК"

(по согласованию)

РГУ "КОТИЛХЖМ КЛЖМ
МСХ РК"

(по согласованию),
ГУ "ДЧСКО КЧС

МВД РК"
(по согласованию),

ГУ "УПРРПАКО",
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

Акиматы городов,
районов,  акимы аулов

(сел), поселков, аульных
(сельских) округов,

ГУ "ДЧСКО КЧС МВД РК"
(по согласованию),

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

ГУ "УПРРПАКО",
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО,

ГУ "УПТАДАКО",
ФАО "НК "КТЖ"   "КОМС"

(по согласованию)

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

ГУ "УПРРПАКО",
ГУ "ДВДКО МВД РК"
(по согласованию),

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

ГУ "УПРРПАКО",
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

ГУ "УПРРПАКО",
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО,

ГУ "ДЧСКО КЧС
МВД РК"

(по согласованию)

Постановление акимата Костанайской области от 3 марта 2015  года № 77

Об утверждении плана мероприятий по профилактике лесных пожаров
и борьбе с ними на территории государственного лесного фонда Костанайской

области на 2015 год
бе с ними на территории государственного
лесного фонда Костанайской области на 2015
год.

2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить  на  заместителя аки-
ма Костанайской области Жакупова Б. Ш.

3. Настоящее постановление вводится в
действие после дня его первого официального
опубликования.

Аким области   Н. Садуакасов.

Утвержден постановлением  акимата
от "3" марта 2015 года № 77

План
мероприятий по профилактике лесных пожаров и борьбе с ними на территории

государственного лесного фонда Костанайской области на 2015 год

и пожарных частей противопо-
жарным правилам, методам и
способам тушения лесных и
степных пожаров
Провести корректировку и отра-
ботку планов - взаимодействия
по привлечению сил и средств
на тушение лесных и степных
пожаров
Провести штабную тренировку
руководящего звена, участвую-
щего  в тушении лесных пожа-
ров,  с проведением показатель-
ного пожарно-тактического уче-
ния
Обеспечить соблюдение всех
нормативов и правил для предот-
вращения повреждения леса хи-
мическими веществами при об-
работке полей сельскохозяй-
ственных культур  и проведении
других сельскохозяйственных
работ

Обеспечить соблюдение запре-
тов, установленных Правилами
пожарной безопасности в лесах,
утвержденных постановлением
Правительства Республики Ка-
захстан от 30 декабря 2011 года
№ 1726, на выжигание травы, ку-
старников, стерни  и раститель-
ных остатков на землях государ-
ственного лесного фонда  и на
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесному фонду
Обеспечить создание резерва
горюче-смазочных материалов
для заправки транспорта, непос-
редственно участвующего в ту-
шении пожара,  и служб обеспе-
чения, согласно требованиям
планов чрезвычайных ситуаций
городов и районов
Организовать регулярное осве-
щение в средствах массовой
информации  вопросов сбереже-
ния лесов,  а также системати-
чески проводить противопожар-
ную пропаганду среди населе-
ния, школьников, рабочих, заня-
тых в лесу, в детских лагерях  и
домах отдыха
Оформить и обеспечить установ-
ку      в лесах, наиболее посеща-
емых местах населением, на ав-
тодорогах через лесные масси-
вы, вблизи санаториев  и домов
отдыха плакатов и аншлагов на
противопожарную тематику, пе-
риодически обновляемых плака-
тов, предупреждающих о пожар-
ной опасности в данное время
Обеспечить силами сотрудников
органов внутренних дел  регули-
рование и организацию движе-
ния в пределах своей компетен-
ции прибывающих сил  и средств
для тушения лесных пожаров
Государственным лесовладель-
цам разработать и реализовать
планы противопожарных мероп-
риятий на участках государ-
ственного лесного фонда в соот-
ветствии  с Правилами пожарной
безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан
от 30 декабря 2011 года № 1726

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ГУ "ДВДКО  МВД РК" – Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Коста-
найской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

ГУ "ДЧСКО КЧС МВД РК" – Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным
ситуациям  Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внут-
ренних дел Республики Казахстан"

ГУ "УОАКО" – Государственное учреждение "Управление образования акимата Костанайс-
кой области"

ГУ "УСХАКО" – Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства акимата
Костанайской области"

ГУ "УПРРПАКО" – Государственное учреждение "Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

ГУ "УПТАДАКО" – Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата Костанайской  области"

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО – Коммунальные государственные учреждения "Учреждения лесного
хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата
Костанайской области

РГУ "КОТИЛХЖМ КЛЖМ МСХ РК" – Республиканское государственное учреждение  "Коста-
найская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казах-
стан"

ФАО "НК "КТЖ"   "КОМС" – Филиал акционерного общества "Национальная компания "Ка-
заќстан темір жолы" – "Костанайское отделение магистральной сети"

Акиматы городов
и районов,

ГУ "УПРРПАКО",
ГУ "ДЧСКО КЧС МВД РК"

(по согласованию)
Акиматы городов  и районов,

ГУ "УПРРПАКО",
ГУ "ДЧСКО КЧС МВД РК",
ФАО "НК "КТЖ"   "КОМС"

(по согласованию),
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

Акиматы городов
и районов,

ГУ "УСХАКО"
(по согласованию),
ГУ "УПРРПАКО",

РГУ "КОТИЛХЖМ КЛЖМ
МСХ РК"

(по согласованию), КГУ
"УЛХ" УПРРПАКО
 Акиматы городов

и районов,
ГУ "УСХАКО"

(по согласованию),
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

Акиматы городов
и районов

ГУ "УПРРПАКО",
ГУ "ДЧСКО КЧС

МВД РК"
(по согласованию),

ГУ "УОАКО",
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

ГУ "ДВДКО МВД РК"
(по согласованию)

ГУ "УПРРПАКО",
КГУ "УЛХ" УПРРПАКО

В соответствии с подпунктом 3) статьи 15
Лесного кодекса Республики Казахстан от 8
июля 2003 года, Правилами пожарной безо-
пасности в лесах, утвержденными постанов-
лением Правительства Республики Казах-
стан   от 30 декабря 2011 года № 1726 аки-
мат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприя-
тий по профилактике лесных пожаров и борь-

До начала пожаро-
опасного сезона

Апрель-май

В течение пожаро-
опасного сезона

В течение пожаро-
опасного сезона

В период    пожаров

Постоянно

Апрель-май

В период    пожаров

До начала
пожароопасного сезона
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ЕСКЕ АЛУ

АЌПАРАТТЫЌ ХАБАРЛАМА

Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы  мемлекеттік
коммуналдыќ меншікті кейін сатып
алу ќ±ќыѓынсыз сенімгерлік басќа-
руѓа беру жμнінен тендер μткізеді.

Тендер 2015 жылѓы 31 наурыз-
да саѓат 11.00-де  мына мекенжай-
да: Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 66,
207 кабинетте μткізіледі.

Объектініњ сипаттамасы
"Ќостанай облыстыќ м‰гедектер-

ге арналѓан оњалту орталыѓы"  ком-
муналдыќ мемлекеттік мекемесі
ѓимаратындаѓы алањы 502 шаршы
метр ‰й-жай,  орналасќан мекен-
жайы: Ќостанай ќаласы, Гоголь
кμшесі, 11, баланс ±стаушы "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік баѓдарлама-
ларды ‰йлестіру басќармасы"ММ.
Объектініњ жаѓдайы: ќанаѓаттанар-
лыќ.

Объектіні сенімгерлік басќару
шарттары

1. Сенімгерлік басќару мерзімі –
2 жыл.

2. Келісім-шарттыњ ќолданыс
мерзімі ішінде  1 000 000 (бір милли-
он) тењге инвестиция салу.

3. Спорт командаларын сауыќты-
ру жєне оњалту, т±рѓындардыњ ден-
саулыѓын ныѓайту ќ±ралдарыныњ
бірі ретінде спортты насихаттау жєне
дамыту.

4. Єлеуметтік  инфраќ±рылым
объектісін маќсатќа сай пайдалану-
дыњ ќалыптасќан тєртібін жєне
шарттарын саќтау.

5. Сенімгерлік басќаруѓа берілген
м‰лікті кєсіпкерлік маќсатта пайда-
ланбау.

Тендерге  ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттардыњ тізімі:

1. тендерге ќатысушы тендер
жењімпазы деп жарияланѓан жаѓдай-
да, оныњ жазбаша, аќпараттыќ ха-
барламада кμрсетілген жєне тендер-
ге ќатысушыныњ μзі ±сынѓан тендер
талаптарында шарт жасасу міндет-
темесін білдіретін тендерге ќатысуѓа
μтінім;

2. басќа ќ±жаттардан бμлек же-
лімделген конвертте тендерге бай-
ланысты ќ±жаттаманы ќоса бере
отырып, жазбаша т‰рдегі тендер
шарттары бойынша ±сыныстар;

3. тендер жарияланѓан к‰ннен
кейін берілген аныќтаманы берген

к‰нніњ алдындаѓы ‰ш айдан астам
мерзімге созылатын тендерге ќаты-
сушы міндеттемелерініњ барлыќ
т‰рлері бойынша банк (банк филиа-
лы) алдында мерзімі μткен бере-
шектіњ жоќ екендігі туралы банктіњ
(банк филиалыныњ) ќол ќойылѓан
жєне мμр басылѓан (электронды
цифрлыќ ќолтањба) аныќтамасыныњ
т‰пн±сќасы. Егер єлеуетті ќатысу-
шы екінші дењгейдегі бірнеше банктіњ
немесе филиалдарыныњ, сондай-аќ
шетел банкініњ клиенті болып та-
былѓан жаѓдайда, осындай банк-
тердіњ єрќайсысынан аныќтама
±сынылады;

4. Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасында міндетті аудит ж‰ргізу
белгіленген зањды т±лѓалардыњ
соњѓы ќаржы жылындаѓы аудитор-
лыќ есебі;

5. салыстырып тексеру ‰шін
т‰пн±сќасын міндетті т‰рде ±сына
отырып, зањды т±лѓаны мемлекеттік
тіркеу (ќайта тіркеу) туралы куєліктіњ
кμшірмесі немесе кμрсетілген
ќ±жаттыњ нотариат куєландырѓан
кμшірмесі не зањды т±лѓаны мемле-
кеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы
аныќтама;

6. жарѓыныњ нотариат куєландыр-
ѓан кμшірмесі немесе салыстырып
тексеру ‰шін т‰пн±сќаны міндетті
т‰рде ±сына отырып, ±сынылатын
жарѓы кμшірмесі. Шетелдік зањды
т±лѓалар ќ±рылтай ќ±жаттарын мем-
лекеттік жєне орыс тілдерінде нота-
риат куєландырѓан аудармасымен
±сынады;

7. тендер жарияланѓан к‰ннен
кейін берілген, ‰ш ай б±рын салыќ
берешегініњ, міндетті зейнетаќы
жарналары, міндетті кєсіптік зей-
нетаќы жарналары мен єлеуметтік
аударымдар бойынша берешегініњ
жоќ екені туралы (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасына
сєйкес тμлеу мерзімі ±зартылѓан
жаѓдайларды ќоспаѓанда) тиісті
салыќ органыныњ ќол ќойылѓан
жєне мμрі (электронды цифрлыќ
ќолтањбасы) бар аныќтамасыныњ
т‰пн±сќасы немесе электронды
кμшірмесі;

8. мемлекеттік м‰лікті сенімгерлік
басќару ќ±рылтайшысыныњ депо-
зиттік шотына кепілдік жарнаны ауда-
ру туралы тμлем тапсырмасыныњ
немесе т‰біртегініњ (жеке т±лѓа ‰шін)
т‰пн±сќасы;

9. тендерге єлеуетті ќатысушы
μкілініњ, оныњ ішінде кепілдік жарна-
ны енгізген μкілдіњ μкілеттіктерін кує-
ландыратын ќ±жат (жеке куєлікті,
паспортты (шетелдік азаматтар
‰шін) немесе ішкі істер органдары
берген уаќытша жеке куєлікті
±сынѓан жаѓдайда жарамды);

10. Жеке т±лѓалар  1), 2), 8) тар-
маќшаларында кμзделген ќ±жаттар-
ды, сондай-аќ:

1) жеке куєліктіњ, паспорттыњ
(шетелдік азаматтар ‰шін) немесе
ішкі істер органдары берген уаќыт-
ша жеке куєліктіњ кμшірмесін;

2) кєсіпкерлік ќызметті зањды
т±лѓа ќ±рмастан ж‰зеге асыруѓа
ќ±ќыќ беретін тиісті мемлекеттік
орган берген ќ±жаттыњ кμшірмесін
(жеке кєсіпкер ‰шін) ±сынады.

11. Тендерге ќатысуѓа тілек
білдірген т±лѓалардыњ μтінімдерін
ќабылдау жєне тіркеу  талап етілетін
ќ±жаттардыњ толыќ жиынтыѓы бол-
ѓан жаѓдайда ж‰ргізіледі.

12. Тендер ќатысушысы болып
табылмайды:

- Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарына немесе ќ±рылтай ќ±жат-
тарына сєйкес тендер шарттары бо-
лып табылатын ќызмет т‰рлерін
ж‰зеге асырумен айналыса алмай-
тын зањды т±лѓа.

13. Тендер ќ±жаттамасында ќа-
растырылѓан талаптардыњ барлыѓы-
на жауап беретін, тендер шарттары
бойынша ±сыныстары ењ жаќсы бо-
лып табылатын ќатысушы тендер
жењімпазы болып танылады.

Тендерге ќатысу ‰шін кепілдік
жарна 10 325(он мыњ ‰ш ж‰з жиыр-
ма бес) тењгені ќ±райды.

Тендерге  ќатысу ‰шін кепілдік
жарна Ќостанай  облысы  єкімдігініњ
ќаржы  басќармасыныњ Астана ќ.,
ЌР ЌМ  ќазынашылыќ комитетіндегі
№ KZ380705022570551006 шотына,
БИК KKMFKZ2A, БИН 950440000516,
КБе 12, КНП 171, мекеме коды 12,
енгізіледі.

Тендерге ќатысушыларды тіркеу
тендердіњ μткізілетіні туралы аќпа-
раттыќ хабарлама жарияланѓан
к‰ннен бастап ж‰ргізіледі жєне тен-
дер басталѓанѓа дейін жиырма тμрт
саѓат б±рын аяќталады.

Ќосымша аќпаратты мына теле-
фон бойынша: 575-610 жєне
www.oblfin.kostanay.gov.kz  сайты-
нан алуѓа болады.

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы жауапты
хатшыныњ орынбасары Алма Атымтаеваѓа жењгесі

Аманбикеніњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓыѓа ортаќтасып, кμњіл айтады.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Ќарасу ауданы Октябрь кентінде т±ратын ана-

мыз ОСПАНОВА Кємила Ѓалиасќарќызын ту-
ѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз!

¦лын ±яѓа, ќызын ќияѓа ±шырып, туыстары-
ныњ алдында ќадірменді аќылшыѓа, єулеттіњ
±йытќысына айналѓан єз анамызѓа барша жаќсы-
лыќты тілейміз!

Таѓдырдыњ барша сынынан μттіњ с‰рінбей,
Шешек атты г‰лдеріњ талдыњ б‰ріндей.

Балаларыњ отау ќ±рып,
жетілді,

Єрбір ‰йдіњ ќонаѓы бол, ерін-
бей.

Зор денсаулыќ, мол
баќыт тілеуші жолдасы – Эмльс, балалары,

келіндері, к‰йеу баласы, немерелері.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
¤з баќытын, ќуанышын μзі μмірге єкелген пер-

зенттерініњ ќылыѓынан, ќызыѓынан іздейтін аяулы
анамыз Орынбике ФАТКУЛЛИНА наурыз айыныњ
12-нде 73 жасќа толѓалы отыр. Асыл анамызѓа
єлемдегі бар жаќсы тілекті ‰йіп-тμксек те аздыќ етеді.
Алла сізге ењ алдымен мыќты денсаулыќ берсін!
Єрќашан ж‰зіњізден мейірім нышаны кетпей, айна-
лањызѓа н±рыњызды шашып, аналыќ баќытќа кенеліп
ж‰ре беріњіз дей отырып, мына жыр жолдарын
μзіњізге арнаймыз!

Туѓан к‰ніњіз ќ±тты болсын,
Аѓайын-туысќанмен ортањ толсын.
Бір кμрген адам Сізге кμњілі толѓан,
Туысќан бауырларѓа сыйлы болѓан.
Тойыњыз єрќашанда тарќамасын,
¤зіњді балаларыњ арќаласын,
Жасыња дєл осындай жас ќосылып,
Кμњіліњ дариядай жарќырасын.

Игі тілекпен, балалары, келіндері,
немере-шμберелері жєне туыс-туѓандары.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Ќамысты ауданы, Свободный ауылыныњ

т±рѓыны абзал азамат, ардаќты єке, аќылшы ата
Ж‰сіпбеков Єбдібекті туѓан к‰німен ќ±ттыќтай-
мыз!

Ешќашан жабырќамай кμњіліњіз,
Баќытќа толы болсын μміріњіз.

¦рпаќтан ќызыќ кμріп, ±заќ жа-
сап,

Тек ќана биіктерден кμрініњіз.
Ќ±ттыќтаушы: ж±байы

К‰лайша, балалары – Єділ-
Жазира, Айг‰л, Н±рлан-Айнаш,

Динара, немерелері – Н±р-
Єділ, Ерн±р, Ерєділ, Гаућар.

Еске алу
Мейірімді єке, адал жар Ж±маѓазы±лы Бейсен-

бай егер ортамызда ж‰ргенде наурыз айыныњ
10-шы ж±лдызында 49 м‰шел жасќа толар еді.

Бір ±яныњ алтын діњгек  пірі едіњ,
Балаларыња аспандаѓы к‰н едіњ.
Тμте келіп алып кетті с±м ажал,
Тμбемізге жауып кетті т‰негін.

¦л-ќыз ќалды ж‰з паршалап ж‰регін,
Жарыњ ќалды ќайѓы ж±тып рењін.
Бауырларыњ амал таппай аћ ±рды,
Патша-ќ±дай бермегесін тілеуін.

Жаратылѓан адалдыќтан пенде едіњ,
Жанымызды азыраќ к‰н тербедіњ.
Армандарыњ асќаќ еді-ау, амал не,
¦л-ќызыњныњ кμп ќызыѓын кμрмедіњ.

 Еске алушылар: ж±байы – Данаг‰л,
балалары – Айдын,  Бейбарыс, Айдана-Алмас.

 Попко Юрий Александровичтіњ сенімді т±лѓасы - Калиевская Анна
Владимировна кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде
Ќостанай облысы, Федоров ауданы, Пешков ауылдыќ округініњ аума-
ѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан: кадастрлік
нμмірі 12-191-032-045, жалпы алањы 27,0 га жер теліміне уаќытша
μтеулі жер пайдалану (жалѓа беру) ќ±ќыѓын сату жμніндегі сауда
μткізетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізу сєтінен
бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде ќолма-ќол аќшамен енгізіледі.

Сауда-саттыќ 2015 жылѓы 27 наурызда саѓат 12.00-де мына
мекенжай бойынша μткізіледі: Ќостанай облысы, Федоров ауда-
ны, Пешков ауылы, Октябрь кμш., № 72-‰й, 1-п.

¤тінімдер 2015 жылѓы 26 наурыз саѓат 18-00-ге дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жері бойынша Федоров ауылы,
К. Либкнехт кμшесі, 2 "В" ‰йде ќабылданады. Аныќтама телефоны:
8-702-884-11-44.

Доверенное лицо Попко Юрия Александровича - Калиевская
А.В.  в порядке внесудебной реализации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по продаже права временного воз-
мездного землепользования (аренды) на земельный участок, рас-
положенный на территории Пешковского с/о, Фёдоровского райо-
на, Костанайской области, предназначенным для ведения крестьян-
ского хозяйства:  земельный участок с кадастровым номером
12-191-032-045, общей  площадью 27,0 га. Покупная цена вносится
наличными деньгами в течении 5-ти календарных дней с момента
проведения торгов.

Торги состоятся 27 марта 2015 года в 12.00 часов по адресу:
Костанайская область, Федоровский район, с. Пешковка, ул. Ок-
тябрьская, дом № 72, кв. 1

Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 26 марта 2015
года: по месту нахождения доверенного лица в п. Фёдоровка, ул.
К.Либкнехта, дом 2 "В", телефон 8-702-884-11-44.

Газеттіњ 2015 жылѓы 4 наурыздаѓы №26 санында жарияланѓан хабар-
ландыруда «Сарыкμл ауданы Сарыкμл кенті єкімі аппараты» ММ (E-G-3
санаты) басшысы» деген сμздіњ орнына «бас маманы» деп оќылсын.

Ќостанай облысы МАЭС  27.02.2015ж. ±йѓаруымен  "Лисаковский картон-
но-бумажный комбинат" ЖШС-не  ќатысты оњалту рєсімін ќолдану туралы
азаматтыќ іс ќозѓалды.

Определением СМЭС Костанайской области от 27.02.2015. возбуждено
гражданское дело о применении процедуры реабилитации к ТОО "Лисаков-
ский картонно-бумажный комбинат".

"Умудов Галандар Джумшудоглы" шаруа ќожалыѓы-
ныњ басшысы Умудов Галандар Джумшудоглыныњ сенімді
т±лѓасы Умудов Элвин Галандароглы кепілдік м‰лікті сот-
тан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Раздольный ауылы (елді мекенніњ шегінен тыс)
аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге ар-
налѓан кадастрлік нμмірі 12-186-009-104, алањы 120,5 га,
бμлінетін жер теліміне уаќытша ±заќ мерзімге жер пай-
далану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетінін хабар-
лайды.

Сауда 2015 жылѓы 26 наурыз, саѓат 10.00-де Ќостанай
ќ., Дулатов кμш., 167 ‰йде μткізіледі.

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

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы  25 наурыз, саѓат
17.00-ге дейін сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабыл-
данады: Ќостанай ќ., Дулатов кμш., 167 ‰й.

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства "Уму-
дов Галандар Джумшудоглы" Умудова Галандара Джумшуд-
оглы Умудов Элвин Галандароглы, в порядке внесудебной
реализации залогового имущества, объявляет о проведе-
нии торгов по продаже права временного долгосрочного
землепользования на делимый земельный участок с кадас-
тровым номером 12-186-009-104 площадью 120,5 га, пред-
назначенным для ведения крестьянского хозяйства, распо-
ложенным на территории села Раздольное (за пределами
черты населенного пункта) Наурзумского района, Костанай-
ской области. Торги состоятся  26 марта 2015 года в 10.00
часов по адресу: г.Костанай, ул. Дулатова, д. 167.

Покупная цена вносится наличными денежными сред-
ствами в течение 5-ти календарных дней после проведения
торгов.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 часов
25 марта 2015 года по месту нахождения доверенного лица:
г.Костанай, ул. Дулатова, д. 167.

Іздеу саламын

Аќташы шежіресініњ 2 кітабыныњ жазылуы-
на байланысты Мариям апай мен ±рпаќтары-
на іздеу саламын. Б±л сурет Аманкелді ауда-
нында 1950 жылдарда т‰сірілген. Суретте: Кес-
перов жєне оныњ ж±байы Мариям апай Са-
рыкμл ауданынан.

Осы кісілерді танысањыздар Таткенова
Ж±парѓа хабарласыњыз: ‰й телефоны
87143075871, ±ялы телефон 87016438510.

Лисаков ќалалыќ сотымен 16 адамды алдап,
аќшаларын ќалтасына басып ќалѓан айлакерге
ќатысты сот ‰кімі шыќты деп хабарлайды Ќоста-
най облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

Ќылмысты ж‰зеге асырудыњ кестесін ойлап тап-
ќан алаяќ 2013 жылдан бері 16 адамды ќ±рыѓына
т‰сірген. 35 жасар А.Шакалов μзін жеке кєсіпкер
ретінде таныстырып, жерлестерімізге баспана са-
тып алуда кμмек кμрсету ќызметін ±сынѓан.  Айла-
кер оныњ ќызметіне ж‰гінген азаматтардан пєтер
баѓасыныњ ‰штен бір бμлігін беруді талап еткен.

Ал іс ж‰зінде ешќашан т±рѓын ‰й саудасымен ай-
налыспаѓан.

Сонымен, А.Шакалов арам єрекетімен жалпы
сомасы 20 870 000 тењгені ќ±райтын алдын ала
тμлемді  ќалтасына басќан.

Сотта айыпталушы μз кінєсін мойындамай,
μзініњ сауда-саттыќ єрекеттерін зањ аясында ж‰зе-
ге асырѓандыѓын алѓа тартты.

 Сот А.Шакаловќа 8 жыл 6 ай т‰зеу колония-
сында жазасын μтеу туралы ‰кім шыѓарды.

Махаббат БЕКБАЙ.

Алаяќќа жаза кесілді

СОТ ЗАЛЫНАН
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Тақымымыздан тұғырлы тақ кетпесін!
Ұрпағымыз ұлағатты болып,
Басымыздан баянды бақ кетпесін!

Наурыз таңы шуақты болсын,
Тәуелсіздік тұғырлы, тұрақты болсын!
Көркейіп қала, гүлденіп ауыл,
Қазақ елі қуатты болсын!
Аумин!

Абай ҚАЖИ,
отставкадағы полиция  подполковнигі.

Әулиекөл ауданы.

«НАУРЫЗ БАТА» БӘЙГЕСІНЕ

Наурыз қандай ай?
y Бұл айда күн жылынып, малдар төлдей бастайды. Наурыз

дың соңғы айында өкпек жел соғып, қар күрт еріп, жер лайсаң 
болып, жолдар бұзылады. Мұны ел «аласапыран» болмаса   «бес 
қонақ» дейді.
y  Наурыз айында атан түйені жығар қара суығы, көктемнің 

қар ерітер «алтын күрек» өкпек желі соғады.
y Құс қанаты – наурыз айының соңында  қар мен жаңбыр 

араласып жауатын кезең. Борандатып жел тұрып, леглегімен 
алыстан ұшып келе жатқан мыңдаған құстың сусылы секілді 
болғандықтан атам қазақ осылай атаса керек.
yҚар еріп, жер қарая бастаған шақты «түске дейін мүйіз, 

түстен кейін киіз» деп те жатады. Таңғы салқынмен жер мүйіздей 
қатып жатса, күн көтеріле киіздей езіліп шыға келеді.
y Осы айда  әдемі қиыршық қар түседі, оны наурызша дейді.
y «Бес қонақ» оңтүстік өңірлерде наурыз айының аяғында 

келсе, бізге сәуірде жетеді. Бұл атауға қатысты да талас та бар. Бірі 
бес күн салқын болады десе, екіншілері бес адам осы салқында 
жолға шығып, адасып кеткен екен деседі. Атауы дау тудырса да 
суығы дау тудырмайтын «бес қонақ өтпей» қыс кетті деу қиын.

«Бесқонақ» – туралы бірер сөз
«Бесқонақ» – байырғы қазақ күнтізбесінде қолданылып келген, 

жыл айларынан тыс алынатын бес күн. Нақты астрономиялық 
жылдың ұзақтығы бүтін күн санымен өрнектелмейді. Ол жуық 
түрде 365,24 тәулік (яғни 365 күн 6 сағат) деп есептеледі. Тәуліктің 
ширегін жыл сайын күнтізбеге енгізіп отыру қолайсыз. Сондықтан 
қазіргі қолданылып жүрген Григорян күнтізбесінде бұл ширек
терден 4 жылда 1 күн құралатындығы ескеріліп, әрбір 4 жылдың 
алдыңғы үшеуі 365 күннен, төртіншісі 366 күн болып алынған. Ал 
әрқайсысы 30 күндік 12 айдан тұратын қазақ күнтізбесінде 360 
күн болды. Жыл толық болу үшін оған 5 (кібісе жылдары 6) күн 
қосу керек. Аптаға толмайтын осы 5 күнді қазақ халқы «Бесқо
нақ» деп атаған. Айлардан тыс алынатын мұндай күндер басқа 
халықтарда да болған. Мысалы, б.з.б. 4мыңжылдықта Мысырда 
360 күннен кейін қосылатын 5 күнді құдайлар атымен (Осирис, 
Гор, Сет, Исида және Нефтида) атаған. Ежелгі парсы күнтізбесінде 
қосалқы 5 күн «фәнджи» немесе «андаргах» («ұрланып кіретін» не 
«кетікті толтыратын») деп аталған. Фәнджи парсылардың 8 және 
9айының аралығына қойылған. Ежелгі соғда мен Хорезм күнтіз
белерінде де қосалқы күндер болған. Байырғы қазақ күнтізбесінде 
«Бесқонақ» үнемі жыл аяғына қосылып отырған.

Қазіргі күнтізбе бойынша «Бесқонақ» жыл сайын 17 наурыздан 
(кібісе жылдары 16 наурыздан) 21 наурызға дейінгі аралыққа 
келіп отырады.

Жиған-терген Г.САҒИТОВА.

Басымыздан бақ 
кетпесін!

5 5 5

Ж а қ ы н д а  Қ а з а қ с т а н 
Жазушылар Одағының мүшесі  
ақын әрі сыншы Жұма-Назар 
Сомжүректің «Сарыарқа сазы» 
атты өлеңдері мен поэмалары-
ның және басқа шығармалары-
ның көлемді қос томдығының 
тұсау кесері  Астана қаласын-
дағы «Тілеп-қобыз» сарайында 
өткізіліп, ол поэзия-жыр тойына 
ұласты. Жыр мерекесінің бірінші 
бөлімінде ақынның өлеңдері-
не жазылған әндер шырқалып, 
жырлары көркемдеп оқылып, 
ара-арасында күйлер күмбірлеп 
жиналған көрермен қауымның 

құлақ құрышын қандырды. Жыр 
мерекесіне осы  «Тілеп-қобыз» 
сарайында құрылған, атағы 
алысқа жайыла бастаған «Көк 
түріктер» халық аспаптары ор-
кестрі қызмет көрсетті. Осы кон-
церт үстінде  ақын жырларына 
шығарылған Торғайлық талант-
ты сазгерлер Қалибек Деріпсал-
дин, Айтбай Мұздақанов, Бал-
хаш Нақанов және Қайыр жан 
Мақановтың бірнеше тамаша 
әндерінің тұсауы кесілді. Ол ән-
дерді Астана опера-балет теат-
рының жетекші солисті, бірне-
ше халықаралық конкурстардың 
жеңімпаз лауреаты Сүндет Бай-
ғожин, Астана филармония-
сының әншісі Сымбат Тасберге-
нова және Нұрболат Арзамасұлы 
сынды жас таланттар орындап, 
жаңа әндердің бағын жандырып 
жолын ашты.

Жыр  мерекесінің екінші 
бөлімінде  әдебиет сыншылары 
мен ақындар және өлең түсініп 
сүйсініп оқитын елге белгілі 
тұлғалар сөз алып,  Сомжүрек  
өлеңдерінің мәнділігі мен 
маңыз дылығын, көркемдігін, 
сезімді қозғап жүрекке жетіп 

жататын ойнақылық ерекшелік-
терін айтып, жоғары бағалады. 
Атап айтқанда, сыншы, сөз 
өнерінің білгірі, Л.Гумилов атын-
дағы Еуразия Ұлттық  универси-
тетінің профессоры Серік Неги-
мов, ҚР парламент мәжілісінің 
депутаттары: жазушы Алдан 
Смайлов, Абай Тасболатов, Ра-
мазан Сарпеков және ғалым һәм 
мемлекет қайраткері Әділ Ахме-
тов, экс депутат Әбілмәжін Бәкір, 
ақындар Айнұр Әбдірәсілқызы 
мен Әбжан Әбілтаевтар өз сөз-
дерінде Сомжүректің «Сарыарқа 
сазы» қос томдығындағы өлең-

дердің қазіргі қазақ поэзиясы 
сапынан ойып тұрып өз орынын 
алатынын қадап айтты.

Осынау  жыр кешінде ерекше 
есте қалатын көрініс болды. Пар-
ламент депутаты, генерал-лей-
тенант Абай Тасболатов:  «Жүке, 
мен сіздің  «Сарыарқа сазы» 
қос томдығыңыз қолыма тигелі 
оны бас ала алмай сүйсіне оқып, 
ақындығыңызға әбден риза 
болдым. Өлеңдеріңіз шетінен 
тамаша! Әсіресе,қыздар мен ару-
ларға арнаған жырларыңыз бен 
поэмаларыңызды қайта-қайта 
оқи бергің келеді. Табиғат құ-
былыстары мен тамашаларын 
суреттеген өлеңдеріңіз де өлең  
түсінетін  оқырмандарыңызды  
еріксіз  сүйсінтері  сөзсіз!..» дей  
келіп:  « Мен әскери генерал бол-
сам, сіз поэзия маршалы екен-
сіз, алдыңызда тік тұрып честь 
беремін!» деп, тіп-тіке тұрып, 
қолын шекесіне қойып, құрмет 
көрсетті.

Мына көрініс, шынында да, 
жан толқытар  көрініс болды. 
Ол оқырмандардың ортақ ойын, 
ақынға ортақ құрметін білдіріп, 
жинақтап берді десек керек. Сөй-

леушілердің қай-қайсысы да Жұ-
ма-Назар жырларының шынай-
ылығын, ал өзінің қарапайым 
көрінгенімен өмірде көсемсөз-
дерімен үнемі  проблемалар 
көтеріп  жүретін күрескер тұлға 
екенін   айтып, ақынның мерейін 
өсіріп, көңілін тасытты. Сөйтіп, 
поэзия-жыр кеші мерекесіне жи-
налған көрермен-тыңдармандар 
мол рухани азық арқалап қайтты. 

Мына нарық заманында әр 
томы 35 баспа табақ жыр жинақ 
шығару  қай ақынға да қиын. Бұл 
«Сарыарқа сазы» қос томдығы 
Шымкенттік елге белгілі меценат 
кәсіпкерлер ағайынды Сейтжа-
новтар Серікжан мен Әлімжан-
ның демеушілігімен Астанадағы 
«Сарыарқа» баспасынан ерекше 
көркемделіп, жаңаша дизайнмен 
безендіріліп жарық көрген. Автор 
да, жыр кешіне жиналғандар да 
оларға ақ алғыстарын жаудыр ды. 
Сөйтіп, Сомжүректің «Сарыарқа 
сазы» қос томдық жыр жинағы 
оқырмандарға жол тартты. Жолы 
болғай деп тілейміз!

Төлемырза ТЕМІРБЕКҰЛЫ,
 журналист, «Төртінші 

билік» газетінің  редакторы.
Астана қаласы.

ЖЫР ЖАҢАЛЫҒЫ                                             

«Сарыарқа  сазы»  – 
  жерлесіміздің жинағы

«Сағындым, апа, 
даусыңды» 

Міне, осындай атаумен Қостанай мен Рудный 
қалаларында Халық әртісі, Халық қаһарманы, аты 
аңызға айналған әнші Роза Бағланованы еске алу кон-
церттері өтеді. Оған Қазақстанның халық әртіс
тері Нұрғали Нүсіпжанов, Сара Тыныштығұлова 
және де басқа өнер шеберлері қатысады.

Қостанайда концерт Балалар шығармашылығы 
үйінде (бұрынғы Пионерлер сарайы) 13 наурыз күні 
сағат 19да, Рудныйда оқушылар шығармашылық 
үйінде 14 наурыз күні сағат 15те басталады.

Ақпаратық демеушісі – облыстық «Қостанай 
таңы» газеті. 

КОНЦЕРТ 
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