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Ќостанайлыќ жеті жасар Полина Кимге кμмек
керек. Ќаршадай ќыз екі жылдан бері ќатерлі
дертпен к‰ресуде. Оѓан жілік майын ауыстыру
бойынша ота жасау ќажет.

Полинаныњ туѓан-туыстары неміс клиникасына хабар-
ласќан болатын. Ол жерде ота жасау ќ±ны 520 мыњ
еуроѓа баѓаланыпты. Ал Минскідегі клиника 170 мыњ
доллар с±рап отыр. Оњт‰стік Кореядаѓы клиниканыњ ќой-
ѓан баѓасы – 133 мыњ доллар. Ќазіргі уаќытта туысќан-

– Жер бетінде ќайырымды адамдар бар. Неме-
ремніњ μміріне алањдап, хабарласып, кμмек беріп
жатќан жандарѓа ризамын, – деді Полинаныњ атасы
Вячеслав Ким.

Полина ќазір Оњт‰стік Корея жерінде. Химиятера-
пияныњ екінші курсы 26 аќпанѓа белгіленіп отыр. Б±л
уаќытќа дейін 50 мыњ доллар керек. "Кμп т‰кірсе – кμл"
демекші, ќайырымдылыќ шарасына сіз де ‰лес ќосы-
њыз.

СУРЕТТЕ: ќайырымдылыќ акциясынан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќайѓыны бμліссењ, жењілдейді
дары кішкентай ќыздыњ μмірін саќтап ќалу ‰шін
кμпшіліктен кμмек с±рауда. Полина Ким туралы хабар-
ландыру жазып автобустар мен аялдамаларѓа іліп
ќойды. Єлеуметтік желілерге де аќпараттар орналасты-
рѓан. К‰ні кеше МАРТ ойын-сауыќ орталыѓыныњ алдын-
да ќайырымдылыќ жєрмењкесін μткізді. Жєрмењкеде
ќолдан жасалѓан б±йымдар, єрт‰рлі ойыншыќтар сатыл-
ды. Полина туралы естіген ќала т±рѓындары жаѓдайла-
ры келгенше кμмек беруде. Мєселен, ќостанайлыќ Олег
Дрыга Полина туралы "Одноклассники" єлеуметтік жел-
ісінен оќыѓан. Сауапты іске ‰лес ќосу ‰шін μзі жасаѓан
ќолμнер б±йымдарын кμрмеге єкеліпті.

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТ

Кμктем мезгілі наѓыз ќауырт
ж±мыстыњ басталар шаѓы. Б±л ењ
алдымен μзен-кμлдеріміздіњ ар-
насынан асып-тасып, ќауіпті сел
тасќынын болдырмауѓа дайын-
дыќ  ћєм т±ќым себу науќаны
‰шін диќандарымыздыњ ќам-
ќарекеті. Осыѓан орай облыстыќ

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Кμктем кμп міндет ж‰ктейді

2-бет

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ єкімдікте Н±ралы Садуаќасов-

тыњ басшылыѓымен мєжіліс μтті.
К‰н тєртібінде єлгінде біз айтќан
мєселелер ќарастырылып, соѓан
ќажетті жаѓдайлардыњ бірсыпы-
расы талќыланды.

Ќалыптасып ќалѓан кμп жылдыќ
тєжірибеге с‰йенсек, биыл μњірдіњ
оњт‰стік аймаќтарында наурыз
айыныњ 22-25 к‰ндері су тасќыны

болатындыѓын кμрсетіп отыр жєне
оныњ аяѓы сєуір айыныњ 21
к‰ндері деп болжамдалып отыр.
Ал, солт‰стік аудандарымызда сєл
кешірек, яѓни 2-5 сєуір аралыѓын-
да басталып, 29-да аяќталатынын
ауа райы рењі байќатуда екенін
облыс єкімініњ орынбасары Базыл
Жаќыпов баяндап берді.

"Казгидрометтіњ" μњірдегі фи-

лиалы зерттегеніндей, к‰згі жер
ылѓалыныњ ќысќы мезгілге
μтуінде бірќалыптылыќ саќталып-
ты. Ќар т‰сімініњ μњірдегі кμрсеткі-
ші бєз-баяѓындай емес екен. Ќа-
лыпты жаѓдайдан кем кμрінеді.

Сондыќтан еш ќорќыныштыњ
лебі сезілмейтіндігін жеткізді.

Осы жерде μњір басшысы ауа
райыныњ к‰рт ќ±былып, сыр

беріп ќалуы єбден м‰мкін
екендігін, сол ‰шін арќаны кењге
салмау ќажеттігін тапсырды. Єрі
жіті ќимыл таныту ќажеттігін де ес-
кертті. М±ны м±ќият ќаперіне
ілген Тμтенше жаѓдайлар
жμніндегі департамент басшысы
да "Казгидромет" те ќанша-
лыќты дайын екендіктерін
сμз арасында айтып μтті.



24 аќпан 2015 жыл 2

Ы. Алтынсарин
атындаѓы  Арќалыќ
мемлекеттік
педагогикалыќ
институтында "Ѓылым –
жастарѓа"  атты
жастардыњ  ќалалыќ
ѓылыми-тєжірибелік конференциясы болып μтті.

Конференция ж±мысына жас ѓалымдар, зерттеушілер, институт
жєне колледж оќытушылары мен студенттер ќатысты.

Пленарлыќ мєжілісте институттыњ ѓылыми ж±мыстар жєне халыќ-
аралыќ ќатынастар жμніндегі проректоры Г.М±сабекова, бμлім бас-
шысы С.Шєкенова, Н.Ќ±лжанова атындаѓы Торѓай гуманитарлыќ
колледжініњ директоры С.Taсмаѓанбет, Торѓай аграрлыќ-техникалыќ
колледжініњ оќытушысы Н.Мєжитова, институт студенті Н.Мємедо-
валардыњ баяндамалары тыњдалды.

Алќалы жиында институттыњ педагогика жєне филология факуль-
тетініњ  деканы, ѓалым А.Ќалиевтыњ "Торѓай аќындарыныњ антоло-
гиясы" кітабыныњ т±саукесері жасалды. Конференцияѓа ±сынылѓан
22 ењбек жинаќќа енгізілді.

Сондай-аќ, жаратылыстану ѓылымдары, єлеуметтік жєне гумани-
тарлыќ ѓылымдар, инженерлік секциялары ж±мыс жасап, соњында
барлыќ ќатысушыларѓа сертификаттар табыс етілді.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: конференциядан кμрініс.

"Ѓылым – жастарѓа"

Ќазаќстан – д‰ниеж‰зі халыќ-
тарымен терезесі тењ, тєуелсіз
мемлекет. Біздіњ Отанымызда
дос с‰йсінер, д±шпан к‰йінер
бейбітшілік дейтін баѓа жетпес
байлыѓымыз бар.  130-дан астам
этнос μкілдері бір шањыраќ ас-
тында бірге μмір с‰руде. Ел ішін-
дегі ауызбіршілік єрбір этностыњ
туѓан тіліне, тμл тарихына, ежелгі
мєдениеті мен єдебиетіне деген
ќ±рметтіњ, т‰сіністіктіњ арќасында
салтанат ќ±руда.

Ќазір жер бетін даѓдарыс жай-
лауда. Кμптеген елдердіњ бере-
кесі кетіп, халќы тыныштыѓынан
айырылуда. Соныњ бєрін газет-
журналдардан оќып, телеарна-
лардан кμріп, хабардар болып
отырмыз. ¤зге шетелдермен са-
лыстырѓанда біздегі жаѓдай
т±раќты. Б±л дегеніміз егемен
еліміздіњ бетке алѓан баѓыты
д±рыс дегенді білдірсе керек.

Мемлекетіміздіњ жан-жаќты
дамып, μзініњ халыќаралыќ бе-
делін ныѓайта т‰суі Елбасы сая-
сатыныњ жемісі деп білемін.
¤ткен к‰ндерге зер салып
кμрсењіз, Ќазаќстан ќаншама
ќиын кезењдерді бастан кешті.
Сол кезењдері мемлекеттік баѓ-
дарламалардыњ арќасында
т±ралаѓан т±рмыс т‰зеліп, эконо-
мика серпін алды. Біздіњ еліміздіњ
ендігі межесі єлемніњ дамыѓан
елу елініњ алдына шыѓып, отыз-
дыќтыњ ќатарына ќосылу болып

отыр. Олай болса, ¦лт Кμшбас-
шысыныњ алѓа ќойѓан міндеттері
ж‰зеге аса берсін демекпін.

Естеріњізде болса, жања жыл
ќарсањында Елбасыныњ Жарлы-
ѓымен еліміздегі барлыќ арда-
герлерге ќ±ттыќтау хаттары мен
сый-сияпат табысталды. Осынау
μнегелі іс "‡лкенге ќ±рмет, кішіге
ізет" деген ата-бабамыздыњ
тємсіліне дем беріп т±рѓандай.
Мемлекет басшысы ењбектеген
баладан, ењкейген ќарияѓа дейін
назарынан тыс ќалдырмай, ќам-
ќорлыќ жасап келеді. Осы орай-
да Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сы Кењесініњ кезектен тыс Прези-
дент сайлауын μткізу туралы ±сы-
нысын ќолдайтынымды жеткізгім
келеді. Б±л бастаманы бір ауыз-
дан ќолдаймын. Сайлауды кейін-
ге ќалдырмай биыл μткізіп, Елба-
сымыз халыќтыњ сенімін арќалап
ж±мысын одан єрі жалѓастыра
берсін демекпін.

Бастаманы бірауыздан
     ќолдаймын

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ: ОЙ, ПІКІР, ¦СЫНЫС

Ќостанай облысы єкімдігініњ
мєдениет  басќармасы ћєм об-
лыстыќ тарихи-μлкетану м±ра-
жайы жања бір жобаны ќолѓа
алды. Ол – Еуразиядаѓы ‰нді-
еуропалыќтардыњ кμшіп-ќону
мєдениетін Ќазаќстанныњ ќола
дєуіріндегі ежелгі т±рѓындары-
ныњ  ДНК генетикасын, яѓни тегін
зерттеу.

Б±ѓан біздіњ жаќќа скандина-
виялыќ бірнеше археолог ѓалым-
дар келіп, μз пікірлерін айтып,
ѓылыми тєжірибе алмасуда. Ха-
лыќаралыќ  єріптестікке  баѓыт-
талѓан аталѓан жоба нєтижесі ту-
ралы ж±мыс тобыныњ жетекшісі,
тарихшы ѓалым Стурла Еллинг-
ваг  єњгімелеп берді.

– Ќазаќстан – ѓажап ел. Ќонаќ-
жайлылыѓын айтпаѓанныњ μзін-
де, б±л жерде небір тарихи архе-
ологиялыќ тыњ деректер єлі
зерттелмей жатыр. Бізді ќызыќты-
ратыны осы. Міне, солармен та-
нысуды бастап та кеттік, – деп
генетик-биолог Петер де Баррос
Дамгаард та генетика саласын-
даѓы жањалыќтарымен ой
бμлісіп, жиналѓандарды ќызыќ-
тыра т‰сті.

Кезінде ќазаќ поэзиясыныњ
классигі Ќадыр Мырза-Єлидіњ
"Б±л д‰ниеніњ басты ж±мбаѓы –
Адам" дегені бар еді. Міне, сол

басты  ќ±пия – Адамныњ  тегін
зерттеуге келген шетел ѓалымда-
ры осы мєселені алѓа тартты.

Єсілі, ДНК-ны зерттеудіњ т‰р-
т‰рі болады екен. Єсіресе, ядро-
лыќ ДНК-ны зерттеу μте к‰рделі
екенін генетик ѓалым тєптіштеп
т‰сіндірді.

– Ертедегі адамдардыњ гені
мен б‰гінгініњ генін салыстырма-
лы зерттеу біздіњ басты міндет. Ењ
ќиыны, ертедегі адамныњ гені.
Б±ѓан м±ќият ќарамаса болмай-
ды.  Бірнеше  медициналыќ ќол-
ѓап ауыстырып, сараптама алы-
нады. М±ндайда сарќылмас са-
быр керек, – деп биолог бізге ќа-
лай ж±мыс істеу керектігін
кμрсетті.

‡нді-еуропа халќыныњ атаќо-

нысын жєне олардыњ Ќап тауы
(Кавказ),  Еуропа  жєне  Азия ар-
ќылы кμшіп-ќону жолдарын аныќ-
тау – ќазіргі ѓалымдардыњ ењ
ниет еткен ѓылыми нысаны. Ќа-
заќстандаѓы ќола дєуірінде μмір
с‰рген адамдардыњ табиѓи бол-
мысы, сынтасты-петров, андро-
нов, беѓазы-дєндібай мєдениет-
теріне б±л ѓалымдар аса назар
аударып, єлемдік генинженерия-
ѓа ‰лес ќоспаќ. Осы саланы т‰п-
кілікті зерттейтін замануи ќ±рал
олар келген Дания елінде екен.
Италиядан кейінгі б±л лаборато-
риялыќ орталыќ адам ќ±пиясы-
ныњ сырын ашуды кμздеп отыр.

СУРЕТТЕ: бір топ шетелдік
археологтар.

Ежелгі адам генініњ ќ±пиясы

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ-ныњ кезекті ќоѓамдыќ
ќабылдауы жастар саясаты, ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік ќорѓау таќырыптарына арналды. Партиялыќ
ќабылдауѓа жазылѓан азаматтардыњ дені ж±мыссыз
ж‰рген жастар.

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны Михаил Бойко єріптестерімен бірге
балаларѓа арналѓан зоологиялыќ клуб ±йымдастырѓысы келетінін
айтты. Ол ‰шін арнайы нысан керек.

– Жастардыњ дені оќудан тыс уаќытта бос ж‰реді. Балалардыњ
баратын жері жоќ. Мінекей, сондыќтан зоологиялыќ клуб ашуды
ќалаймыз. Жан-жануарлардыњ кμрмесін, цирк студиясын ±йымдас-
тырып, μлкетану бойынша дєріс бергіміз келеді. Оќушылардыњ дені
С.Баймаѓамбетовтыњ кім екенін білмейді. Сондыќтан балаларѓа ар-
налѓан клуб ашу орынды. Біраќ оѓан арнайы нысан мен ќаражат
керек, – деді Михаил Бойко.

Арызданушы азамат зооклубты Баймаѓамбетов кμшесіндегі т±рѓын
‰йдіњ жертμле ќабатында ашќысы келеді. Бос жатќан жертμлені бір
кєдеге жаратсам деген ойы бар. Алайда, аталѓан нысанныњ кімніњ
меншігінде екенін білмейді. М.Бойконыњ μтінішін тыњдаѓан облыс-
тыќ мєслихаттыњ депутаты Екатерина Смышляева нысанныњ иесін
аныќтауѓа кμмектесетін болды. Ал "ГрИн" азаматтыќ альянсы" ЌЌ
тμрайымы Динара ¤тебаева М.Бойкоѓа ќоѓамдыќ бірлестік ашу жєне
тіркеу туралы кењес бермек.

Ќоѓамдыќ ќабылдауѓа жазылѓан Валентина Петрова ‰ш жылдан
бері ж±мыссыз ж‰р екен. Оныњ зањгер мамандыѓы бойынша дипло-
мы бар. Жоѓары білімді маман кез келген ж±мысќа дайынмын деді.
Себебі к‰нкμріс керек.

Партиялыќ ќабылдаудыњ басќа да  ќатысушылары ж±мыс с±рай
келіпті. Бір айта кетерлігі, ж±мыссыз жастардыњ дені зањгер маман-
дыѓы бойынша оќу бітірген.

Жастарѓа ж±мыс керек
Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Кенжебек УКИН,
Ќостанай облыстыќ ардагерлер кењесініњ тμраѓасы:

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

Ал, екінші мєселе т±ќым
себуге келгенде Н±ралы
Садуаќасов "осы болып

ќалады-ау" деген  кейбір  кемші-
ліктерді к‰ні б±рын ескертіп ќой-
ды. Ол – диќандарѓа жанар жа-
ѓар майдыњ жеткіліксіздігі єрі
т±ќымныњ сапасы еді. Б±л жай-
ында облыстыќ ауыл шаруашы-
лыќ басќармасыныњ басшысы
Байбосын Мурзин аталѓан шаруа
жіті баќыланып жатќандыѓын
жєне ‰кіметпен келісілген мемо-
рандумныњ біраз кμмегі боп ќала-
тындыѓын єњгімеледі.

Оныњ баяндауынша,б±л к‰ні

μњіріміз агроμнеркєсіп кешені
ж±мысын ќалыпты жаѓдайда да-
мытып отыр. 5 млрд. 942 млн.
тењгеніњ кμлемінде ауыл шаруа-
шылыѓы тауарыныњ ішкі μнімін
шыѓарса, соныњ ішінде мал ша-
руашылыѓы да осыѓан саяды.

– Жаќсы т‰сінемін. Бізде б±дан
єрі де дамытуѓа біраз жаѓдай жа-
салѓаны белгілі. ‡кіметтіњ барлыќ
баѓдарламаларѓа берілетін суб-
сидиясы тμњірегінде не айтасыз?
– деп ќалды μњір басшысы Н±ра-
лы Садуаќасов. Б±л с±раќќа Бай-
босын Мурзин:

– Б±л туралы єсіресе, μсімдік

шаруашылыѓына ќатысты субси-
дияныњ ережелерін єлі Ауыл
шаруашылыќ министрлігі бекіт-
кен жоќ. Аталѓан жоба бойынша
минералды тыњайтќыштар мен
гербицидтерді алу бойынша был-
тырѓы механизм саќталатын т‰рі
бар, – деп былтырѓы субсидия-
ныњ ауанына кμшті.

Негізі былтыр мен биылдыњ
субсидия жобасы ара-кідік μзге-
ріске т‰сетіні аныќ ќой. Оѓан
єудем жылдардан басталып, са-
ѓыздай созылып, ішектей шира-
тылѓан ќаржы даѓдарысы єсер
етері бек м‰мкін.

1-бет

Кμктем кμп  міндетКμктем кμп  міндетКμктем кμп  міндетКμктем кμп  міндетКμктем кμп  міндет
ж‰ктейдіж‰ктейдіж‰ктейдіж‰ктейдіж‰ктейді

 Ќостанай кєсіпкерлер палатасыныњ баспасμз ќызметініњ  хабар-
лауынша, ССК¤Б  μз μнімін Ќытайѓа енді жењілдетілген теміржол
тарифімен тасымалдайтын болады.  Нєтижесінде Соколов-Сары-
бай кен-байыту μндірістік бірлестігі Ќытайѓа кем дегенде 1920 мыњ
тонна   кен шикізатын жеткізеді.

Даѓдарысќа ќарсы м±ндай алдын алу шарасы 2015 жылѓа арнал-
ѓан отандыќ кєсіпорындарды ќолдау жоспарында ќарастырылѓан-
ды. ССК¤Б ќолдау жоспары аясында  атаулы кμмек алатын облысы-
мыздаѓы  екі кєсіпорынныњ бірі болып саналады.  Ал, екінші ќоста-
найлыќ кєсіпорын-"АгромашХолдинг" зауыты кμмек ретінде "КазАг-
роЌаржы"АЌ арќылы  мемлекеттік баѓдарламаѓа ќатысушыларѓа 260
комбайн  сатуѓа м‰мкіндік алады.

 Жењілдетілген тарифпен
Г‰лназым
    САЃИТОВА

Жексенбі к‰ні ќала орталыѓында "Масленица"
халыќтыќ серуені μткізілді.

Арнайы киінген, к‰лдіргіш сайќымазаќтар – масленица мерекесін
бірге ќарсы алу ‰шін халыќты μздеріне шаќырды. Т‰рлі ойындар
мен театрлыќ ќойылымдар ќойылды. Ауа райы да ќолайлы болѓан-
дыќтан болар халыќ кμп жиналды. Б±л к‰н кμрермендерге сергектік
пен кμктемгі кμњіл-к‰й сыйлады.

Дєст‰р бойынша, мереке соњында сабан жаѓылды. Б±л ќысты
шыѓарып салу дєст‰рі.

 Ќысты шыѓарып салды
Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА
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Аурулар кμрсеткіші азайѓан
Алтынсарин. Ауданда "Саламатты Ќазаќстан" баѓдарламасы

аясында атќарылып жатќан ж±мыстар аз емес. Соныњ нєтижесін-
де біраз аурудыњ кμрсеткіші тμмендеген. Мєселен, ќан айналы-
мы ж‰йесі ауруы 21 пайызѓа, туберкулез 46 пайызѓа, ал бала μлімі
84 пайызѓа азайѓан. Сондай-аќ,  μткен жылы Щербаков селосында
дєрігерлік амбулатория ашылѓан. Жања денсаулыќ саќтау меке-
месініњ ќ±рылысына 43 млн.886 мыњ тењге ж±мсалѓан.

Дєрігерге зєру
Лисаков. Ќалада денсаулыќ саќтау саласыныњ мамандары же-

тіспейді. Ќала єкімі Марат Ж‰ндібаевтыњ айтуынша, μњірде 20
дєрігер маман тапшы. "Соњѓы тμрт жылда дєрігер мамандарѓа 23
баспана берілді. Биыл таѓы да ‰ш пєтер беруге дайындыќ
‰стіндеміз. Осы баѓытта ж±мыстар жалѓасын табатын болады" –
деді  єкім.

Кμшпелі кμрме – т‰зеу мекемесінде
Єулиекμл. Ќ±см±рын кентіндегі т‰зеу мекемесінде жазасын

μтеушілер ‰шін кμрме ±йымдастырылды. Ќостанай облыстыќ
тарихи-μлкетану м±ражай ќызметкерлерініњ дайындаѓан кμрмесі
Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓына арналѓан. Тарихи жєдігер-
лерді тамашалаѓандар мол маѓл±мат алды.  Шара барысында, темір
торѓа тоѓытылѓандарѓа Л.Н. Толстой атындаѓы Ќостанай облыс-
тыќ кітапханасы єзірлеген бейнефильм кμрсетілді. Жазасын
μтеушілер μз тараптарынан концерттік баѓдарлама мен аѓаштан
жасалѓан ќолμнер б±йымдарыныњ кμрмесін келген ќонаќтар
назарына ±сынды.

Патриоттыќ єндер байќауы μтті
Арќалыќ. Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓы, Жењістіњ 70 жыл-

дыѓына арналып, "¦рпаќќа ±ран болѓан ¦лы Жењіс" атты патри-
оттыќ єндер байќауы ±йымдастырылды. Ќалалыќ мєдениет са-
райы ±жымыныњ бастамасымен ќолѓа алынѓан байќаудыњ басты
маќсаты – жас ±рпаќты елжандылыќќа баулу жєне μнер єлемін-
дегі жања есімдерді аныќтау. Сайыстыњ нєтижесінде мектеп
оќушылары арасында І орынды Е.Саќан, ІІ орынды А.Пак, ІІІ орын-
ды А.Кенжебекова иеленді.

 Аудандыќ АНТ ауылдарды аралады
Сарыкμл. Аќпараттыќ-насихат тобы   елді мекендерде  кезде-

су ±йымдастыруды дєст‰рге айналдырѓан.  АНТ-ныњ μкілдері
Маяк жєне Златоус ауылдыќ округтерінде болып, ж±ртшылыќ-
пен ж‰здесті. Келелі кездесуде аудандыќ ішкі саясат бμлімініњ
басшысы Елена Бауэр діни сауаттылыќты арттыру,  экстремизм
мен терроризм ќаупінен  саќтандыру туралы т‰сінік берді."Аќ-
ќозы ќажы" мешітініњ бас имамы Дєулетбай ќажы Єбдіхалыќ жи-
налѓандарѓа уаѓыз айтты. Жалпы, м±ндай басќосулар  алдаѓы
уаќытта  жалѓасатын болады.

Жерлесіміз ж‰лделі болды
Жітіќара. ¤скемен ќаласында  1993-1995 жылы туѓан жасμс-

пірімдер арасында жењіл атлетикадан Ќазаќстан Республикасы-
ныњ біріншілігі μткен-ді. Сайдыњ тасындай жараќталѓан жарыста
μњірімізден  Наталья Голубева ќатысып, 800 метрлік ќашыќтыќ-
та ж‰гіруден к‰міс медальді жењіп алды. Ол белгілі бапкер Н.В.Кли-
мованыњ шєкірті. Аталѓан жарысќа баптап барѓан бапкерлері
ж‰йрік ќыздыњ ќазіргі аяќ алысына дєн риза.

Темір ±сталары сайысќа т‰сті

 Аќиыќ аќынѓа арналды
Облыста. Ш.Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай академиясында

ќазаќтыњ аќиыќ аќыны М.Маќатаевтыњ 84 жылдыѓына арналѓан
кеш μтті. Шараѓа оќу орныныњ басшылыѓы, ќызметкерлер
ќ±рамы, 1-3 курс тыњдаушылары ќатысты. Оќу орныныњ тыњ-
даушылары аќынныњ сμздеріне жазылѓан єндерді шырќап, μлењ-
дерін оќыды. Жиналѓандарѓа М±ќаѓалидыњ μміріне, ќызметіне
арналѓан бейнефильмнен ‰зінді ±сынылды. Кеш аясында аќын-
ныњ шыѓармашылыѓына арналѓан єдебиет кμрмесі ±йымдасты-
рылды.

 Былтырѓы жылдан бері жер
асты байлыќтарыныњ айтарлыќ-
тай арзандаѓаны мєлім. Єсіресе,
м±най баѓасы ќ±лдырап, єлемді
біраз єбігерге салды. Жаћандыќ
экономиканыњ м±найѓа тєуелді
болѓаны соншалыќты, ж±мыр
жер бетін жайлаѓан ќаржы даѓда-
рысыныњ ауќымы барель баѓа-
сымен есептеліп, салдары да
ќара алтынныњ салмаѓымен са-
лыстырылды.

Мєселеніњ тек м±наймен шек-
телмегені мєлім. Кμршілеріміздіњ
мойнына салынѓан ќаржылыќ
ќыл б±рау, интеграцияѓа кіріскен
Кедендік одаќ ж±мысы, басќа да
саяси-экономикалыќ факторлар
– ќазаќ елініњ экономикалыќ ќар-
ќынын біраз бєсењсіткені жасы-
рын емес. Астыќтыњ астанасы
аталѓанымен, бюджетініњ басым
бμлігін тау-кен μндірісі ќ±райтын
Ќостанай облысыныњ да эконо-
микалыќ μсім екпіні азайды. Ста-
тистикалыќ мєліметке ж‰гінер
болсаќ, 2014 жылы μнеркєсіп
μнімдерініњ наќты кμлем индексі
100,2% ќ±рап, 532,5 млрд. тењ-
геніњ μнімі μндірілген. Кен μндіру
μнеркєсібі жєне карьерлерді
ќазуда мыс кендерін (10,6%),
к±рамында алтыны бар кендерін
(9,6%) μндіру μсті. М±ныњ есесі-
не, мыс ќойыртпаларын (41,4%),
асбест (12,4%), бокситтер
(13,0%), теміркенді шекемтастар
(9,7%), теміркенді ќойыртпалар
(3,1%) μндіру кμлемі ќысќарды.
‡стіміздегі жылдыњ ќањтар, аќпан
айларындаѓы кμрсеткіштеріне
кμз ж‰гіртер болсаќ, м±нда да,
теміркенді ќазбалардыњ азайѓа-
нын ањѓару ќиын емес.

Теміркенді ќазба ж±мыстары-
ныњ мардымсыз ж‰ргізілуіне
єлемдегі темір рудасыныњ ќ±нын
жоѓалтуыныњ себеп болѓанын
айта кеткен жμн.  Былтырѓы жыл-
дыњ басында кμп ќолданылатын
металлдыњ тоннасы 136 АЌШ
долларынан саудаѓа салынса,
жыл аяѓында оныњ баѓасы
бірден 70 АЌШ долларына т‰сті.
Ал, биылѓы баѓа – 60 АЌШ дол-
лары шамасында. Єлемдік са-
рапшылардыњ пайымдауынша,
баѓа б±дан да тμмен ќ±лдырауы
ыќтимал. М±ныњ бірнеше себеп-
тері бар.

Бізге керегі –
САПАЛЫ ¤НІМ

Рудный ќаласында болашаќ темір ±сталары-
ныњ кєсіби шеберлік байќауы μтті. Оѓан Рудный
тау-кен технологиялыќ колледжі, Ќарабалыќтыќ
Ќазаќстан агротехникалыќ колледжі мен Лисаков
техникалыќ колледжініњ 6 оќушысы ќатысып, білімі
мен біліктілігін таразыѓа салды. Алѓашќы кезењде
сайыскерлер μз мамандыќтары бойынша компь-
ютерлік тестілеуден μтсе, практикалыќ кезењде
темір станогында т‰тік-жалѓаѓыштар жасап шыѓар-
ды. Байќауѓа ќазылыќ еткен облыстыќ білім бас-
ќармасы мен "ССК¤Б" АЌ жμндеу-механикалыќ
зауытыныњ μкілдері оќушылардыњ тапсырманы
уаќытылы орындауымен ќатар, олардыњ ебі мен
шеберлігіне жете мєн берді. Жењіс ќос кезењ бой-
ынша ‰здік нєтиже кμрсеткен Рудныйлыќ кол-
ледждіњ оќушысы Байтемір Ж±маназаровќа
б±йырды. Ол "Мєњгілік ел жастары – индустрияѓа"
атты мемлекеттік баѓдарлама аясында Ќызыл-
орда ќаласынан келген. Оќу озаты, ќоѓамдыќ
ж±мыстардыњ белсендісі. Енді Байтемір облыстыњ
намысын кєсіби шеберлік байќауыныњ республи-
калыќ кезењінде ќорѓайтын болады.

– Биылѓы сайыс Білім жєне ѓылым Ми-
нистрлігініњ арнайы н±сќауымен μтіп жатыр. Ќос-
танай облысында темір ±стасымен ќоса шашта-
раз μнері, IT-технология, дєнекерлеу ісі маман-
дыќтары бойынша сайыстар ±йымдастырылып

Ж±мыр жер бетінде темір
кенішін μндірумен 40-тан астам
ел айналысады. Кμш басында
ќытайлыќтар, одан кейін – Авст-
ралия, Бразилия, Индия, Ресей,
Украина болып тізбектеле береді.
Кμлемі жаѓынан Ќазаќстан осы
тізімніњ 12-ші сатысына т±раќта-
ѓан.

Ќытай елі темір, болат
μндіруді 2004 жылдан бері мыќ-
тап ќолѓа алѓан. Ќазіргі єлемдік
кμрсеткішке с‰йенер болсаќ, жер
бетіндегі темірдіњ тењжартысы
к‰ншыѓыс елінде жасалады.
2008-2010 жылдар аралыѓында
ќатты металлѓа деген с±раныс-
тыњ жоѓарылаѓаны соншалыќты,
ќытайлыќтар бірер жылдыњ
ішінде т±тынушыларѓа баѓаны
μздері белгілейтіндей дєрежеге
жетті. Нєтижесінде, тоннасы 17
АЌШ долларынан бастау алѓан
темір 6 жылдыњ ішінде 60 дол-
ларѓа жеткізілді. Ал, 2011 жылдыњ
дєл осы мезгілінде темірдіњ ба-
ѓасы 118 долларѓа табан тіреді.
Осы сєттен бастап, ќазба ж±мыс-
тарын ќыздырѓан компаниялар
шикізатты μнімге айналдырудыњ
жолдарын ќарастыра бастады.
Мысалы, Рудныйда металл
μњдеу зауыты бой кμтерді. Ќ±ры-
лыс ќарќын алѓан кезењде негізі
ќаланѓан компаниялар ѓимарат-
тарѓа ќажетті шикізатты єзірлеуді
ќолѓа алѓан еді. Ішкі ќажеттілікті
ќамтыѓан кєсіпорын ќалѓан
μнімін экспортќа жіберу жаѓын да
ойластырды. ¤кінішке орай,
кєсіпорын кен байыту комбина-
тында μндірілетін μнімді толыќ-
тай игеруге ќауќарсыз.  Осыѓан
сай, ќазба байлыѓыныњ басым
бμлігі сырт елдерге жμнелтіледі.

Біздіњ темірімізді т±тынушы
Ќытай елі єлемдік дењгейдегі тμрт
компанияѓа иек артып отыр. Тау-
кен саласыныњ жілігін шаќќан
"Rio Tinto", "BHP Billiton", "Vale"
жєне "Fortescue" компаниялары
2014 жылдыњ μзінде ѓана 200
млн. тоннадан астам μнім алѓан.
Тμрттік –  2016 жылы μнім кμлемін
таѓы 180 млн. тоннаѓа асыруды
жоспарлапты. Осылайша,
єлемдік с±ранысты толыќтай
ќамтымаќ ниетте. М±ндай жаѓ-
дайда, єлемдегі темір баѓасы єлі
де тμмен т‰седі. Ал, Соколов-Са-
рыбай іспетті кєсіпорындардыњ
μнімін μздері μндіріп, μздері иге-

руден μзге амалы ќалмайтын
сыњайлы.

¤ткен жылы осы себептерге
байланысты "ССК¤Б", "Варва-
ринское", "Ќостанай минералда-
ры", "Орион Минералс" кєсіп-
орындарындаѓы темір рудасы
мен мыс концентратын, шекем-
тас, боксит пен асбест μндірісініњ
кμлемі тμмендеді.  Б±л Рудный,
Лисаков, Арќалыќ ќалалары мен
Таран ауданыныњ, жалпы Ќоста-
най облысыныњ экономикасына
кері єсерін тигізді.

¤неркєсіп μндірісін жандан-
дыру маќсатында, облыста бірќа-
тар жобалар ж‰зеге асырылуда.
Мемлекет басшысыныњ "Н±рлы
жол" – болашаќќа бастар жол"
Жолдауына с‰йенген жергілікті
билік ќуатты μњдеу μнеркєсібін
дамытуѓа назар аударуды жμн
кμріпті. Шикізат баѓасы т±раќсыз
болѓан жаѓдайда μњдеу секторы-
ныњ ќаржы даѓдарысына мей-
лінше тμтеп берері аныќ. Соњѓы
тμрт жылдыњ кμлемінде μњдеу
саласында ондаѓан инвестиция-
лыќ жобалар ж‰зеге асырылды.
Б±л – ±лттыќ  экономиканыњ тау-
кен μндірісі кєсіпорындарынан
тєуелді болуды тμмендетуді жал-
ѓастыруѓа м‰мкіндік туѓызды.
2011 жылы μњдеу μнеркєсібініњ
‰лесі 29% болса, тμрт жылда 46,9
пайызѓа жеткізілді.

Жалпы, μњдеу μнеркєсібін-
дегі μндіріс μсімі бір жылда
9,1% артты. Металлургия сала-
сына тоќталар болсаќ, осы ба-
ѓытта 36 млрд. тењгеніњ μнімі
шыѓарылды. Саланыњ μњдеу
μнеркєсібініњ ќ±рылымындаѓы
‰лесі бір жыл ішінде 3% ±лѓай-
ѓан. Кμрсеткішке "ЕвразКаспиан-
Сталь" ЖШС зауыты ж±мысы-
ныњ арќасында жетіп отырѓа-
нымыз жасырын емес. М±нда
Италия, Ресей мен Украинадан
єкелінген жоѓары μнімді зама-
науи жабдыќтыњ к‰шімен, 8,9
млрд. тењгеніњ 92 мыњ тонна
арматурасы шыѓарылды.
Кєсіпорын ‰стіміздегі жылы
μнім мμлшерін  3 есеге артты-
руды жоспарлап отыр. Елбасы-
мыздыњ бастамасымен ќолѓа
алынѓан "Ќазаќстанда жасал-
ѓан" жобасын ќуаттап, отандыќ
μнімді ѓана т±тынатын болсаќ,
кєсіпорындарымыздыњ осы
ќарќынын бєсењсітпесі аныќ.

Ж±матай
     КЄКІМЖАНОВ

келеді. Сайыс жастар арасында μз мамандыќта-
рына деген с‰йіспеншілікті арттырып, ењбек ада-
мыныњ беделін арттыруѓа септігін тигізеді, – дейді
Ќостанай облыстыќ білім басќармасына ќарасты
аймаќтыќ ѓылыми-єдістемелік орталыѓыныњ ди-
ректоры Елена Воловая.

Айта кетерлігі, еліміз биыл Бразилияда μтетін ха-
лыќаралыќ кєсіби шеберлік чемпионатына ќатыс-
паќ. Яѓни, "ж‰зден ж‰йрік озѓандар" алдаѓы уаќыт-
та μз оќу орнымен  ќатар Ќазаќстанныњ намысын
мєртебелі сайыста ќорѓауѓа м‰мкіндік алмаќ.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛ¦ЛЫ.
Рудный ќаласы.
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Биылғы жыл  
Ресей рублінің күрт 
құнсыздануымен 
есте қалды. Әсіресе, 
кәсіпкерлер үшін. Себебі 
қазақстандықтардың 
көбісі  елдегі тауарды 
қымбатсынып, Ресейдің 
арзан тауарына лап берді. 
Осыған байланысты 
отандық өнімдерді тұтыну 
көлемі азайды. Өйткені 
оларға Ресейдің арзан 
тауарларын алған тиімді. 
Әсіресе, автокөліктер...

Көрші елдің арзан 
өнімдеріне қызығушылық 
бұлай жалғаса берсе, 
еліміздің экономикасы 
қалай болмақ?  Беларусь 
Президенті Александр 
Лукашенко өз елінде 
кедендік бақылау 
бекеттерін қайта тұрғызды. 
Кедендік бақылау арқылы 
Беларусь экономикасын 
барынша қорғап қалудың 
қамын жасады. Қазір 
кейбір кәсіби экономистер 
бізге де осы шараны 
қолға алу қажет деп 
кеңес беріп отыр.  Ұлттық 
мүдде, ұлттық экономика 
тұрғысынан қарасақ, 
расында  Қазақстанға да 
осындай тиісті шаралар 
жасаудың артықшылығы 
жоқ секілді.

 Ресейдін арзан өнімдері Қа-
зақстанға ағылып келіп жатқа-
ны жұртшылыққа жақсы таныс. 
Алайда, облысымыздағы дүкен 
сөрелерінен сол арзан өнімдерді 
кездестірмедік. Сонда арзанға 
келіп жатқан тауарлар қані? Екі 
ортада сол баяғы алыпсатарлар  
пайдаға кенеліп, ал қарапайым 
халық қалтасындағы соңғы тиы-
нын қағып беруде. Өкініштісі сол, 

бұған қазір талдау жасап жатқан 
тұрғындар жоқ. Есесіне Ресейдің 
арзан тауарларын әкеліп, қым-
батқа сатып, пайда табуда.

Облысымызда жергілікті 
нарықтың көлемі арзанға түсіп 
отыр ған жоқ..  Статистика де-
партаментінің мәліметтеріне сү
йенсек,  өңіріміз бойынша тұтыну 
бағаларының индексі 2015 жылғы 
қаңтарда 2014 жылғы желтоқсан-
мен салыстырғанда – 100,8% 
құраған. Жемістер және көкөніс
тер – 5,2%, алкоголь өнімдері  – 
2,5%, сүт өнімдері – 0,8%, май 
және тоң майлар – 0,7% қымбат-
таған. Халық көп жүретін орталық 
базардың жемісжидек сататын 
орындарына барғанымызда мұн-
да халық қарасы көп екен. 

Сауда қызып жатыр. Баға-
лар әр түрлі. Алайда, Ресейден 
әкелінген жемісжидектердің 
бағасы едәуір қымбат. Мысалы; 
Қытайдан, Ираннан әкелінген 
алма бағасы – 220 теңгеден 
болса,  Ресейден тасымалданған 
алма бағасы – 280 теңге. 

Өзін Иванюкова Марина  
Николаевна деп таныстырған 
«Гиппократ»  емдеу орталығы-
ның дәрігері ресейлік тауарды 
тұтынбайтынын жеткізді. 

  – Жемісжидектер сол баяғы 
қалпында. Ешқандай өзгерісті 
көрмедім. Жазда да, қыста да 
жемісжидектер тұрақты баға-

да сатылып жатыр. Ал 
Ресейден келіп жатқан 
жемістердің бағасы едәуір 
жоғары. Оның үстіне са-
пасы сын көтермейді. Мен 
мұны дәрігер маман ретін-
де анық  білемін, – дейді 
ол.  

Базардағы жемісжи-
дек сататын саудагердің 
бірі – Қалампыр Хамзина:

– Егер шындығын ай-
тар болсам, қазіргі таңда 
ресейлік жемісжидек-

терге сұраныс жоқ. Алыпсатар-
лар  көтерме бағамен сатқанның 
өзінде ресейлік жемісжидектер 
өте қымбат. Сондықтан мен оны 
көтерме бағамен алып, тұрғын-
дарға қымбаттатып сатудан бас 
тарттым. Қарапайым жұртты  
алдағым келмеді. Көрші елге 
қарағанда Қытайдың алмалары 
өтімді, өйткені  сапасы жақсы, – 
деді.

Базарларда қалыптасып 
отырған қазіргі жағдай осындай.
Тұтынушылар тауарлардың са-
пасы мен сақталу мерзімін өздері 
анықтап тексеріп алмаса, сатып 
жатқандарға өтсе болды. Олар 
табыс табудың жолын ойлайды. 
Демек, тұтынушылар  тауарды 
сатып алмас бұрын   оның қай-
дан және қашан келгенін біліп 
алғандары жөн. Әйтпесе, опық 
жеп қалулары опоңай. Өйткені 
көршілерден  арзан бағаға әкел-
ген тауарларды қымбаттатып 
сату тыйылар емес. Сондықтан 
өзіміздің отандық өнімдерді пай-
даланғанымыз тиімді. «Алыстан 
арбалағанша, жақыннан дорба-
лаған артық» деп қазақ  атамыз 
бекер айтпаса керек.

СУРЕТТЕ: Алыпсатар 
саудагер Қалампыр Хамзина 

және оның тұрақты тұты-
нушысы Марина Иванюкова.

НАРЫҚ

«қазақстанда

САУАЛНАМА

"ҚазаҚстанда жасалған"
 маркалы  өнімді кім біледі?

«Жылдан жылға «Қазақстанда жасалған» деген өнімдер санын 
арттыра беруіміз керек» – деді Елбасы Үкіметтің таяуда өткен  кеңей-
тілген отырысында. Биылдан  бастап сауда орындары сөрелерінде 
30% отандық өнімдерді қою міндеттелуі мүмкін. Сонымен қатар, 
кәсіпкерлерді қолдау үшін Ұлттық компаниялар мемлекеттік сатып 
алуға қажетті өнімдерді отандық кәсіпкерлерден алатын болады. 
Оның үстіне биыл елімізде «Қазақстанда шығарылған» акциясы 
шеңберінде ұлттық өнімді насихаттау кең өріс алып отыр. 

   Осыған орай Қостанай қаласының бірқатар супермаркеттерін-
дегі өнімдерге назар аудардық.  «Тамаша», «Мечта» сынды ірі су-
пермаркеттерде отандық тауарларға сұраныс өте жоғары деңгейде 
екен. Және оларға арнайы орын берілген.  Осыған байланысты қала 
тұрғындарымен сауалнама жүргіздік.

      Лариса ТИМИЧУК,
 зейнеткер, 80 жаста:
– Мен қазір зейнеткермін. Айына 54 мың теңге 

зейнетақы аламын. Зейнетақым өзіме жетерлік.  Кез 
келген көкөністер мен жемістерді сатып аламын. Ал 
отандық тауарларды міндетті түрде пайдаланамын. 
Қостанайда шығарылып жатқан өнімдердің қай-қай-
сысын алып қарасақ та сапасы жақсы,  бағасы қол-
жетімді. Мәселең, мен «Новый день» фирмасының 
сүтін,  «ДЕП» фирмасының қатығын,  «Особа» фир-
масының шұжықтарын аламын. Ал немерелеріме «Баян сұлу» АҚ-ның 
кәмпиттерін алатын кездерім бар.  Мен зейнеткер ретінде Елбасымызға 
үлкен  алғыс айтқым келеді. Оның саясатының арқасында елімізде ты-
ныштық, бейбітшілік салтанат құрған. Бұл бізді қуантады. Қазір Халық 
Ассамблеясы Президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс жасап жатыр 
ғой. Біз ардагерлер ол ұсынысты орынды дейміз. Егер сайлауға түссе, 
Елбасымыздың кандидатурасын қолдаймыз. Ол кісінің еңбегі зор. 

      
Гүлдана БҰХАРБАЕВА,
КГПИ-дің студенті:
– Қазір жеміс-жидектер қымбат. Әрине, сту-

дент болғасын қымбаттап жатқанын сезіп жүрмін. 
Өз басым «Қазақстанда шығарылған» маркалы 
өнімдермен жақсы таныспын. Өзіміздің Қоста-
найдың «Баян Сұлу» фирмасының кәмпиттерін 
кім білмейді?! Сонымен қатар, студент болғасын 
макарон өнімдері ғой алатынымыз. Сондайда «Ко-
рона» маркасындағы вермишель мен рожкиді көп 
аламыз. «Фуд Мастер» сүт өнімдерін, «Рахат», «Баян-Сұлу» өнімдерін 
аламын әрі жақсы көремін. Жастар қашанда жақсы істің жаршысымыз. 
Отандық өнім көптеп шығарылып жатса, тұтынамыз, себебі  осы елдің 
патриоттарымыз ғой. 

Валерий КИМ,
 шебер, 33 жаста:
– Мен  жеміс-жидектерді көп аламын. Алайда 

осы жеміс-жидектердің «Қазақстанда шығарылған»  
деген  маркасын көрген жоқпын. Әлде мен білмей-
мін-ау. Жейтініміз қытайдың алмалары боп тұр. 
Үкімет  жеміс-жидектердің өзімізде сақталуына, 
жылыжайларда өсірілуіне көбірек көңіл бөлсе екен 
бір сәт. Әйтеуір уколмен дәрі егілген алмаларды ба-
лама әкеліп беремін. Сөйтіп көзін де, өзін де қуанта-
мын. Алайда,  сапасының қандай екенін кім білген? 
Неге бізге Алматының аппорты жетпейді? Дүкен сөрелерінен көрінбей 
жатады.  Елбасымыздың өзі  Алматы аппортының сортын көбейтуге 
басымдық берген жоқ па еді?! Иісі бұрқыраған Алматының аппортын 
ұлттық брендімізге айналдыруымыз керек сияқты, бізге сол жетіспей тұр.

Жақсылық ШУНУШЕВ,
73 жаста, зейнеткер:
– Мен Кеңес үкіметі кезінде саудагер болған адам-

мын. 42 жыл бойы сауда саласында еңбек етіп, «Сауда 
саласының Еңбек сіңірген қызметкері» төсбелгісімен 
марапатталғанмын. Қарт саудагер ретінде айтар бол-
сам, қазір дүкенде құстың сүтінен басқаның бәрі бар. 
Бұрын біздің кезімізде бәрі де талонмен, мөлшермен 
берілетін. Ал, қазіргі ғылым мен техника дамыған 
дәуірде  кәсіпорындар да көп, фирмалар да көп. Қос-
танайда көлік жасап шығарылып жатыр. Сүт және басқа  мал өнімдерін 
өңдейтін фабрикалар да көп. Осының бәрі бізге жаңалық әрі қуаныш, 
қалқам.Сапалы отандық өнімдерді пайдаланғанға не жетсін?!

Ақнұр МҰСАБАЕВА.
Бет суреттерін түсірген  Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

АРЗАН КЕЛІП ЖАТҚАН  
ТАУАРЫ ҚАЙСЫ?
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Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

Осыдан бірнеше жыл 
бұрын «Лисаков картон-
қағаз кешені» құрылған 
кезде бірқатар жұмыс 
орындары ашылған 
еді. Бұған дейін аталған 
кәсіпорынның уақтылы 
қаржыландырылып, ісін 
жандандырып жатқаны 
туралы да аз жазылған 
жоқ. Алайда, қазіргі 
күні гофрокартон және 
жұмыртқаға арналған 
ұяшық қаптама әзірлеу 
өндірісі айтарлықтай 
қиындықтарға тап болды. 
Кәсіпорынның жалпы 
қарызы 450 миллион 
теңгені құрап отыр. Бұған 
дейін облыс әкімінің 
қатысуымен өткен есеп 
беру жиналысында 
Лисаков қаласының әкімі 
Марат Жүндібаевтың 
өзі аталған түйткілді 
мәлімдеген болатын. 

Ал «Лисаков қағаз-картон ке-
шенінің» ЖШС директоры Фар-
хат Галиев «барлық мәселе ком-
муналдық төлемдер бойынша 
қарыз бен  жалақы берешегіне 
тіреліп тұр» деген еді. Осы арада 
өңір басшысы кәсіпорынды тығы-
рықтан шығару туралы тапсырма 
жүктеді. 

– Қазір комбинаттың бар-
лық қарызы 450 млн. теңге, со-
ның ішінде жалақы берешегі 4,5 
млн. теңге. Осыған қарамастан 
жұмырт қаға арналған ұяшық қап-
тама, гофрокартон шығарылып 
келеді. Ал құрылғылар жұмыс 

істеп тұр. Кешенді дамыту мен 
толық іске қосу жоспары, сон-
дай-ақ қағаз өңдейтін машина 
дайын. Тек ақпан айында өндіріс 
ошағына 10 млн. теңге құйылды. 
Биылғы жылы мамыр айында 
өндіріс толық іске қосылады деп 
күтілуде. Сол уақытқа дейін 200 
тонна картон, айына 450 мың 
дана жұмыртқаға арналған ұяшық 
қаптама шығару жоспарланған. 
Айына 150 мың шаршы метр 
гофрокартон өндіретін боламыз, 
– деген сол жолы Фархат Галиев. 

Айта кетейік, кәсіпорын 2011 
жылы мемлекеттік  «Өнімділік 
2020» бағдарламасы бойынша 
құрылып, еліміздегі 27 қазақстан-
дық кәсіпорынның қатарына ен-
ген еді. Жоспар бойынша кешен 

биыл толық іске қосылып, өнім 
көлемін 1,5 есеге дейін артады 
делінген. Ал 2020 жылы екі есе-
ге арттыру көзделген еді. Алай-
да 2012 жылдың тамыз айында 
кәсіпорын проблемалық жоба-
лардың қатарына кірді. 

Лисаков қаласының әкімі 
Марат Жүндібаев есеп беру 

жиналысында:

– Индустриаландыру кар-
тасына енген «Лисаков кар-
тон-қағаз кешенінің» тағдыры 
күрделі. Осыдан екі жыл бұрын 
картон қағаздарын өңдеу желісі 
іске қосылған еді. 2014 жылы 
кәсіпорын 134 млн. теңгенің 
өнімін өндірді. Жалпы аталған 

кешен 2015 жылы толық іске қо-
сылады деп жоспарланып отыр. 
Алайда бірқатар проблемалар 
бар. Алдымен басшылардың 
ұйым дастыру төмендігі. 2014 
жылы қараша айында өндіріс 
қызметі тоқтады. Қазіргі уақытта 
Оңтүстік Қазақстаннан жаңа ин-
вестор келіп жатыр. Құрылтай-
шылар өзгерді, – деген болатын. 

Осы мәселе жөнінде біз Ли-
саков қаласында болып, кәсіп-
орынның қазіргі жай-күйін жергілік-
ті басшылар мен құзырлы орган 
жетекшілерінен біліп қайттық. 

Еркін Тәйкешов, Лисаков 
қаласының прокуроры: 

– Өндіріс орнындағы жалақы 

мәселесі – әлеуметтік мәселе. 
Бұл мәселе өткен жылы Ел-
басының мораторий жарияла-
уымен тұспа-тұс келді де, тексе-
ру жүргізуге ұйғарым хат жібере 
алмадық. Бірақ бұл мәселені 
біраз уақыт бойы өз қадағалауы-
мызға алдық. Жалақы береше-
гіне байланысты жұмысшылар 
шағымданды. Біз арнайы еңбек 
инспекциясына ұсыныс хат жол-
дадық. Өткен жылы қатарынан 
екі рет сот актісі болды. 3 жел-
тоқсан күні бітімгершілік келісімге 
келіп, жалақы берешегі шешілді. 
Қазір өндіріс орнының 73 жұмыс-
шы алдындағы 10 миллионға 
жуық қарызы толық өтелді. Тек 
бір әйел ғана қалды. Ол осы қа-
лада тұрмайды екен.  

Назарбек Қоңқабаев, Лиса-
ков қаласы әкімінің орын-

басары міндетін атқа-
рушы:

– Жалақы мәселесі түбегейлі 
шешілді. Қазір жаңадан келген 
басшылықпен қағаз өндірісін 
жандандыру бағытында келіссөз-
дер жүргізіліп жатыр. Өздеріңізге 
белгілі, Оңтүстік Қазақстаннан 
жаңа инвестор келді. Сол се-
бепті өндіріс ошағының жұмысы 
тоқтамайтын болады. Ал кәсіп-
орынның өндіріс орнын «Вид» 
ЖШС жалға алып отыр. Кешен 
АТФ банкке  кепілдікке қойылған. 
Бұл мәселемен «Тобыл» ӘКК 
айналысып жатыр. Менің білуім-
ше, кепілдікке салынған кешенді 
әлеу меттік корпорация өз қара-
жатына сатып алмақ. Бұл мәселе 
де өз шешімін табады. 

Лисаков қаласы.

МӘСЕЛЕ

Қағаз өндірісінің қарқыны неге тежелді?

Зауытты  ашқалы отырған кәсіпкер  
Мұратбек Талғатұлы Кеңес. Оның қа-
рамағындағы  «Кеңес» жеке шаруа қо-
жалығында  200-ге жуық ірі қара мал 
бар.  Бұл зауыт –  аталмыш аудандағы 
іске қосылмақ болып отырған алғашқы 
кәсіпорындардың бірі. Ол –  Торғай 
аймағы мен  облысымызды сүт және 

сүт өнімдерімен  жабдықтап, өңір эко-
номикасының дамуына өз  үлесін қосу-
ды  жоспарлап отыр.   Жаңа зауыттың 
жобалық құны – 5 000 000 теңге.  Оның 
2,5 миллион теңгесі  «Даму» АҚ-ның қо-
рынан грант ретінде бөлінді.  Дегенмен, 
заман ағымына сай жаңаша жұмыс істеу 
– нарық талабы.  Қазіргі таңда зауыт өзі-

не қажетті заманауи құрал-жабдықтар-
мен жарақтандырылды. Қазір зауыттың 
ішіне күрделі жөндеу жұмыстарын жүр-
гізу  ғана қалды. Зауыт  жайында оның 
директоры Мұратбек Талғатұлы:  

–  Басында жоба құны 40 000 000 тең-
гені құраған. Яғни, кең көлемді сүт зауы-
тын ашпақ болған едім. Алайда қаржы 
көзін табу қиын болды, содан шағын сүт 
зауытын ашпақ болып шештім. Мен-
шігімде ірі қара малы баршылық. Одан 
әртүрлі  сүт  өнімдерін шығаратын бола-
мыз, – дейді.

   Қазір Торғай өңіріндегі тұрғында-
рының көбінің  қорасында 4-5 сиырдан 
бар. Бұл – сүтке сұраныс жоқ деген сөз 
емес. Себебі әлі күнге дейін қолындағы 
сиырын сауып, сүтінің 1 литрін 100 тең-
геге сатып, нәпақасын айырып жүрген 
ауыл адамдары баршылық. Сонымен қа-
тар төрт түлік мал ұстамайтын тұрғын-
дар да жоқ емес. Олар азық-түлікті көбі-
не дүкендерден қымбатқа сатып алады.
Бұл – алыстағы аудан халқы үшін өте 
тиімсіз.  Ал  Жанкелдин ауданы болса  – 
облысымыздың ең шалғайында  жатқан 
аудан. Ол жаққа әсіресе,  жаз айларында 

сүт өнімдері аз тасымалданады.Олардың 
біразы тұтынуға жарамсыз болып қала-
ды. Сүттен алынатын қаймақ, май, құрт, 
айран, ірімшік  аудан орталығынан шыға-
рылса,  халыққа жақсы болар еді, оның 
үстіне ол арзанға түсер еді. 

  Кәсіпкер Мұратбек Талғатұлының 
бастамасы құптарлық. Бірыңғай мал 
шаруашылығымен айналысып отырған 
аудан үшін үлкен жаңалық болмақ. 
Оған аудандық әкімдік пен кәсіпкерлік 
бөлім тарапынан тиісті қамқорлық бол-
са, жаңалықты жақсы іс жанкелдиндік-
тер үшін өз пайдасын  молынан тигізері 
анық.

    Мұратбек «Даму» қорына риза. 
Оның  үлкен көмегін яғни грантын  тиімді 
пайдаланып, өзіне де, ауданына да тиімді 
шаруа жасауға құлшынып отыр. Зауыты-
ның  ашылуына  азғантай  ғана уақыт қал-
ды. Жаңа кәсіпорын лайым да,  өз өнім-
дерін сапалы етіп шығарып, нарықтан өз 
орнын   алса, кұба-құп.Мұратбек болса, 
«сөзімде тұрып, уәдеден шығамын!» – 
дейді.

Ақнұр МҰСАБАЕВА.
 Жанкелдин ауданы.

ОТАНДЫҚ ӨНІМГЕ – АҚ ЖОЛ

Торғайда жаңа сүт зауыты ашылмақ
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметтің  таяуда  өткен 

кеңейтілген отырысында бірқатар маңызды мәселелерді алға қойды.  
Жаһандық дағдарыстың алдын алу үшін  еліміздегі отандық өнім 
өндірушілерге қолдау көрсету мәселесін атап көрсетті. Шығарылатын 
өнімнің сапасын арттыруды, соған сай тұтынушылар назарын 
отандық өнімдерді  тұтынуға бағыттауды ерекше айтты. Қазақстанда 
жасалған бұйымдардың, құрал-жабдықтардың, азық-түлік 
тауарларының және басқа да өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арту 
үшін түрлі бағдарламалар жүзеге асырылып, қаржыландыру деңгейі 
жыл сайын өсіп келеді.

   Мысалы,  «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры кәсіптің нәсібін 
көремін деген  жандарға қолдау жасауда. Соның бірі – Жанкелдин 
ауданындағы  «Кеңес»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
жаңадан салып жатқан шағын сүт зауыты. Аталмыш сүт зауыты 
биылғы жылдың мамыр айында  толық іске қосылып, пайдалануға 
берілмек. 

ЖАСАЛҒАН»
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 ¦лы Отан соѓысыныњ басталуымен
біздіњ жасымыздаѓы балалардыњ бірќата-
ры оќуды єрі ќарай жалѓастыра алмады,
жастыќ шаќтыњ ќызыѓын ќызыќтаудан
айырылды, буындары ќатпаса да ерте
есейіп, ењбекке араласып кетті. Солардыњ
ішінде мен де екі аѓамныњ майданѓа атта-
нуына байланысты, оќуды тастап,
к‰нкμріс тауќыметімен ата-анама ќолѓа-
быс тигізіп, колхозда ењбек жолын баста-
дым. Ќол к‰шімен, ж±мыс кμліктерімен ат-
ќарылатын колхоз μндірісініњ барлыќ
т‰рінен μттім.

Армия ќатарына 1944 жылы шаќырыл-
дым. Орал єскери округіндегі даярлыќтан
кейін майдан шебіне жіберілдім. Онда 1945
жылдыњ наурыз-мамыр айларында 2-Бело-
рус майданы 65-Армияныњ 69-атќыштар
дивизиясы ќ±рамында ¦лы Отан соѓысы-
ныњ соњѓы операцияларына ќатысып,
Жењіс к‰нін Балтыќ тењізініњ жаѓасында
ќарсы алдыќ.

Соѓыс аяќталѓаннан кейін де мен єске-
ри ќызметімді Совет Армиясыныњ Герма-
нияны оккупациялау ќ±рамаларында, ал
кейіннен Совет Армиясыныњ Солт‰стік
Тобыныњ (Польша) ќ±рамында жалѓас-
тырдым.

Армия ќатарынан 1948 жылдыњ мамыр
айында запасќа шыќтым. Жастыѓымныњ
куєсі болѓан Мендіќара ауданына оралып,
ќызметке алынып, аудандыќ Совет атќа-
ру комитетініњ жауапты хатшысы болып
сайландым. Міне осы ±жымда ауатком
тμраѓасы болѓан дањќты партизан Ж‰сіп
Наметов (партизандыќ жалѓан аты Иоска
Самосуд), ауатком тμраѓасыныњ орынба-
сары болѓан Совет Одаѓыныњ Батыры
Сейітхан Темірбаевтармен бірге тμрт жыл
ќызмет істеп, мемлекеттік ќызметкер бо-
лып калыптастым. Партия ќатарына
ќабылдандым.

Ќостанай облыстыќ Совет атќару ко-
митетініњ аппаратына ќызметке шаќыры-
лып, онда облатком тμраѓасыныњ
кμмекшісі болып ќызмет атќардым. Осы
аппаратта облатком тμраѓалары болып
істеген Ќ±лжан ¤теѓалиев, Иван Гаврило-
вич Слажнев, облаткомныњ жауапты хат-
шысы болѓан Маѓауия Ж‰нісовтердіњ бас-
шылыѓымен меніњ мемлекеттік ќызмет-
кер болып ќалыптасуым μз жалѓасын тап-
ты.

Ењбек жолымныњ біраз жылдары,
μмірімніњ дер шаѓы облысымыздыњ
оњт‰стік μњірімен байланысты болды.

Алматы жоѓары партия мектебін
бітіргеннен кейін  Жанкелдин аудандыќ
партия комитетініњ бірінші хатшысы бо-
лып сайландым, осы ж±мыста 1965 жылѓа
дейін істедім.

 1965-1987 жылдары Урицкий аудандыќ
Совет атќару комитетініњ тμраѓасы,
"Костанайасбест" комбинаты ж±мысшы-
ларды жабдыќтау бμлімініњ бастыѓы, Ле-
нин аудандыќ халыќтыќ баќылау коми-
тетініњ тμраѓасы ќызметтерін атќардым.
1987 жылы республикалыќ дєрежедегі
дербес зейнеткерлікке шыќќаннан кейін
де ењбектен ќол ‰збей облыстыќ халыќ-
тыќ баќылау комитетініњ аппаратында,
кейіннен облыстыќ халыќты ж±мыспен
ќамту басќармасында мемлекеттік ќыз-
меттерде істедім. Жетпіске таяп келіп,
ж±мысты тастаѓанымда меніњ жалпы
ењбек стажым 55 жылдан асып кетті.

Ењбек жолымда ж‰здеген тамаша адам-
дармен жолдас болдым, олардан кμп
нєрсені ‰йрендім.

Біздіњ Ќостанай облысын басќарѓан
басшылардыњ ішінде маѓан ерекше кμзќа-
раста болѓан  жєне мен де оларды μте
ќадір т±тќан Ќозыбаев Оразалы, Мото-
рико Михаил Георгиевич, Жєнібеков
Шєњгерейдіњ есімдерін ерекше ілтипат-
пен атаймын.

Осы кезде біздіњ ±рпаќ μкілдерін
"Б±лар Ресей ‰шін немістермен соѓыс-
ќандар",   не кешегі  «партократтар» деп
айдар таѓатын бірен-саран адамдарды кез-
дестіруге болады. Оларѓа біздіњ айтары-
мыз: біз μз заманымыздыњ перзенті бол-
ѓандыќтан сол заманымызѓа ењбек еттік.
Ол кезде біздіњ еліміз де сол ортаќ Ота-
нымыз – Советтер Одаѓыныњ ќ±рамын-
да болѓандыќтан сол тоталитарлыќ ж‰йе-
ге ќызмет ететін Коммунистік партияныњ
солдаты болдыќ. Ал, ¦лы Отан соѓысы Ре-
сей мен Германияныњ арасындаѓы соѓыс
емес, ол прогресшіл адамзаттыњ фашизм-
ге ќарсы, єлемдік μркениетті саќтап ќалу
‰шін болѓан соѓыс. Біз к‰ш-ќуатымызды,
ќажыр-ќайратымызды μзіміздіњ Ќазаќ-
станныњ, ќалды облысымыздыњ экономи-
касы мен мєдениетін μркендетуге,  халќы-
мыздыњ єл-ауќатын жаќсартуѓа сарп
еттік. Ал тєуелсіз Ќазаќстан Республика-
сы сол аѓа ±рпаќ ќ±рѓан материалдыќ-тех-
никалыќ базаныњ негізінес д‰ниеге келіп,
соныњ негізінде єлемге танылып, дамып
келе жатќан жоќ па?!

Ерлік – елге м±ра,
±рпаќќа – ±ран

ЖЕЊІМПАЗДАР Ж‡ЗДЕСУІ

Облыстыќ «Ќостанай тањы»  газеті  б‰гін майдангерлер
Ќажи Маманов пен Ќасымхан Алдабергеновке  сμз беріп отыр

Ќажи МАМАНОВ:

«Біз μз заманымыздыњ
перзенті болдыќ»

 Жасы тоќсанѓа таянѓан, ќарт абыз
Ќасымхан аѓа Алдабергенов Жењіс ту-
ралы, майдандас достары туралы тебі-
рене толќып отыр?

«Иє, жетпіс жыл. Алла-Таѓаланыњ пен-
десіне (онда да с‰йген ќ±лына) μлшеп бе-
ретін бір адамдыќ ѓ±мыр, саќалы кеудесін
жапќан ќария – Уаќыт.

Жењіс – мєњгі жас. Ѓасырларды тесіп
μтетін ¤лмес Тарих, ¤шпес Дањќ, Елдіктіњ,
Ерліктіњ, Отанс‰йгіштік пен Достыќтыњ
μнегелі ‰лгісі, шырќау Шыњы, Жан беріп,
Жан алар Серті.

Шіркін, сондаѓы жігіттердіњ ж‰регі
ќандай таза еді. ¤мірді кіршіксіз с‰юші
еді ѓой, μмірге шексіз ќ±штар болатын.
Кеудесіндегі шыбын жаны таѓдырдыњ
оѓан тартќан сыйы еді.

М±ндай ж‰ректе кір ќалмайды. Ол жер
бе-тіндегі, жарыќ д‰ниедегі тірліктіњ,
тіршіліктіњ бєрін таза ќалпында ќалтќы-
сыз с‰йетін. Оныњ алдында мμлдір μмір
жолы т±рды.

О, сойќан соѓыстыњ солдаттары-ай!
Сендер сондайсыњдар. Солай болып та ке-
лесіњдер, солай болып жер ќойнына ене-
сіњдер. Біраќ, жер бетінде сендердіњ
ыстыќ ж‰ректеріњніњ оты ќалады. Оѓан

±рпаќтарыњ жылынатын болады!
Меніњ майдандас досым Єшірбай

Есм±р-заев аѓып т±рѓан аќын еді.
Ќоштасарда кμп ќиналды. «Егер тілек-

ке жетсек, єлі талай ќауышамыз. Б±л тек
сеніњ кμњіліњ ‰шін  айтылѓан сμз емес,
ж‰ректіњ т±ныќ т‰бінен шыќќан сμз.

Сеніњ ашыќ бейнењ, аѓалаѓан сμзіњ мен
‰шін ќымбат. Айласын тапсањ айды ќ±ш,
біраќ аспан тіреусіз  абай бол.

Ќолыњ берші, ќатты ќысып таѓы бір,
Кетер кезде ќ±мардан бір шыѓайын.
Ќимас ж‰рек еріп, балќып соѓып т±р,
Кμздіњ жасын ќ±рѓатайын, сыѓайын!
Єшірбай.
15.10.45. Саѓат 10. Гедёле ќ. Венгрия».
Єшірбай аќжарќын, єркіммен де тіл та-

быса алатын жігіт еді. Сержант ќ±рамын-
да болѓанмен, офицерлермен тењ дєреже-
де сμйлесетін.

Бірде мен т‰скі асќа штабтан кешігіп
келдім. (Бір пєтерде жаттыќ, мадьяр ‰йі).
Келсем стол ‰стінде ас арасында бір бет
ќаѓаз жатыр, оќысам μлењмен былай деп
жазылыпты:

"Жартылыќ ‰йде араќ т±р,
Сен келер деп ќарап т±р.
Шымырлап шыны ішінде
Ќарт бурадай жарап т±р.
Шыныны теуіп сыќап т±р,
Шыны да зорѓа шыдап т±р.
Ертерек мені босат деп,
Кμзін с‰зіп жылап т±р.
Келмесењ б‰гін т‰сінде,
Билігім болмаќ к‰шінде,
‡йдегі "жарты" араќты,
Кμрмейсіњ сосын т‰сіњде".
Ќайран Єшекей-єй, ‰лкен аќын бола-

тын!
Тойкен Єбдіѓ±лов, б±л енді наѓыз ќанды

кμйлек досым еді, єрі ќ±рдаспыз. Алматы
облысы, Ќаскелењ ауданынан болатын.
Кμп ‰ндемейтін, биязы мінезді, шаѓын де-
нелі жігіт еді. К‰ресіп кеп ќалѓанымызда
иіліп кеп жамбасќа сап лаќтырып жібе-
ретін айлалы еді. 64 килограмм "Максим"
пулеметін талай арќамызѓа артып (станогі
32 кг) алѓы шепке шыѓатынбыз. Тарамыс-
тай тμзімді болатын. Достыќќа да берік.
Мінезіміз жарасты ма, екеуміз етене егіз-
дей ж‰ретін едік.

Ќайран, достарым-ай...
Жат елде, ќан майдандаѓы ќалыптарыњ,

жастыќ бейнелеріњ, ‰лкен ж‰ректеріњ
меніњ кμз алдымнан кетпейді.

Иє, Жењіс – мєњгі жас.

     Ќасымхан АЛДАБЕРГЕНОВ:

«Жењіс ‘–
мєњгі жас»

Бμлімді Сєлім МЕЊДІБАЙ ж‰ргізеді

Ќайдасыњдар, ќаруласым – достарым,
Жетпіс жыл-ау бастарыњды ќоспадыњ,
Ќайырылмастай кеттіњдер ме алањсыз,
Азат етіп жарты єлемніњ аспанын.

Ќайдасыњдар, ќанды кμйлек достарым,
Ойлаймыз ба, ойпыр-ай, біз бас ќамын?!
От боп жаудыњ ойрандадыќ ордасын,
Отан ‰шін, баќыты ‰шін басќаныњ.

Ќайдасыњдар, достарым
Жалпаќ елден жауды ќуып, алас ќып,
¤ліміз бар, тіріміз бар тарастыќ.
Бурыл басты ата болып ќауышсаќ,
Бізге б‰гін болмас па еді жарастыќ?!

Оќасы жоќ, оѓан да мен таласпан,
Ойларым кμп одан гμрі єрі асќан.
Бір-аќ нєрсе бізге м±рат жалѓанда –
Шайдай ашыќ бола берсін кμк аспан!



– Алѓаш рет ќалада 2012 жы-
лы пилоттыќ Жобамен Абай дањ-
ѓылы, №78 ‰й к‰рделі жμндеуден
μткізілді. Мердігері: "Торгайстрой"
ЖШС. Б±л кμрсеткіш 2014 жылы
м‰лде ќарќын алып, кондомини-
умныњ 11 нысанына бір мезетте
терможањѓырту ж±мыстары ж‰р-
гізілді. Атап айтќанда: Байт±рсы-

нов кμшесі, №4 ‰й, Маясова кμ-
шесі, №22 ‰й, Ш.Жєнібек кμшесі,
№90 ‰й. Мердігері: "Ќ±рылыс"
ЖШС (Астана). Байт±рсынов
кμшесі, №26 ‰й. Мердігері: "ЖКШ
Строй" (Ќостанай). Абай дањѓы-
лы, №92 ‰й. Мердігері: "Баќыт -
К" (Аманкелді ауданы). Байт±р-
сынов кμшесі, №28 ‰й. Мердігері:
"Єбдібеков" ЖК. Абай дањѓылы,
№80 ‰й. Мердігері: "Мєжитов"ЖК.
Шаќшаќ Жєнібек кμшесі, №93 ‰й.
Мердігері: "Скацкий" ЖК. Єуелбе-
ков кμшесі, №11/1 ‰й, Байт±рсы-
нов кμшесі, №6 ‰й. Мердігері:
"Торгайстрой" ЖШС (Арќалыќ).

К‰рделі жμндеу кезењдерінде
‰йлердіњ тμбе жабындылары,
жер тμлелері, сыртќы ќабырѓа-
лары, подъездерініњ іші, терезе-
лері, электр ж‰йелері, кіреберіс
топтамалары жєне ‰й аулалары
бір сμзбен айтќанда кондомини-
ум нысаныныњ ортаќ м‰лігіне
к‰рделі жμндеу жасалды. Сон-
дай-аќ, жылу энергиясын ±ттыр-
май пайдалануѓа жєне ресурс-
тарды ‰немді т±тыну т±рѓысында
баѓдарламаныњ терможањѓырту
бμлімі арќылы жμндеуден μткен
‰йлердіњ  су,  кєріз  ќ±бырлары
жањѓыртылып, ортаќ жылу есеп-
тегіш пен автоматтыќ жылу рет-
теуші ќ±ралдар орнатылды, –
дейді "Арќалыќ ќаласы єкімдігі-
ніњ т±рѓын ‰й-инспекциясы бμлі-
мі" КММ басшысы Бауыржан
Єділбеков.

Мамандардыњ айтуынша
баѓдарламаны ж‰зеге асыру
барысында т‰рлі ќиындыќтар
да кездеспей ќалмайды.

Т±рѓын ‰й кешенін жањѓырту
талабы бойынша баѓдарлама
шењберінде пайызсыз несие
беріліп, ‰йге терможањѓыртуы
бар к‰рделі, аѓымдаѓы жμндеу
±йымдастыру ‰шін ењ бірінші сол
кμппєтерлі ‰йдіњ кондоминиум
нысаныныњ мемлекеттік тіркеуі
болуы ќажет. Кейбір пєтер, ‰й-
жай меншік иелері ‰й т±рѓында-
рыныњ жалпы жиналыстарына
ќатысып, ортаќ м‰ліктерін тіркеу-

ден μткізуге, жμндеу ж‰ргізу тура-
лы шешім ќабылдауѓа асыќпай-
ды. Ортаќ меншікті кондоминиум-
ѓа тіркетуге ќажетті ќаражатты жи-
нап, ќ±жат рєсімдетуді μте бір
к‰рделі мєселеге айналдырып,
не болмаса жμндеу ж±мыстары-
ныњ тым ќысќа мерзімде ж‰зеге
асќанын ќалайтындар да кезде-
седі.

Негізінде кμп пєтерлі т±рѓын
‰йлердіњ ортаќ м‰ліктерін тіркеу-
ден μткізу дайындыќтары бірне-
ше айѓа созылады. Оныњ себебі,
жμндеу ж±мыстарыныњ ќаржы-
ландыруы Республикалыќ бюд-
жеттен болѓандыќтан ќ±жаттан-
дыру ж±мыстары μте м±ќият тек-
серістерден, сараптамалардан
μтеді. Сондыќтан, ортаќ м‰лікті
к‰рделі жμндеуден μткізу шара-
ларында неѓ±рлым ертерек бас-
талѓан іс, соѓ±рлым оњ нєтижесін
береді.

– Б‰гінгі к‰нде пайызсыз несие
алып, яѓни  баѓдарлама  шењбе-
рінде μткізілетін жμндеуге ынта-
лы емес т±рѓындар да бар. Іс ба-
рысында аныќталѓанындай олар
кμбіне аз ќамтылѓан отбасылар-
дыњ м‰шелері болып табылады.
Б±л ретте, аз ќамтамасыз етілген
жан±яларѓа жергілікті бюджеттіњ
ќаражаты есебінен кондоминиум
объектісініњ ортаќ м‰лкін аѓым-
даѓы жμндеуге жєне к‰рделі
жμндеуге ќаражат жинаќтауѓа
арналѓан жарналарѓа аќы тμлеу
‰шін Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 2009 жылѓы 30 желтоќ-
сандаѓы № 2314 ќаулысымен
бекітілген "Т±рѓын ‰й кμмегін

кμрсету ережесіне" сєйкес,
т±рѓын ‰й кμмегі кμрсетіледі. Тек,
уаќытында кμмек алу ‰шін ќ±жат-
тарды тапсыру ќажет.

‡й т±рѓындарыныњ арасында
жμндеу ж±мыстарына сенімсіздік
танытатындары да жоќ емес.
Алайда, т‰сініспеушілік танытып
кμрші пєтерлердіњ т±рѓындарын
кондоминиумѓа ќатыспауѓа ‰гітте-
геннен ‰йдіњ сапасыныњ жаќсар-
майтыны белгілі. Олай болса, ‰й
т±рѓындары  μз  м‰ліктеріне  сал-
ѓырттыќ танытпай, Баѓдарлама-
ныњ тиімділігін растап, ќолдану
ќажеттігін ескергендері жμн. Ел
арасында осы мєселелерді ‰немі
айтып, насихаттап ж‰реміз.
Т±рѓындарѓа сапалы ќызмет
кμрсетіп, жеткілікті аќпарат беру-
ге біз єрќашанда дайынбыз, –
дейді Бауыржан Баќыт±лы.

 Елімізде, μз к‰шімен ‰йдіњ
жаѓдайын жаќсартамыз деген
‰й т±рѓындарына да ќолдау
кμрсетіліп, жаѓдай жасалѓан.

 Ќалада 2012 жылдан бері
т±рѓын ‰й ќатынастарыныњ опти-
малдыќ моделі ќалыптастырылу-
да. Б‰гінгі тањда кμппєтерлі ‰йдіњ
ортаќ‰лестік м‰лігін яѓни, кондо-
миниум нысаныныњ тіркеуін но-
тариалдыќ сенімхат арќылы жа-
сасатын басќару органдарыныњ
саны арта т‰суде. Ќалада ќазір
осы ж±мыстармен айналысатын
4 ЖШС бар.

– Тіркеу жасалѓаннан кейін бір
айдыњ шамасында кондоминиум
нысаныњ басќару органы жалпы
жиналыста тањдалады. Олар
жеке шаруашылыќтар барлыќ
басќару ќызметтерін атќарады.
Біріншіден єр пєтер иесімен жеке
бекітілген типтік шартќа отырып,
‰йді ќабылдау АКТ-мен ќабыл-
дап алып, ‰йге екінші дењгейдегі
банкте жеке аѓымдаѓы шотпен
жинаќы шот ашады. Сонымен
ќатар, ‰й т±рѓындарыныњ кењесі
таѓайындалады. ‡й т‰рѓындары
кењесіне μз салымдарын баѓалай
білетін жєне μз ортаќ ‰йлерініњ
жай-к‰йіне бейжай ќарамайтын
белсенді, сауатты ‰й-жай, пєтер
иелерініњ кіруі аса мањызды. ‡й
т±рѓындары кењесі ‰й-жай, пєтер
иелерініњ  жалпы жиналысыныњ
шешімдерін іске асырылуын ќам-
тамасыз етіп, басќару органыныњ
ќызметіне ќадаѓалау, баќылау
ж‰ргізіп отырады. Ай сайын
‰йлерініњ к‰тіп ±стауына тμлеген
аќшаларыныњ маќсатты ж±мса-
луына жєне жинаќы шот тариф
белгілеп, аѓымдаѓы жμндеу
ж±мыстарын ж‰ргізе алады,–
дейді ќалалыќ т±рѓын ‰й инспек-
циясыныњ зањгер-маманы Ай-
наш Назарќызы.

Сайып келгенде, т±тастай
‰йді ±ќыпты ±стамай, жеке
пєтерде ѓана жайлы т±рмыс
кешу м‰мкін емес екенін
т±рѓындар сезіне бастаѓан.

– Біздіњ Байт±рсынов кμшесі

№4 ‰й μткен жылы кондоминиум
арќылы к‰рделі жμндеуден μтті.
Ќ±рылысшылар мейлінше жаќсы
ж±мыс жасады. Атќарѓан істері-
не дєн ризамыз. ‡йіміздіњ жертμ-
лесіне дейін толыќ тазартып,
ќ±бырларын ауыстырып берді.
Подъездерімізге ішінен аѓаш есік,
сыртынан темір есік салып, жылу
батарейлерін ќойды. ‡йіміздіњ
ажары кіріп, жарыќ, жылы болды.
Ќазір, ‰йге кіргеннен-аќ μзімізді
жайлы сезінеміз, – деп аѓынан
аќтарылады ќаланыњ байырѓы
т±рѓыны, ішкі істер ќызметініњ ар-
дагері Алдаберген Ибрагимов.

Айтса айтќандай, халыќ
мемлекеттік "Т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыѓын жањѓ-
ырту" баѓдарламасына ќаты-
судыњ артыќшылыѓын аныќ
кμре алды.

 Талдау кμрсеткеніндей термо-
жањѓырту μткеннен кейін тек ќана
‰йлердіњ жаѓдайы, инженерлік
ж‰йелері т‰зеліп ќоймай, т±тыну-
шылардыњ жылуѓа тμлемдері
жалпы бекітілген тарифтен 10 %
-ѓа ‰немделеді.

 Жалпы, Арќалыќ ќаласыныњ
т±рѓын ‰й ќорыныњ 93% -ы аѓым-
даѓы жєне к‰рделі жμндеуді
ќажет етеді. Ќазіргі уаќытта,
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыѓын жањѓырту баѓдарлама-
сыныњ ќоѓамдыќ ќол жеткізу
м‰мкіндігін арттыру ‰шін кондо-
миниум нысандарын ќ±ру ж±мы-
стары ж‰ргізілуде. Ќазірдіњ μзінде
19 кондоминиум нысаны тіркелді
жєне 13 кμппєтерлі ‰йде Єділет
органдарында тіркеу ж±мыстары
ж‰ргізілуде. Сондай -аќ, т±рѓын ‰й
кешенін жањѓырту баѓдарлама-
сыныњ басќарма компаниялары-
ныњ саны 1-ден 5-ке артты.

Жергілікті бюджет ќаражатынан
758 мыњ. тењгеге 2 нысанѓа энер-
гоаудит ж±мыстары ж‰ргізілгенін
де айта кеткен жμн. Ол кμпќабат-
ты ‰йлер: Ш.Жєнібек, 90а жєне
Горбачев, 85/1. Т±рѓын ‰й ке-
шенін жањѓырту баѓдарламасы
бойынша аталѓан ‰йлер биылѓы
жылы жалпы сомасы 50 млн. тењ-
геге к‰рделі жμндеуден μтеді.

Сонымен ќатар, облыстыќ
"Энергетика жєне коммуналдыќ
шаруашылыќ департаменті" ММ
-не 2015-2017 жылѓа дейінгі ке-
зењге арналѓан т±рѓын ‰й ќорын
жμндеу маќсатында ќаржылыќ-
экономикалыќ негіздемеде жал-
пы сомаcы 1 миллиардтан астам
тењгені ќ±райтын бюджеттік тап-
сырыс жасалѓан. Б±л ќаражат
ќаладан таѓы да отыз шаќты кон-
доминиум нысанына к‰рделі
жμндеу ж‰ргізуді ќамтамасыз
ететін болады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Б. Єділбеков, ќала-
лыќ т±рѓын ‰й-инспекциясы
бμлімініњ басшысы.

Суретті т‰сірген автор.
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М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ 2011 жылѓы  28 ќањтардаѓы
"Болашаќтыњ іргесін бірге ќалаймыз" атты Ќазаќстан халќына Жолдауына
сєйкес азаматтардыњ μмір с‰ру сапасын арттыру мен т±рѓын ‰й
жайлылыѓы дењгейін жоѓарылату маќсатында Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ ќаулысымен "Ќазаќстан Республикасыныњ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыѓын жањѓыртудыњ 2011- 2020 жылдарѓа
арналѓан баѓдарламасы" ќабылданѓан болатын.

Біз аталѓан баѓдарлама бойынша Арќалыќ ќаласында атќарылып
жатќан ж±мыстардыњ барысымен танысќан едік.

Аз. Ивлев Владимир Юрьевичтіњ
сенімді т±лѓасы К‰дербекова Айнаш
Мамбетовна кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облы-
сы, Ќостанай ауданы, Глазунов село-
лыќ округі аумаѓында орналасќан
алањы 114,0 га, кадастрлік нμмірі 12-
183-100-010, шаруа ќожалыѓын ж‰ргі-
зуге арналѓан бμлінетін жер телімі-
не 10.02.2050 жылѓа дейінгі мерзім-
ге уаќытша μтеулі ±заќ мерзімді жер
пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сау-
да μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген
сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі. Сауда 10.03.2015
жылы  саѓат 09.30-да мына мекен-
жайда болады: Ќостанай ауданы,
Глазунов с., Школьная кμш., 4.
¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 06.03.2015
жылѓы  саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерін-
де ќабылданады: Ќостанай облысы,
Ќостанай ауданы, Затобол кенті,
Школьная кμш., 52/2, тел.
87078053724.

Доверенное лицо гр. Ивлева Вла-
димира Юрьевича Кудербекова Ай-
наш Мамбетовна в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имуще-
ства объявляет о проведении торгов
по продаже права временного воз-
мездного долгосрочного землеполь-
зования  сроком до 10.02.2050 года
на делимый земельный участок ме-
рою 114,0 га,  с кадастровым номе-
ром 12-183-100-010,  предназначен-
ный  для ведения  крестьянского хо-
зяйства,  расположенный на терри-
тории Глазуновского сельского окру-
га, Костанайского района,  Костанай-
ской области.

Покупная цена вносится в течение
10  календарных дней после прове-
дения торгов. Торги состоятся
10.03.2015 года в 09.30 по адресу:
Костанайский район, с. Глазуновка,
ул. Школьная 4. Заявки принимаются
в рабочие дни в срок до 17.00 часов
06.03.2015 года по месту нахожде-
ния доверенного лица: Костанайская
область, Костанайский район, п. За-
тобольск, улица Школьная., 52/2, тел.
87078053724.

Студенттіњ ењбегі еленіп,
ЌР Мемлекеттік ќызмет
істері жєне сыбайлас
жемќорлыќќа  ќарсы
іс-ќимыл агенттігініњ
Ќостанай облысы
бойынша департаментініњ
Алѓыс хатымен
марапатталды.

Еске сала кетейік, 12-13
аќпанда μњірімізде ЌР
Мемлекеттік ќызмет істері жєне
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл агенттігі мен "IRZ"
Герман халыќаралыќ ќ±ќыќтыќ
ќатынастар ќорыныњ
±йымдастыруымен "Мемлекеттік
ќызмет жєне сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
аясындаѓы шетелдердіњ
ќ±ќыќтыќ механизмі"
таќырыбында халыќаралыќ
конференция μткен болатын.
Осы конференцияныњ
±йымдастыру ж±мысына
атсалысќаны ‰шін
А.Байт±рсынов атындаѓы
Ќостанай мемлекеттік
университетініњ студенті
С.Новосельцев ЌР Мемлекеттік
ќызмет істері жєне сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы
бойынша департаменті
басшысы Д.‡сеновтыњ ќолынан
Алѓыс хат алды.

Студенттіњ айтуынша,
осындай жоѓары дењгейлі іс-
шараларда мол тєжірибе алуѓа
м‰мкіндік береді. "М±ндай
халыќаралыќ дењгейдегі
ауќымды конференцияны
±йымдастыру ж±мысына
атсалысуымыз біз ‰шін ‰лкен
мєртебе", – дейді.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Студенттіњ
ењбегі
еленді
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Алтынсарин аудандық 
ауруханасында бүгінде «Са-
ламатты Қазақстан» бағдар-
ламасы аясында, жалпы 
ұлт денсаулығын жақсарту 
бағытында да тиісті шара-
лар қолға алынған. Әсіре-
се, бағдарламаның басты 
бағыты болып саналатын, 
яғни халықты скринингтік 
тексеруден өткізу, өлім-
жітімді азайту, ана мен бала 
денсаулығын жақсарту, тегін 
дәрі-дәрмекпен қамтама-
сыз ету, сондай-ақ, маман 
тапшылығын жою мақсатын-
да да біраз жұмыстар атқа-
рылған көрінеді. Бас дәрі-
гер Айман Оразбаеваның 
айтуынша, 14 мыңға жуық 
тұрғынға қызмет көрсетіп 
отырған аудандық ауруха-
наның бүгінгі ахуалы жақсы, 
қажетті құрал-жабдық пен 
медициналық қондырғылар 
жеткілікті, кадр мәселесі де 
біртіндеп шешіліп келеді. Бір 
сөзбен айтқанда, алтынса-
риндіктердің сапалы меди-
циналық ем алуына барлық 
жағдай жасалған.

– Әрине, кез келген ем-
деу мекемелеріне, әсіресе 
аудандардағы аурухана-
ларға артылар жүк үлкен. 
Себебі, әркім қалаған ауру-
ханасына баратындай бізде 
қаладағыдай толып жатқан 
емдеу мекемелері жоқ, ау-
данның да, шалғайдағы ауыл-
дың да басы ауырып, балтыры 
сыздаған кез келген тұрғыны 
бізге келеді. Сондықтан, біз де 
өзімізге жүктелген міндетті үл-
кен жауапкершілікпен атқаруға 
тырысамыз. Қарамағымдағы 
мамандарға да ауруына ем із-
деп келген нау қасқа ең басты-
сы дәрігердің көңілі мен мейірімі 
қажет, сондықтан әр сырқатқа 
жылы жүзбен қарап, емдеу про-
цесінде де немқұрайлылық та-
нытпай, зор жауапкершілікпен 
қарауды үнемі айтып отырамын, 
– дейді Айман Қабдолқызы.

 Жоғарыда айтылған «Са-
ламатты Қазақстан» бағдарла-
масы аясында қолға алынған 
скринингтік тексерулер арқылы 
бүгінде көптеген аурулардың 
алдын алуға, не ерте анықтауға 
мүмкіндік зор. Алтынсариндік 

ақхалаттылар да бұған үлкен 
мән береді. Бүгінде аудан бо й-
ынша 11 804 адам скринингтік 
тексеруден өткен. Дегенмен, ма-
мандар аудан тұрғындарының 
скринингтік тексеруге шақыр-
ғанда дер кезінде келгендерін 
де қалайды. Өйткені, дәрігер-
лердің сөзінше, батпандап кіріп, 
мысқылдап шығатын көптеген 
аурулар ешқандай ауырсыну 
белгісі білінбей-ақ дами береді, 
ал оларды осындай арнайы тек-
серулер арқылы ғана анықтауға 
болады.  

Медицина саласындағы 
кадр тапшылығы мәселесі 
еліміз бойынша басты ауыртқан 
проб лемалардың бірі екені рас. 
Бірақ, соңғы кездері бұл мәсе-
ле де ақырындап өз шешімін 
тауып жатыр. Аудандық ауру-
ханада мамандар жеткілікті, 
дегенмен анестезиолог пен көз 

дәрігері қажет көрінеді. Ал, 
ауылдық жерлердегі маман 
тапшылығының орнын тол-
тыру мақсатында аурухана 
басшылығы Арқалық пен 
Қостанай қаласындағы ме-
дициналық колледждерге 
тапсырыс беріп қойыпты. 

– Әрине, кадр мәсе-
лесі бәрін шешеді. Бірақ, 
бізде айтарлықтай маман 
тапшылығы орын алып 
отыр ған жоқ. Өткен жылы 
бізге ерлі-зайыпты жас 
мамандар келді. Екеуі де 
Қарағандының медици-
налық университетін хи-
рург мамандығы бойынша 
тәмамдаған. Бүгінде біз 
оларды пәтермен де, бір 
реттік көтерме жәрдем-
ақымен де қамтыдық. Жыл 
сайын осындай жас дәрі-
герлердің келуі мен  білікті 
мамандарымыз дың арқа-
сында әлеуметтік маңызы 
бар аурулардың да көрсет-
кіші төмендеді. Сондай-ақ, 
біздегі дәрігерлердің дені 
ұзақ жылдардан бері еңбек 
етіп келе жатқан тәжірибелі 
мамандар. Тіпті, зейнеткер-
лікке шықса да, әлі күнге 
дейін еңбек етіп жүрген 
майталман мамандарымыз 
баршылық, – дейді Айман 
Оразбаева.

Соңғы жылдары аудан-
дық ауруханада заманауи 

медициналық құрылғылармен  
ғана емес, техникалық жаб-
дықталу жағынан да оң өзгеріс-
тер бар. Қазіргі күні орталық 
аурухананың 18 медициналық 
көлігі бар екен, соның 12-сі 
ауылдық жерлерде. Бас дәрі-
гердің айтуынша, 2013 жылы 
рес публика қазынасынан бөлін-
ген 17,5 млн. теңгеге реанима-
биль көлігі сатып алыныпты. 
Осы көліктің арқасында қазір 
шалғай ауылдардағы ауыр хал-
дегі сырқаттарды тасымалдауға 
да мол мүмкіндік туған. Мұның 
сыртында аурухана өз қаржы-
сына және аудандағы «Зуев», 
«Парасат» серіктестіктері бөл-
ген қаражаттың арқасында құны 
5 млн. 300 мың теңге тұратын 
жедел жәрдем көлігіне де қол 
жеткізген.

Алтынсарин ауданы.

Ахуалы артқан 
аурухана

Ашығудың 
кереметі

Ашығу дегеніміз – белгілі бір мерзім аралығында ішіп-жеу-
ден бас тарту арқылы емделу тәсілі. Ашығудың ғылыми не-
гізі де әлдеқашан дәлелденген. Жалпы, ашықтыру емі сусыз, 
тағамсыз жүзеге асса, онда толық ашығу болып саналады. 
Мерзіміне қарай ол мынадай түрлерге бөлінеді: қысқа мерзімді 
(1-3 күн, бір апта, он күндік), ұзақ мерзімді (бір ай, 40-50 
күндік). Осы уақыт аралығында денені барлық қалдық ата-
улыдан, улы заттардан тазарту көзделеді. Ашығуды дұрыс 
іске асырған жағдайда ол сіздің ағзаңызды барлық керексіз 
улы заттардан тазартып, денсаулығыңызды шыңдайды, жа-
сушаларды жаңартып, күш-қуатыңызды арттырады. Ішекті 
де тазалайды. Ал, адамның іші үнемі қатып, үлкен дәреті 
уақтылы шықпай жүрсе көптеген келеңсіздіктерге ұрынады. 
Ашығу тек қана қан-тамырлары мен түтікшелердің жағдайын 
жақсартып қоймай, қартаю ағымын да саябырлатады.

 Ашығу көбіне мына ауруларға ем: жүрек-тамыр аурулары-
на, асқазан-ішек, буын, тыныс жүйелеріне, аллергия, 2 түрдегі 
қант диабеті, жүйке жүйесі қызметі бұзылуында, тері аурула-
рына, психикалық ауытқушылықтарға, диспепсия, іш қату, 
бауырдың қатаюы, соқырішектің қабынуы, бауыр қабынуы 
(гепатит), гастроэнтерит, ревматизм, семіздік, шорбуын (ар-

трит), демікпе, жоғарғы қан қысымы, шемен (водянка), иши-
ас, қояншық, ұйқысыздық, әлсіздік, сал ауруының барлық 
түрлері, бас аурулары, бас сақинасы, өкпе қабынуы, артық 
салмақ, бронхит, өкпе қабығы ауруы (плеврит), безгек, тон-
зиллит, сүзек, тамырлардың түйнеліп кеңеюі, құлақ аурулары, 
қатерлі ісік, миқұрт (менингит), аденоидтар, жарық (грыжа), 
өт қабына тас байлану, қуықтың қабынуы (цистит), созылма-
лы іш өту, тік ішек аурулары, жүйке сал ауруы, қаназдық т.б.

Мұны да ескерген жөн: Алайда, кейде ашығуға болмайтын 
жайттар да кездеседі. Мәселен, энцефалопатия (ми жүйесінің 
әлсіреуі) анықталса, қарттық шақ (60 жастан жоғары), дене 
әлсіреген кезде, соматикалық аурулардың қабынған кезін-
де, қандай да бір түрдегі қатерлі ісік белең алғанда, жүрек 
стенокардиясына, жүректің ишемиялық ауруларына, жүрек 
пен бүйректің органикалық ауруларына, қан айналымы мен 
тыныс алудың асқынған жағдайында, өткір құрт ауруына 
(туберкулез), бақшаңкөз (зоб), қан аурулары, жұқпалы поли-
артритке (бруцеллез) шалдыққанда ашығуға мүлде болмайды. 

Ашығудың айтарлықтай қиындығы жоқ: бар болғаны, 
сабыр сақтап, ауызды астан тыя білсеңіз жеткілікті. Ашығу 
кезінде тек қана дистиллияцияланған (буландыру әдісімен) 
су қабылданады. Қанша ішем десе де су мөлшері науқастың 
өз еркінде. Алайда, ағзаға басқа ешқандай тағам қабылдан-
бауы тиіс. Мамандар ұзақ мерзімді ашығуға тәуекел етердің 
алдында әуелі қысқа мерзімді ашығуларды бастан өткерудің 
пайдалы екендігін айтуда. Ашығу міндетті түрде маманның 
бақылауымен жүзеге асуы тиіс. Неге десеңіз, кейде алғашқы 
күндерде-ақ денеден улы заттар өте көп шыққан жағдайда 
ашығуды үзуге тура келеді. Ал, ұзақ мерзімді ашығу кезінде 
артық қимылға бармаған жөн. Сондай-ақ, ашығу кезінде 
дәрі қабылдауға, темекі тартып, спиртті ішімдік ішуге қатаң 
тыйым салынады. Қайта таза ауада көп жүру, жылы ванна 
қабылдау, тазалық клизмасы мен тыныстау жаттығуларын 
жасап тұру пайдалы. 

“Ауру-сырқаудан сау дене дұрыс рухтың 
жемісі болып табылады”.

Б.ШОУ.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС

Балды ем ретінде қолдану
Балды, әсіресе, бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек 

пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке (творог), сәбізге, 
лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың (редька) ішін 
үңгіп, оған балды толтырып қойып, үш-төрт сағаттан соң дайын болған 
шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шәй 
қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе 
құм, тас жиналудан сақтайды. Сондай-ақ, бір стақан сәл жылытылған 
минерал суына бір ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, бір жарым, 
не екі сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан 
жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, 
бауырдың жеңілденуіне әсер етеді. Балды үккіштен өткізілген сәбізбен 
қосып, банкіге салып біраз уақыт қойса, әбден еріп, сәбіздің шырынына 
қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны, әсіресе, бауыры, 
өт жолы ауыратындар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. 
Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин деп аталатын дәруменді зат 
жақсы сақталады. Балды лимонға араластырып сақтаса, бүйрегі, бауыры, 
өт жолы ауыратындарға өте пайдалы.

Бетті дайындаған 

Қарлығаш ОСПАНОВА

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ...
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Туѓанда д‰ние  есігін ашады μлењ,
¤лењмен ќара жерге кірер денењ, –

деп Абай атамыз жырлаѓандай, ес
білгелі халыќ єндерінен нєр алып, дала
серілері Аќан, Біржан, ‡кілі Ыбырай,

Балуан Шолаќ, Сегіз серініњ єндерін
тыњдап μскен болашаќ μнер иесі адам
бойын баурап алар сиќырлы єуен же-
тегіне еріп, ой-μрісін кењейтеді.

Жомарт Ќостанай даласыныњ ты-
ныс-тіршілігіне бір сєт ќ±лаќ т‰ріп, ер-
келей ескен самал желдіњ, сыбдырлаѓан
жапыраќтыњ, сылдырай аќќан б±лаќ
‰ні мен алуан т‰рлі єуенге салѓан
ќ±стар  єнін тыњдау саналы адамѓа ой
салса керек.

Ал жанынан єн шыѓарып, тыњдаушы-
сын тамсандырѓан ерекше дарын
иелерініњ шабытты шаќтары бір ѓани-
бет ќой.

Б‰гінгі єњгіме еткелі отырѓан μнер
иесі халќымыздыњ єн μнеріне айшыќ-
ты із ќалдырѓан, шыѓармалары бабалар
‰німен жалѓасып жатќан композито-
рымыз  –  Єбілахат Еспаев.

Єрине,  єн  шыѓару, тыњнан жања
д‰ниені μмірге єкелу оњай емес. Б±л
аќын мен композитордыњ таќырыптыњ
беймєлім сырына бойлай білген жан-
кешті ењбегініњ жемісі.

¤мірге ѓашыќ бала ж‰рек дала
тμсінен μнер сауып,  аяулы анасы Зыли-
ханыњ домбырамен ќосыла салѓан єсем
єндерінен  нєр алѓан.

Єбілахаттыњ  єкесі Смаѓ±л атаќты
Ыбырай  Алтынсаринмен  аталас,  аѓай-
ынды адам екен.  Содан болар ол кісі  де
бала тєрбиесіне ерекше кμњіл бμлген
ауыл адамы болатын. Анасы жастай
ќайтыс болѓан соњ, ашаршылыќ жыл-
дары саяси μзгерістен сескенген Смаѓ±л
алты жасар Єблахатты ертіп, кіндік
ќаны тамѓан туѓан жері Ќостанайдан
Меркеге, кейін Шу ауданыныњ "Алѓа"
ауылына  ќоныс  аударады.  Сμйтіп
ќасиетті Єулиеата жері Смаѓ±л ќария
єулетініњ тамыр жайѓан ќ±тты мекені-
не айналады.

Єбілахат мектеп бітірер жылы ±ста-
зыныњ  μлењіне  "Туѓан ел" єнін шыѓар-
ѓанда ауыл адамдары бірден ‰йреніп
алып, єуелете шырќаѓан деседі.

Кμкірегінде т±нып т±рѓан μнер ха-
лыќтыњ киелі ‰ніне ±ласќан Єбілахат
б±ѓанасы ќатпаса да 1943 жылы ерлер-
мен бірге  ¦лы Отан соѓысына аттана-
ды. Кейін сол жылдарды толѓана еске
алып, "Днепр туралы жыр" єнін шыѓа-
рады. Б±л єнніњ μлењін аќын Сырбай
Мєуленов жазѓан-ды.

Соѓыс кезінде Ресейдіњ Могилев
ќаласындаѓы жоѓары єскери училищені
бітірген ол ‰ш жылдай Кавказда аймаќ-
тыќ єскери академияда ±стаздыќ етеді.

Єбілахат єскерден оралѓан соњ
ауылѓа келіп, ±стаздыќ ењбегін жалѓас-
тырады. Кμп ±замай Назым есімді ќыз-
бен бас ќосып, отау ќ±рады. Жан д‰-
ниесіне маза бермеген жастыќтыњ оты
лаулаѓан єсем єндер біртіндеп μмірге
келеді. Білімсіз μнер ±штаудыњ ќиын
екенін т‰сінген Єбілахат 1951-53 жыл-
дары Алматы консерваториясына Васи-
лий Великановтыњ класына оќуѓа
т‰седі. Алматыда  пєтер жалдап т±ра-
тын болашаќ композитор балалы-ша-
ѓалы  болѓан соњ оќуын єрі ќарай жал-
ѓастыра алмай, Ќазаќ радиосыныњ му-
зыка редакциясына ќызметке орнала-
сады. Б±л туралы аќын М±зафар
Єлімбаев:

– Ќазаќ радиосыныњ музыка редак-
циясыныњ бастыѓы Маќс±тбек Майше-
кинніњ кабинетінде Єбілахат Еспаевпен
жаќыныраќ таныстым. Майдангер
офицер екен. Жасы менен бір жас кіші,

‰йлі-баранды, кішкентайлары бар екен.
Мен єлі с‰рбойдаќпын. Мен оѓан:

– Атыњ ќызыќ екен, Єбілахат...
Єбілхаят.

– Сеніњ атыњ да ќазаќтыњ тμл аты

емес ќой,– деді Єбілахат.
–  Сеніњ атыњ тым айѓайлап т±р екен,

μміршењ ќ±дай, ѓ±мырлы ќ±дірет –
дедім.

– Пай, пай, єсем єн шыѓаратындар,
менсіз де аспанѓа самѓайды, менсіз де...
– деді ол.

– Ќ±дай  ќосса  μнерімен аспанѓа
самѓайтынныњ μзі, осы Єбілахат! – деді
Маќс±тбек.

 1954 жылѓа дейін жастыќтыњ сейіл-
серуенінде жиі кездесіп, дуылдасып
ж‰ргенмен "меніњ μлењіме єн жазшы"
деп мен де ќиылѓаным жоќ.

Меніњ Єділхан Ќайыржанов деген
аяулы  досым болды. Соѓан єзілдеп шы-
ѓарѓан μлењім еді. Мен б±л μлењімді до-
сымныњ альбомына жазып бергем. Ол
"¤зіњ де жігіт ќызыќсыњ" деген μлењ.
Бір к‰ні т‰скі ас ішуге Єбілахат,
Сыдыќ ‰шеуміз кафеге бара ќалдыќ.
Єњгіме барысында Єділхан жайлы ай-
тылѓанда  есіме  т‰сіп, Сыдыќ пен
Єбілахат єн жазбаќшы болды. Жырым
келте болѓан соњ  ортасын бір ауыз
ќосып алды. Екі єн осы к‰нге дейін ай-
тылады. Бірі жиі, бірі сирек. Осыдан
кейін Єбілахат екеуміздіњ μнер ынты-
маќтыѓымыз басталды.

Єбілахат єндеріне мен онша кμп жа-
зѓан жоќпын.  "Жањарѓан дала", "Біздіњ
ауыл ќыздары", "Біз кешегі солдаттар"
жєне таѓы басќа єндер.

Кμп болып шμп болѓанша, аз болып,
саз болѓаны жаќсы ѓой, – деп еді.

Єбілахат вокалдыќ музыка жанрын-
да єн-романс, баллада, хорѓа арналѓан
шыѓармаларды кμп жазды.  Оныњ "Мар-
жан ќыз", "Єлі есімде", "Саѓыныш екен
бала кез", "Жайыќ ќызы" (З.Ќабдолов),
"Аќ сєуле" (сμзі Ќ.Аманжоловтікі),
"Ќазаќ частушкасы" (М.Єлімбаев),
"Шофер келді ќырманѓа" (Т.Ысмайы-
лов), "Ќыз ќуу" (Ќ.Шањѓытбаев),
"Бейбітшілік саќталады" (Н.Шєкенов),
"Республика туралы жыр" (І.Мємбе-
тов), "Торѓай толѓауы", "Жанкелдин от-
рядыныњ єні" (Ѓ.Ќайырбеков), "Солдат
сєлемі" (Н.Шєкенов), "Тобыл толќыны"
(С.Т±рѓынбеков), "Саѓыныш екен бала
кез" (О.Єубєкіров), "¤зіњ де жігіт,
ќызыќсыњ" (М.Єлімбаев), "Ќыз єзілі"
(Ќ.Шањѓытбаев), "Жігіт жауабы"
(Є.Жємішев), "¦стазым" (Н.Шєкенов),
"Ќайдасыњдар, достарым" (Є.Д‰йсенби-
ев) єндерініњ ќай-ќайсы мыњдаѓан тыњ-
даушыныњ ж‰регінде жатталѓан сєтті
туындылар.

Єнніњ баѓын ашу єншіге байланыс-
ты десек, єнші Зейнеп Ќойшыбаева
Єбілахат єндерін шебер орындай білді.
Зейнеп апай кμзі тірісінде композитор
жайлы айтќан естелігінде:

"Мен Єбілахат аѓаны єн салып, сах-

наѓа шыѓа бастаѓаннан білемін. Аѓайдыњ
єндерініњ жењіл орындалуы, айтар ойы,
жетер биігі  маѓан т‰сінікті де жєне
меніњ єн μлкесіндегі μрісіме жаќын. Сон-
дыќтан да мен Єбілахат єндерін єр уаќыт
с‰йіп орындаймын. Композитордыњ ай-
тар ойын тыњдаушыѓа толыќ жеткізуге
тырысамын. Ќ±стыњ екі ќанаты секілді
єнші мен композитор єрдайым ынтымаќ-
тас, одаќтас болуы керек.  Сонда ѓана
композитор  халыќ кμњілінен шыѓатын
єндер жазады. Ондай єнді єншілер ќ±мар-
лана айтып, композитор μрнектеген єнді
айнытпай т‰сіруге тырысады" деп еді.

Кезінде халыќ  композиторы Н±рѓи-
са Тілендиев: "Єбілахат єннен тау
т±рѓызды. Ол ±лы композитор"  деп  да-
рындылыѓын мойындаѓан болатын.

Єбілахат Еспаевтыњ "Одаѓым баќыт
ордасы" єні μз кезінде Мєскеуде μткен
єн байќауында жењімпаз атанса, "Мар-
жан ќыз" єні Жапон елінде арнайы
к‰йтабаќта жарыќ кμрді.

Композитор драмалыќ шыѓармаѓа му-
зыка жазды. Бейімбет Майлинніњ
"Ш±ѓа", Ќасым Аманжоловтыњ "Досым-
ныњ ‰йленуі", Садыќбек Адамбековтыњ
"К‰н мен кμлењке", Єбділдє Тєжібаевтыњ
"Той", Иса Байзаќовтыњ "Аќбμпе" поэма-
сы бойынша ќойылѓан спектакльге єуен
жазып, кμпшілік кμњілінен шыќты.

Єбілахат Еспаевтыњ "Єндер", "Аќ сєу-
ле", "Тањ ж±лдызы" атты єн жинаќтары
єр жылдары баспадан жарыќ кμрді.

¤нер иесініњ Абай μлењдеріне жазѓан
"¤згеге кμњілім тоярсыњ", "Мен сєлем
жазамын", "Ішім μлген сыртым сау", "Ба-
рарсыњ ќайда, ќайда сен", єн-романста-
ры Абай єндерімен ‰ндес. Сондай-аќ
"Г‰лденген μлке", "Ќазаќстан н±рлы
аймаќ", "Сєулетті Ќазаќстан" секілді єн
-хоры бар.

  Єбілахат Еспаевты алѓаш дарын иесі
деп таныѓан белгілі композитор Латиф
Хамиди жас талапкерге аќ жол сілтеп,
табиѓи  дарындылыѓын мойындаѓан.

 Єбілахат  пен  Назымныњ  тєлім-
тєрбиесін кμрген бес бала Сейітжан, Бо-
лат, Г‰лмира, Г‰лсім жєне Кєукен єке
жолын ќумады, олар басќа саланыњ жо-
ѓары білімді мамандары.

Єке жайлы сμз ќозѓаѓанда Г‰лсім
былай деген-ді:

– Єкеміз ќатты сμйлемейтін адам еді.
Бір-екі сμзбен ойын жеткізетін. Бізге
жаќсы тєрбие  берді, μмірде таза μмір
с‰ру керек дейтін. Онысы – адам-
гершілігіњ мол болып, шыншыл, тура
жолдан таймай, єрдайым кісілігіњді жо-
ѓалтпауыњ  ќажет дегені шыѓар.
Єкеміздіњ бір айтатыны, "біреу есік
ќаќса, ќорыќпай аш" дейтін. Онысы
ќиындыќтан ќорыќпа дегені шыѓар деп
ойлаймын. Жєне де бір айтќаны "адам-

дардыњ артында ќалма, алдына да шыѓып
кетпе, орташа бол" дейтін. Мен кішкене
кезімде осыны т‰сінбеуші едім. Б±нда да
‰лкен философиялыќ ой жатыр екен-
ау…

 Єкем тумысынан аќжарќын адам еді.
Музыканы жазып отырѓанда толќып
ерекше к‰йге т‰сетін... Єн келгенде ыс-
ќырып отырып нотаѓа т‰сіретін. Сосын
бμлмесіне кіріп, есігін жауып,  алањсыз
єн шыѓаруѓа кірісетін. Біз ешќашан
бμгет болып кμрмедік. ¤мірімде бір рет
р±ќсатсыз бμлмесіне кіріп барѓанда селк
етіп шошып кетті. Онысы музыкаѓа
беріліп, ой ќ±шаѓына кеткен сєтінде
ойын бμліп жібергендіктен де болар деп
ойлаймын. Єкем μте ±ќыпты жан еді.
Ќаѓазы ‰немі реттеулі т±ратын. Радиода
істегенде μз шыѓармаларын єуе толќы-
нынан бергізбейтін. Артыќ єњгімені
±натпайтын.

Шємші аѓамыз єкемізден бес жас кіші
болѓан. Ол кісі єкемізді ±стаз ретінде
ќ±рмет т±татын. Осы ‰йдіњ ‰лкен ±лы-
мын  деп  к‰ліп отырушы еді. Шємші ал-
ѓашќы єндерін єкеме тыњдатып, нотала-
рын кμрсетеді. Сонда єкеміз "ќандай да-
рынды композитор" деп, μнеріне басын
иіп отыратын. Єкемніњ  жан досыныњ
бірі – Н±рс±лтан Єлімќ±лов еді. Екеуі
кμп  єндерді бірге жазды.   ¤мірбек Бай-
ділдаев деген аѓамыз єкеміздіњ досы. Ол
кісі тірі кезінде кітап жазыпты. Біраќ
оны шыѓара алмаѓан. Соны ¤мірбек
аѓамыздыњ  єйелі  Кємила  бізге тапсыр-
ѓан. Маќсатымыз жаќсылап ќарап  шы-
ѓару. Єкемніњ єндерін жастар кμбірек
орындаса екен деп ойлаймын.  Баяѓыда
Н±рѓиса Тілендиев айтатын:

– Єбілахаттыњ баќыты –  осы На-
зым – деп.

– Екі жаќсы ќосылмайды деуші еді,
екі жаќсы кездесіп, осындай да жара-
сымды ж±п болады екен-ау, аса риза бо-
лып отырмын, – деуші еді жарыќтыќ....

Биязы мінезді, ‰лкен адамгершілік
иесі Єбілахат Еспаев аса балажан еді.
Содан да болар, "Ортеке", "Біздіњ класс",
"Бесік жыры", "Сыњѓырлай бер, ќоњыра-
уым" жєне  циклды "Жыл он екі ай"
єндерін жазѓан.

Ќазаќ радиосыныњ "Жауќазын",
"¤рендер", "Ойлан тап" журналдарын
кμркемдеген кμптеген єуендер Єбілахат
аѓамызѓа ќолќа салып жаздырѓан шыѓар-
малар еді.

Єбілахат Еспаевтыњ шыѓармашылыќ
шабытынан туѓан екі ж‰з елуден астам
єнніњ кμпшілігі біздіњ алтын ќорымызда
саќтаулы. Оны  Роза Баѓланова, Ришад
жєне М‰сілім Абдуллиндер, Жамал Ома-
рова, Сара Тыныштыѓ±лова, Суат Єбу-
сейітов жєне Байѓали Досымжанов сын-
ды белгілі єншілеріміз шеберлікпен
орындай білген. Сезімтал да ыстыќ
ж‰рекпен жазылып, зерделі ойды аша
білген лирикаѓа толы сыршыл єндерді
тыњдай отырып :

Жаќсы єнді тыњдасањ ой кμзімен,
¤мір сєуле т‰сірер судай т±ныќ, –

деген μлењ жолдары еріксіз ойѓа орала-
ды. С‰йініш пен к‰йініш, достыќ
кμњілдегі єзіл, отанѓа деген с‰йіспенші-
ліктен туѓан Єбілахат єндері ±лттыќ
бояуы ќаныќ, μміршењ шыѓармалар.

¤нер табиѓилыѓымен ќ±нды. Халќы-
мыз шын асылын кμздіњ ќарашыѓындай
саќтайды. Сондыќтан композитор
Єбілахат Еспаевтыњ єндерін біз келешек
±рпаќтыњ  рухани азыѓы демекпіз.
Єбілахат єндері таусылмайтын б±лаќ,
аласармайтын тау сияќты биік єрі баѓа
жетпес ќазынаѓа айналѓан тамаша туын-
дылар. ¤мір кμші ±заѓан сайын асылѓа
айналѓан μнер иесініњ жарќын бейнесі
кμктегі  жарыќ ж±лдыздай жарќырап,
асыл μнердіњ шоќтыѓы биіктей бермек.

Алтын ИАлтын ИАлтын ИАлтын ИАлтын ИМАНБАЕВА,МАНБАЕВА,МАНБАЕВА,МАНБАЕВА,МАНБАЕВА,
Ќазаќстанныњ ењбек сіњіргенЌазаќстанныњ ењбек сіњіргенЌазаќстанныњ ењбек сіњіргенЌазаќстанныњ ењбек сіњіргенЌазаќстанныњ ењбек сіњірген

ќайраткері, ЌР Мєдениет ќайраткері,ќайраткері, ЌР Мєдениет ќайраткері,ќайраткері, ЌР Мєдениет ќайраткері,ќайраткері, ЌР Мєдениет ќайраткері,ќайраткері, ЌР Мєдениет ќайраткері,
Ќазаќстан Журналистер одаѓыЌазаќстан Журналистер одаѓыЌазаќстан Журналистер одаѓыЌазаќстан Журналистер одаѓыЌазаќстан Журналистер одаѓы

сыйлыѓыныњ лауреаты, Ќазаќсыйлыѓыныњ лауреаты, Ќазаќсыйлыѓыныњ лауреаты, Ќазаќсыйлыѓыныњ лауреаты, Ќазаќсыйлыѓыныњ лауреаты, Ќазаќ
радиосыныњ "Алтын ќор" бμлімініњрадиосыныњ "Алтын ќор" бμлімініњрадиосыныњ "Алтын ќор" бμлімініњрадиосыныњ "Алтын ќор" бμлімініњрадиосыныњ "Алтын ќор" бμлімініњ

жетекшісі.жетекшісі.жетекшісі.жетекшісі.жетекшісі.

Композитор Єбілахат Еспаевтыњ
туѓанына 90 жыл
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Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!

Асыл жар, с‰йікті єже, ќымбатты ана-
мыз ДОСМУХАНБЕТОВА Бєтиманы ту-
ѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп ортамызда к‰ліп-ойнап

ж‰ріњіз.
Біздер ‰шін ардаќтысыз, бєйтерексіз,

панасыз,
Балаларѓа, немереге єрі єже, анасыз.
Ашыќ болсын, ±заќ болсын жолыњыз,
Аман болып ортамызда ±заќ μмір с‰ріњіз.

Ізгі тілекпен: жолдасы
Базылхан, балалары,

келіндері, к‰йеу
балалары, немерелері.

"Арќалыќ ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы
"Арќалыќ ќаласы, Кμктау ауылы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ  бас маманы, санаты
Е-G-3 бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды, лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты  53813 тењгеден
72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Халыќты ж±мыспен ќамту баѓдарла-
масыныњ ќ±жаттарымен, єкімші-
ліктегі отырыстардыњ хаттамалары,
ќ±жаттары, нотариалдыќ ќ±жаттар,
кμпбалалы аналармен ж±мыс жасау,
18 жасќа дейінгі балаларѓа арналѓан
жєрдемаќыныњ жєне мемлекеттік
єлеуметтік арнайы кμмек  ќ±жатта-
рын дайындау. Жеке т±лѓалардан
салыќ т‰рлерін жинау. Азаматтыќ
хал актілерін тіркеу ж±мыстарын
±йымдастыру, ауылды кμркейту,
кμгалдандыру жєне санитарлыќ та-
залыќ ж±мыстары. Жеке т±лѓалар-
дыњ жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін есепке алу, жорналдарын
ж‰ргізу. Кедейшілік пен ж±мыссыз-
дыќты  тμмендету  ж±мыстары, ше-
шімдер мен μкімдерді тіркейтін жор-
налдарды ж‰ргізу, ауыл єкімініњ
шешімі мен μкімдерініњ уаќытылы
рєсімделуі жєне олардыњ орындалу-
ын ќадаѓалау, орындаушыларѓа
уаќытында жеткізу. М±раѓатпен
ж±мыс жасау.

Мемлекеттік ќызметтерді уаќыты-
лы жєне сапалы кμрсетуді ±йымдас-
тыру.   Іс ќаѓаздарын ж‰ргізу. Єске-
ри есеп. Ауыл т±рѓындарыныњ жи-
налыстарыныњ хаттамалары мен
ќ±жаттары жєне ±йымдастыру
ж±мыстары.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар:

Жоѓары білім (педагогикалыќ, зањ-
герлік, экономикалыќ, ауылшаруа-
шылыќ, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, кењсе ісін ж‰ргізу жєне м±ра-
ѓаттану).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейнгі білімі бар-
ларѓа р±ксат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
- Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы хабарландыруды соњѓы жари-
яланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде "Арќалыќ ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне

мына мекенжайѓа: Арќалыќ ќ., Абай
дањѓылы, 29, 807 кабинет, аныќтама
телефоны  8 (71430) 7-02-32, факс
7-02-01, электрондыќ мекенжайы
a r k a l y k @ k o s t a n a y . g o v . k z ,
b .mukusheva@kostanay.gov .kz
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Арќа-
лыќ ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Новотроицк-1" ЖШС 2015 жылѓы 12 наурыз саѓ. 09.00-де мына мекен-
жайда: Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотроицк-1" ЖШС кењ-
сесінде ќатысушылардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын ха-
барлайды.

К‰н тєртібінде (мєселе):
1. Негізгі ќаражатты алу ‰шін 170 000 000 тењге сомасында заемдік

ќаржыны ресімдеу мєселесі бойынша "Еуразиялыќ Банк"  АЌ-ѓа ж‰гіну
туралы.

2. Сыйаќы мμлшерлемесін субсидиялау ‰шін АШМ-не ж‰гіну.
3. Міндеттемелерді тиісінше орындауды ќамтамасыз ету ретінде "Еура-

зиялыќ Банк" АЌ-ѓа  да жылжитын м‰лікті кепілге ±сыну.
4. "Новотроицк-1" ЖШС-ніњ "Еуразиялыќ Банк" АЌ алдындаѓы міндетте-

мелері бойынша кепілдікті ±сыну ‰шін "Максут-Н" ЖШС, "Новотроицк-2008"
ЖШС, "Уркаш-Н" ЖШС, "Ењбек-1" ЖШС, "Станционный" ЖШС-не ж‰гіну;

5. Директорѓа осы шешімді орындау ‰шін ќажетті барлыќ  келісімдерге
ќол ќою μкілеттігін беру.

ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что 12 марта 2015 года в 09.00 часов по
адресу: Карабалыкский район, село Новотроицкое, контора ТОО "Ново-
троицк-1" состоится внеочередное общее собрание участников.

Повестка дня (вопроса):
1. Обратиться в АО "Евразийский Банк" по вопросу оформления заем-

ных средств в сумме до 170 000 000 миллионов тенге на приобретение
основных средств.

2. Обратиться в МСХ по вопросу субсидирования ставки вознагражде-
ния.

3. В обеспечение исполнения обязательств предоставить в залог АО
"Евразийский Банк" движимое имущество.

4. Обратиться к ТОО "Максут-Н", ТОО "Новотроицк-2008", ТОО "Ур-
каш-Н", ТОО "Енбек-1", ТОО "Станционный" за предоставлением гаран-
тии по обязательствам ТОО "Новотроицк-1" перед АО "Евразийский Банк"

5. Наделение Директора полномочиями на подписание всех договоров,
необходимых для исполнения настоящего решения.

"Алтынсарин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бірыњѓай конкурстыќ ко-
миссиясы бос мемлекеттік
єкімшілік  лауазымдарына  орна-
ласуѓа   конкурс   жариялайды:

1. "Алтынсарин ауданы
єкімдігініњ ішкі саясат, мєдениет
жєне тілдерді дамыту бμлімі" мем-
лекеттік мекемесініњ  бμлім бас-
шысыныњ орынбасары, санаты
Е-R-2,  лауазымдыќ  жалаќысы
ќызмет  атќарѓан  жылдарына
байланысты  98 016 тењгеден
132 611  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ішкі саясат мєселелері бойынша

мемлекеттік  саясатты  орындауды
ќамтамасыз ету.  "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  мемлекеттік  рєміздер
туралы" Ќазаќстан   Республикасы-
ныњ Конституциялыќ зањын  орын-
дау жμнінде   ж±мысты  ±йымдасты-
ру. Аудандыќ баѓдарламалар мен іс-
шараларды   єзірлеу жєне  ±йымдас-
тыру, олардыњ орындалуына сарап-
тама  ж‰ргізу. Бμлімде   кадр ж±мы-
сын, іс ж‰ргізуді ж‰ргізу.  Іс-шаралар,
жиналыстарды єзірлеуді ќамтамасыз
ету.  Жергілікті уєкілетті  жєне атќа-
рушы  органдармен, сондай-аќ жо-
ѓары  т±рѓан ±йымдарѓа   есептер,
аќпараттыќ аналитикалыќ  мєлімет-
терді  єзірлеу.   Аудан аумаѓында
ќоѓамдыќ-саяси жєне  єлеуметтік
ахуалѓа  мониторинг  ж‰ргізу.  Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ  μтініште-
ріне есеп ж‰ргізу. "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ  μтініштерін ќарау ту-
ралы" 1-Т¤  нысаны бойынша есеп
беру. Діни  бірлестіктермен  ќатынас-
ты реттеу  саласында  зањнаманы
ж‰зеге асыру. ‡кіметтік емес ±йым-
дармен, жастар, діни бірлестіктер-
мен, саяси партиялармен μзара бай-
ланыста болу жєне баќылауды ж‰зе-
ге  асыру. Аќпараттыќ-насихаттау
тобыныњ  ж±мысын  ±йымдастыру.
Ауданныњ  ресми сайтына аќпарат-
тыќ с‰йемелдеуге  баќылау  ж‰ргізу.
Ќоѓамдыќ келісім  кењесініњ  ж±мы-
сын ±йымдастыру.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары білім,
єлеуметтік ѓылым,  экономика  жєне
бизнес (экономика, менеджмент,
есеп жєне аудит, ќаржы, мемлекеттік
жєне жергілікті басќару) ќ±ќыќ (юрис-
пруденция), педагогикалыќ (білім, гу-
манитарлыќ).

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда ‰ш жылдан кем емес
ж±мыс μтілініњ болуы;

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

4) ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, Конституциялыќ зањда-
рын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті туралы", Ќазаќстан Республи-
касыныњ "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы",   "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы" Ќазаќстан Республикасыныњ
Зањдарын, осы санаттаѓы наќты лау-
азымныњ  мамандануына сєйкес  са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн,
"Ќазаќстан-2050"  Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

2. "Алтынсарин ауданы єкім-
дігініњ кєсіпкерлік, ауыл шаруашы-
лыќ жєне ветеринария бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ  кєсіп-
керлік секторыныњ мењгерушісі,
санаты  Е-R-3, лауазымдыќ  жал-
аќысы  ќызмет  атќарѓан  жылда-
рына  байланысты  74 313 тењге-
ден  99 938  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Сектор ж±мысын басќарады жєне

±йымдастырады жєне секторѓа
ж‰ктелген тапсырмалардыњ орында-
луына дербес жауап береді жєне ќыз-
метін ж‰зеге асырады. Ауданныњ
єлеуметтік-экономикалыќ даму мони-
торингін жєне ќорытындысын ±йым-
дастырады. Кєсіпкерлік мєселелері
бойынша жоспар жєне баѓдарлама-
лар, іс-шара єзірлеу бойынша ±сы-
ныс жєне кепілдеме єзірлеуге ќаты-
су. Шаѓын бизнес субъектілерініњ
ќатысуымен сату-кμрмесі  жєне
жєрмењке ±йымдастыру, нарыќтыњ
инфраќ±рылымын дамыту бойынша
іс-шара; атќарушы органдардыњ жос-

пары жєне іс-шара, мемлекеттік жєне
басќа да баѓдарламаларды ж‰зеге
асыруѓа ќорытынды ж‰ргізуге ќаты-
сады.

Кєсіпкерлік субъектілерініњ жоба-
ларын алѓа жылжыту жєне ќорытын-
ды, іріктеу бойынша ж±мыс ±йымда-
стыру. Біріккен іс-шаралар μткізу (жи-
налыс, конференциялар, дμњгелек
столдар).

Зањнамалыќ бойынша бизнес-жос-
пар ќ±ру мєселелері бойынша кон-
сультативтік жєне методикалыќ кμмек
беру. Шаѓын кєсіпкерлік субъектіле-
рінен т‰скен μтініштер жєне шаѓым-
дар бойынша ж±мыс (ШКС). Шаѓын
несиелік серіктестіктермен, шаѓын
несие беретін селолыќ ±йым серікте-
стіктерімен, облыстаѓы екінші дењгей-
дегі банктермен ќарым-ќатынас жа-
сау. Ауданда экономикалыќ баѓдар-
ламаны ж‰зеге асыру мєселесі бой-
ынша зерттеу жєне єлеуметтік сауал
ж‰ргізуді μткізу, кμпшілік ойын зерде-
леуге ќатысуѓа, ±сыныс жєне кепіл-
деме  негізінде єзірлеу. Комиссия
ж±мысына, іс-шара, баѓдарлама
єзірлеуге ќатысады.

Ќолданыстаѓы зањнамалыќтар
мєселесі бойынша шаѓын кєсіпкерлік
субъектілері, т±рѓындар арасында
аќпараттыќ-т‰сіндіру ж±мысын
μткізеді.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары білім, єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес (экономика, менеджмент, есеп
жєне аудит, ќаржы, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару), ауыл шаруашы-
лыќ ѓылымдары, ќ±ќыќ.

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жа-
рым   жылдан кем емес;

 2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда ‰ш жылдан кем емес
ж±мыс μтілініњ болуы;

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

 4) ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, Конституциялыќ зањда-
рын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті туралы", Ќазаќстан Республи-
касыныњ "Мемлекеттік ќызмет тура-

лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы",   "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ  зањдарын, осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ  мамандануына
сєйкес  салалардаѓы ќатынастарды
реттейтiн Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн,
"Ќазаќстан-2050"  Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру Ќаѓидала-
ры (б±дан кейін - Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы  Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-
лѓан кμшiрмесі;

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданы-
стаѓы сертификат (немесе нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру  соњѓы жари-
яланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде "Алтынсарин ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесініњ кадр ќызметі бμліміне тап-
сырылуы  тиіс. Мекенжайы:  Алтын-
сарин ауданы, Обаѓан ауылы,  Ле-

нин кμшесі, 4. 110100, Алтынсарин
ауданы, Обаѓан ауылы, Ленин
кμшесі 4, аныќтама  телефоны:
8(71445) 49-027, факс 34248,
электрондыќ мекенжайы:
altynsar@kostanay.gov.kz.,

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан)конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде "Ал-
тынсарин ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объективтілігін
ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отыры-
сына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар  персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу
μтетін жерге келу  жєне ќайту, т±ра-
тын жерді жалдауды, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
экономика жєне бюджеттік жос-
парлау басќармасы" ММ "Б" кор-
пусыныњ мынадай єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1. 1 бірлік кμлеміндегі инвести-
циялыќ саясат бμлімі басшысыныњ
(уаќытша, штаттыќ ќызметшініњ бала
к‰тімі бойынша демалыс мерзіміне)
D-О-3 санатты бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымы. Лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты 84563 тењгеден 114032
тењгеге дейін.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын негізгі талаптар: білімі
жоѓары экономикалыќ.

Ењбек μтілі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес келуі тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

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

3) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4) жоѓары оќу орынынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар да-
ярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Функционалдыќ міндеттер: об-

лыстыќ бюджеттіњ бекітілген баѓдар-
ламалары бойынша єлеуметтік-эко-
номикалыќ даму болжамын жєне
бюджеттік параметрлерді єзірлеуге
ќатысу. Облыстыќ бюджеттік баѓдар-
ламалар єкімшілерініњ бюджетті
μзгертуге арналѓан бюджеттік
μтінімдерін ќарау, олар бойынша об-
лыстыњ бюджеттік комиссиясыныњ
отырысына ќорытындылар дайын-
дау. Жергілікті бюджеттік инвести-
циялыќ жобалардыњ тізбелерін
ќалыптастыру. Жергілікті бюджеттік
инвестициялыќ жобалардыњ техни-
калыќ-экономикалыќ негіздеме-
лерініњ, ќаржылыќ-экономикалыќ не-
гіздемелерініњ жєне инвестициялыќ
±сыныстарыныњ экономикалыќ са-
раптамалары мен экономикалыќ ќо-
рытындыларын ќарау жєне дайындау.

 2. 1 бірлік кμлеміндегі білім, мєде-
ниет, спорт жєне б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ шыѓыстарын жоспар-
лау бμлімі басшысыныњ D-О-3 са-
натты бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымы. Лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байла-
нысты 84563 тењгеден 114032 тењге-
ге дейін.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын негізгі талаптар: білімі
жоѓары экономикалыќ.

Ењбек μтілі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес келуі тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

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

3) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4) жоѓары оќу орынынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар да-
ярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Функционалдыќ міндеттері:

бес жылдыќ кезењге арналѓан (білім,

мєдениет, спорт жєне б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары бойынша ‰ш
жылдыќ кезењге арналѓан бюджеттік
параметрлері бар) облыстыњ єлеу-
меттік-экономикалыќ даму болжамы-
ныњ жобасын, ‰ш жылдыќ кезењге
арналѓан облыстыќ бюджет пен
аудандардыњ (облыстыќ мањызы бар
ќалалардыњ) бюджеттері арасындаѓы
жалпы сипаттаѓы ресми трансферт-
тер кμлемдерініњ жобасын єзірлеуге
ќатысу. Бюджеттік баѓдарламалар
єкімшілерініњ бюджеттік баѓдарлама-
ларыныњ жобалары мен бюджеттік
μтінімдерін, бюджеттік баѓдарламала-
рына жєне бюджеттік μтінімдеріне
μзгерістер мен толыќтырулар жоба-
ларын ќарастыру, олар бойынша
облыстыњ бюджеттік комиссиясыныњ
отырысына ќорытындылар жасау.
Республикалыќ бюджеттен берілетін
нысаналы аѓымдаѓы трансферттерді
бμлуге ќатысу. Бюджеттік баѓдарла-
малар єкімшілерініњ бюджетті μзгер-
ту туралы бюджеттік μтінімдерін
ќарау, олар бойынша облыстыњ бюд-
жеттік комиссиясыныњ отырысына
ќорытындылар жасау.

3. 1 бірлік кμлеміндегі сыртќы эко-
номикалыќ байланыстар бμлімі бас
маманыныњ (уаќытша, штаттыќ ќыз-
метшініњ бала к‰тімі бойынша дема-
лыс мерзіміне) D-О-4 санатты бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымы.
Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын негізгі талаптар: білімі
жоѓары экономикалыќ. Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі экономикалыќ
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Функционалдыќ міндеттері:
сыртќы экономикалыќ ынтымаќтас-
тыќ саласында облыстыњ єлеуметтік-
экономикалыќ даму болжамын єзірле-
уге ќатысу.  Халыќаралыќ жєне μњірлік
дењгейлер делегацияларыныњ кезде-
сулерін μткізу ‰шін материалдар жєне
аќпараттар дайындау. Шекара мањын-
даѓы ынтымаќтастыќ мєселелері
жμніндегі форумдарѓа ж±мыс мате-
риалдарын дайындау. Басќарманыњ
Интернет-ресурсында орналастыру
‰шін сыртќы экономикалыќ ќызмет
жμнінде аќпараттар дайындау жєне
оны жањарту. Бекітілген істер номен-
клатурасына сєйкес бμлімніњ іс ќаѓаз-
дарын ж‰ргізу.

4. 1 бірлік кμлеміндегі денсаулыќ
саќтау жєне єлеуметтік баѓдарлама-
лардыњ шыѓыстарын жоспарлау
бμлімі (уаќытша, штаттыќ ќыз-
метшініњ бала к‰тімі бойынша дема-
лыс мерзіміне) D-О-4 санатты бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымы.
Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын негізгі талаптар: білімі
жоѓары экономикалыќ. Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі экономикалыќ
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Функционалдыќ міндеттері:
бюджеттік баѓдарламалар єкім-
шілерініњ бюджеттік баѓдарламала-
рыныњ жобаларын жєне бюджеттік
μтінімдерін ќарастыру, олар бойын-
ша облыстыњ бюджеттік комиссия-
сыныњ отырысына ќорытындылар
дайындау. Бекітілген баѓдарламалар
бойынша бюджеттік баѓдарламалар
єкімшілерініњ бюджетті μзгерту тура-
лы μтініштерін ќарастыру жєне олар
бойынша облыстыњ бюджеттік ко-
миссиясыныњ отырысына ќорытын-
дылар дайындау. "Єлеуметтік кμмек
жєне єлеуметтік ќамтамасыз ету"
функционалдыќ тобы бойынша бюд-
жет жобасын єзірлеуге ќатысу.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген  Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларыныњ
(б±дан єрі - Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ниет білдірген
азаматтар ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан ќ±жаттарды (Ќаѓидаларѓа
2-ќосымшаѓа сєйкес нысандаѓы
μтiнiш,  3х4 ‰лгiдегi суретпен Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама, бiлiмi тура-
лы ќ±жаттардыњ нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшiрмелерi, ењбек
ќызметiн растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесi,
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлiгiнiњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен
бекiтiлген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердiњ
тiзiлiмiнде   2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 6697 болып тiркелген) ны-
сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќ-
тама, Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi,
ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен
тестiлеуден μткенi туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесi)
конкурс μткізу туралы хабарлан-
дыру соњѓы рет жарияланѓан
к‰ннен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ
ішінде ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта бойынша береді.

Азаматтар кμрсетілген ќ±жаттар-
ды басќарманыњ электрондыќ ме-
кенжайына электронды т‰рде бере
алады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
кμрсетілген ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірілмей береді.

Ќ±жаттар мынадай мекенжай
бойынша ±сынылады: Ќостанай ќ.,
Єл-Фараби дањѓ., 66, 411 каб.
Аныќтама телефоны 54-67-49,
факс 54-78-99, e-mail:
deibp@kostanay.kz.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оларѓа єњгімелесуге жіберу ту-
ралы ескерту жасалѓан к‰ннен бас-
тап бес ж±мыс к‰нініњ ішінде Ќос-
танай облысы єкімдігініњ экономика
жєне бюджеттік жоспарлау басќар-
масында єњгімелесуден μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысыныњ
айќындылыѓы мен єділдігін ќамтама-
сыз ету ‰шін оныњ отырысына баќы-
лаушылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сында баќылаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихаттар-
дыњ депутаттары, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасымен бел-гілен-
ген аккредитация алѓан б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері, ба-
сќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдар мен саяси партиялардыњ
μкілдері, мемлекеттік ќызмет істері
бойынша уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін т±лѓа єњгімелесу μткізудіњ бас-
талуына бір ж±мыс к‰ннен кешіктір-
мей, басќарманыњ єкімшілік-
ќ±ќыќтыќ бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓа кμрсетілген бμлімге
жеке басын куєландыратын ќ±жаты-
ныњ кμшірмесін, ±йымдарѓа жататы-
нын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу шыѓыстары
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері
ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жал-
дау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байланыс
ќызметтерін пайдалану) азаматтар-
дыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

ЕСКЕ АЛУ

 Мурзабекова Айгуль Уралхановнаныњ сенімді т±лѓасы
Турбабин Илья Леонидович, кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин
ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргізуге арналѓан кμлемі 46,6 га, кадастрлік номері
12-185-026-259, кμлемі 4,0 га, кадастрлік номері 12-185-
026-260 бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану(жалдау)
ќ±ќ±ѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы
ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 11 нау-
рыз саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай
облысы, Мењдіќара ауданы, Молодежное а. ¤тінімдер 2015
жылѓы 10 наурыз 18-00 саѓатќа дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ.,
Амангелді кμшесі, 125 ‰й, телефон-8-707-191-91-80

Доверенное лицо Мурзабековой Айгуль Уралхановны Турбабин
Илья Леонидович в порядке внесудебной реализации залагового
имущества, объявляет о проведении торгов по продаже права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) на земельные
участки, расположенные на территории Алешинского сельского ок-
руга, Мендыкаринского района, Костанайской области, предназна-
ченные для ведения крестьянского хозяйства, кадастровый номер:
12-185-026-259, площадью 46,6 га, кадастровый номер 12-185-026-
260, площадью 4,0 га. Покупная цена вносится наличными деньга-
ми в течение 5-ти календарных дней с момента проведения торгов.
Торги состоятся 11 марта 2015 года в 10.00 часов по адресу:
Мендыкаринский район, село Молодежное. Заявки принимаются в
срок до 18-00 часов 10 марта 2015 года по месту нахождения
доверенного лица: г. Костанай, ул. Амангельды, 125, телефон для
справок- 8-707-191-91-80.

Еске алу
2014 жылѓы 5 наурызда елге ќадірлі азамат,

аяулы жар, ќамќор єкеміз, атамыз Шєйке
Есмаѓамбет±лы ЌОНДЫБАЕВ 88 жасында
д‰ниеден μтті. Д‰ниеден μткеніне 1 жыл болѓан
єкемізді саѓынышпен еске ала отырып, жатќан
жері жайлы, топыраѓы торќа болып, ќабірі н±рѓа
толып, орны пейіштіњ тμрінде болсын демекпіз.

Биік едіњ аѓайынѓа тμбедей,
Ќиындыѓын б±л μмірдіњ елемей.
Тура жолдан таймай ењбек еттіњіз,
Толќындарѓа ќарсы ж‰зген кемедей.

Ењбегіњніњ білді халыќ баѓасын,
Аѓайынныњ жалѓай ж‰рдіњ арасын.
Немере мен шμбереге ‰лгі боп,
Бір буынѓа кењес берген атасыњ...

* * *
Єкеміздіњ, атамыздыњ жылына орай  2015 жылѓы 1 наурызда саѓат

13.00-де Ќостанай ќаласы, Абай дањѓылы, жања мешітте ас беріледі.
Ќондыбаевтар, Ж±матовтар, Ќамзиндер отбасылары.

Еске алу
Жанкелдин ауданы Кμкалат селосыныњ т±рѓыны

асќар таудай аяулы єкеміз Кєрім±лы Ќайпенді
саѓынышпен еске аламыз. Егер ортамызда болса,
єкеміз 23 аќпан к‰ні 76 жасќа толар еді. Асќар тау-
дай єкемізді б‰гін саѓынышпен еске алу ќандай
м±њды, кμкіректі ќарсы айырар ќандай ќасіретті де-
сењізші? Єкетай, жоќтыѓыња єлі сенбейміз. Ойсы-
рап ќалѓан орныњды енді кім толтырады екен? Сер-
гелдењге т‰скенде бір ауыз сμзіњменен бар т‰йінімізді
шешетінсіз. Алыстап арамыздан кетсењ де, сіз біз
‰шін жол кμрсететін, мєњгі сμнбейтін шамшыраѓы-
мызсыз! Асќаќ армандарыњызды біз орындаймыз!
Т±яѓыњыз – ±лыњ мен ќыздарыњ т±рѓанда Сіз ешќа-
шан μлмейсіз! Кμз алдымыздан кетсењіз де
кμњіліміздесіз. Баќ±л бол, єкешім. Алдыњ пейіш, артыњ
кеніш болсын. Мєњгілік жарыќ ‰йіњ н±рѓа толсын!

¤мір деген μтіп кетер, бір к‰ндік,
Бітпейді ѓой к‰йбењменен б±л тірлік.
Адам жылап келген кезде д‰ниеге,
Зар жылатып кететіні бір шындыќ.
Тоќтады бір тірліктіњ баспалдаѓы,
Орындалмай ќалѓаны басты

арманы,
Єкетай бар болдыњ да, жоќ боп кеттіњ,
Ж±лдызай аѓып т‰сер аспандаѓы.
Асќар таудай шыњынан

жаратылѓан,
Єкетай биік бізге дара т±лѓањ.
Єр ќимылыњ келеді, кμз алдына,
Саѓыныштан к‰рсініп тањ аттырѓан.

Іздейміз саѓым ќ±рѓан сар даладан,
Бір ‰міт м±ндалайды айдаладан.
Аяулы анамыздыњ серігі едіњ,
Біздерге єке едіњ аялаѓан.
Ќ±р ќалып мына μмірдіњ олжасынан,
Ќ±рылѓан салтанатќа ордасынан.
"Хош" – деумен барлыѓына

кете бардыњ,
Осынау туѓан-туыс ортасынан.
Туѓан к‰нде т±нып т±р,

тылсым лебіз,
Жеткізе алмай, біраќ та к‰рсінеміз.
Єкеміз аунап т‰сіп жатќан шыѓар,
Деген бір санамызда ж‰рсін негіз.

Еске алушылар: ж±байы, балалары, немерелері.

Еске алу
Єкеміз ЕСМАЃАМБЕТОВ Бейсенбай Сейтќан±лыныњ д‰ниеден оз-

ѓанына 5 жыл толды, тірі болѓанда аќпанныњ 26-да 60 жасќа толар еді.
Єкемізді саѓынышпен еске алып, жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа бол-
сын дейміз.

Бес жыл μтті сен жоќсыњ арамызда.
Сен едіњ ѓой ќамќоршы панамыз да.
Ањќылдаѓан аќ кμњіл жайдарлым-ай,
Саѓынумен сені еске аламыз-да.
Иманыњ жолдас боп, жаныњ жєннаттан болсын.
Еске алушылар: ж±байы Маржан, ±лы Бекзат, ќыздары - Г‰лшат,
Айг‰л, ќарындасы Аќбμпе, к‰йеу баласы Хасен, інісі Бауыржан,

келіні Базарк‰л, туѓан-туысќандары.

Еске алу
Мењдіќара ауданы Ќаратал ауылыныњ тумасы

МЕЊДІБАЕВ Аян Досымхан±лы 14 ќањтарда жол апа-
тынан ќаза тапты. Аянныњ д‰ниеден озѓанына 26 аќпан
к‰ні 40 к‰н толады. Кμзі тірі болѓанда осы к‰ні 42 жасќа
толар еді. Туѓан-туысќандары Аянды еске алып, жат-
ќан жері жайлы, топыраѓы торќа болсын дейміз.

Аянныњ анасы Сабираныњ жоќтауы
Бисміллє деп бастайын,
‡лкендер сμзін ќостаймын.
Кешегі ж‰рген ќ±лыным,
Жоќтамай ќалай тастаймын.

Бір пайѓамбар Н±ќ дейді,
Аталы сμзді ±ќ дейді
Кешегі ж‰рген Аянныњ,
Б‰гінде бізге жоќ дейді.

Обал дейді кμз жасы,
Жылама дейді молдасы.
Мен жылайын дегенім жоќ,
Жылатып ќойѓан Алласы.

¤мірлік жарыњ Н‰рг‰ліњ,
Азбасын деп кімге айттыњ
Артында ќалѓан бμбектер,
Тозбасын деп кімге айттыњ.

Ќос кірпіш ‰й ќос ќалды-ау,
Орнын бір сеніњ бос ќалды-ау
Артыњда ќалѓан балаларыњ,
Ќанаты ќатпай жас ќалды-ау.

Батањды Ќ±дай оњдасын,
Иманыњ болсын жолдасыњ.
Елеп-жебеп жатќайсыњ
Бала-шаѓа отбасыњ.

Суретіњ т±р сμзіњ жоќ,
Киіміњ т±р μзіњ жоќ.
Дєл ќырыќ бір жасында
Болмайды деген ой да жоќ.

Басыма салдым аќ жаулыќ,
Шетінен алдым бір баулыќ.
Артыњда ќалѓан бала-шаѓа, бауырлар
Соларѓа берсін денсаулыќ.
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Баяғыда 
қалааралық 
т е л е ф о н 
байланысы 
қосынында 
ж о л ы м ы з 
оңғарылма-
са, жүйкеміз 
жұқарып кері 
о р а л ат ы н -
быз. Шүкір, 
қазір теле-
фон байла-
нысы қызметі 
ж а ң а р ғ а н . 
Ұялы теле-

фоныңыз арқылы республикамыздың 
аумағынан тысқары жерлермен емін-ер-
кін сөйлесесіз, іздеген адамыңызды 
оңай табасыз. Және қандай, жүзбе-жүз 
тілдескендей күй кешесіз. 

Үйдегі телефонымызды қалай тұты-
нып жүрміз? Әрмен қарай осы тақырып-
тың төңірегінен әңгіме өрбітпекпіз. 

Анықтамалықтың ескіруіне, бірқатар 
мекемелер мен кәсіпорындардың атта-
ры өзгеруіне байланысты тиісті орынға 
тура телефон соғу қиын. Амалсыздан 
анықтама бюросына көбірек жүгінесіз. 

Мысалы, танысыңның үйіне телефон 
шалдың делік. Қапелімде келеңсіз жайға 
тап болуыңыз ғажап емес: 

– ПМК-да біраз жыл бірге жұмыс істе-
ген досым Бекмаханның үйіне телефон 
соққанмын. Келіншек алды да, тұтқаны 
тастай салды. Қойын дәптеріме до-
сым жазған нөмірді қайыра тергенімде 
әлгі әйелдің айғайға басқаны. Бір сөзін 
түсінсем, бір сөзін түсінбеймін. «Неге 
өршеленіп телефон соғасың? Нөмірді 
күйеуім көрсе, шаңымды қағады, жел-
кемнен түйгіштейді. Маған бітпейтін дау 
тауып бердің» деп бұрқылдады. 

Кейінірек жолықсам, Бекмаханым 
«Пәтерімді мөлтек ауданға ауыстырған-
мын» деп қарап тұр. Көкайыл әйелдің 
сыбағанын, сау басымның пәлеге ша-
тылғанын айтқанмын. 

«Мен де сондай оқиғаны басымнан 
өткергенмін. Былапыт сөздерін дикта-
фонға қондырып, арыма тигенің үшін 
сотқа шағынамын» деп қорқытқанмын. 
Әйел тез райынан қайтып, аяғыма 
жығылды. 

Түймедейді түйедей ғып дабырайт-
қан әйелді сен де осылай тәубесіне кел-
тірмедің бе? 

Одан бері едәуір уақыт өтті арада. 
Әйтсе де сол әйелдің бейнесі елесте-
се, әлі күнге дейін қан қысымым жоға-
ры көтеріледі, – деді Бекмахан шекесін 
ысқылап. 

Көпшілік жиналған ортада үлкен де, 
кіші де Елеуханның сөзіне жиі араласып, 
«Мұныңыз қалай? Сабыр сақтамадыңыз 
ба?» деп жөнсіз ісін құптай қоймады. 

Сөйтсе, ол сақалын қырарда немесе 
ас ішерде біреу телефон соқса, «Басқа 
уақыт таппадың ба? Мұрынымыздан 
шаншылып жатқанда мазамды қашыр-

дың ғой. Нағыз оңбаған екенсің» деп 
сөгуден тартынбаған. 

Рас, кейбір адамдар «Қателестіңіз. 
Нөміріңізге асықпай қараңыз» деп сы-
пайылық танытады. Мұңдайда кәдімгі-
дей ішің жылиды. 

Іргелес ауылдан хабарласқан 
нағашым Балмағанбетке кезіккен адам-
ның қылығы, тіпті сорақы. «Ауызынан ақ 
ит кіріп, көк ит шыққан»: есің дұрыс па? 
Көрсоқырмысың? Әкеңнің ауызын...» 
деп өрекпіген. 

«Шешінген судан тайынбас» деген, 
телефон байланысы қызметі жайлы сөз 
қозғалған соң деректерді бүркемеле-
геніміз жараспас: 

Қайсыбір басшылар орын-тағында 
жантайған қалпы сағат бойы желіні бо-
сатпайды. Тым ұзақ сөйлесу себебін 
жолдастары «Одан-бұдан жиналған 
өсегін көлденең сөзге үйір құрбысы-
на тамсандырып баяндағанша дегбірі 
қашады» деп түсіндіреді. Сонда дей-
мін-ау, қызмет бабын асыра пайда-
ланып, қабылдау бөлмесінде кезегін 
тосқан адамдарды көзіне ілмегені ме, 
мемлекет қаржысының сұрауы барын 
ойламағаны ма?! 

Аппаратты қондырғысынан қозғау-
ға ерінетіндер де баршылық. Олай 
дейтінім, замандасымның үйіне ха-
барласқанымда баласы микрофоннан 
«Папа, тағы да үйде жоқ дейін бе?» деді 
тақылдап. Шамасы, әр жағынан әкесі 
түсін суытса керек, іле үнсіздік орнады. 

Кішкентайынан өтірікке еті үйренген 
жасөспірімнің ертең суайтқа айналма-
сына кім кепіл?! 

– Балдызым дүниеден озғалы Арқа-
лық қаласындағы келінім Айғаным қыды-
рыстан босамайды. Міне, алты жылдан 
асты, сөйлесуді мүлде доғардым, – деп 
мұңын шақты Қосылған қарт, – Күндердің 
күні келінімнің сөзін «Үйдемін» деп бастап 
амандығымды тәптіштеп сұрағаны. Жо-
лымның үлкендігімен санасып, алдымен 
телефон шалғанына қатты қуандым. 
Оқиғадан хабардар, заманауи техника-
ның тіліне жүйрік немерем «Мақтануыңа 
әлі ерте, ата. Жеңгеміздің көшеде жүріп 
те ұялы телефоннан «Үйдемін» дей са-
луы мүмкін» деп әліптің артын бағуымды 
ескерткені. 

Ақыры болжамы шындықпен үндес-
ті. Яғни, келінім ұялы телефоннан «Үй-
демін» деп айласын асырған. 

Қалай десек те, телефонмен сөй-
лесудің өзіндік мәдениеті бар. Бұралқы 
сөздің тіршілік тауқыметінен титықтаған 
кісінің жанын жаралуы ықтимал. Есесі-
не, жылы сөйлесең, ыңғайыңа көшіп, 
ағынан ақтарылары анық. 

Ендеше сағынған бауырымыздың 
дауысын естіртіп, мауқымызды басатын, 
жағымды жаңалықтарымен қуанышқа 
бөлеп, көңіл құсымызды аспанға ша-
рықтататын телефон байланысы қыз-
метін бағалай білейік, ағайын. 

Жақсылық ЖҮНІСұЛЫ,
баспасөз ардагері.

КӨКЕЙДЕ ЖҮРГЕН ОЙ ЕДІ

Телефон нөмірінен 
жаңылған екен
Соған шамдануға  

бола ма?

Қымбат 
ДОСЖАНОВА

Журналистика кәсіби 
жауапкершілігі мол, 
адалдықты, еңбекқорлық 
пен ізденісті талап 
ететін сала. Аталған 
мамандықтың иелері 
кейіпкердің жан-дүниесін 
зерттеп, беймәлім 
қырларын көпшілікке 
паш етеді. Қиыннан 
қиыстырып, қиядан 
жол табу журналистің 
шеберлігіне тән қасиет. 
Осы салада қырық 
жылдан астам еңбек 
етіп, көптің алғысына 
бөленген жанның бірі  – 
қостанайлық Гүлжібек 
Бекмұхамедова. Жуырда 
облыс орталығындағы 
І.Омаров атындағы қазақ 
драма театрында оның 
шығармашылық кеші 
өтті. 

Гүлжібек Бәйекеқызы 
облыс аумағына қарасты Қа-
мысты ауданының тумасы. 
Бұрынғы С.М.Киров атын-
дағы университеттің журна-
листика факультетін бітірген. 
Оқу ордасын ойдағыдай 
аяқтап, Қамысты аудандық 
"Новый путь" газетінде ре-
дактордың орынбасары бо-
лып қызмет атқарды. Ке й-
ін Алматы жоғары партия 
мектебін қызыл дипломмен 
бітіріп, тележурналистикаға 
келді. Сол уақыттан бер-
гі тележурналистикадағы 
табыстары ұшан-теңіз. 
1995 жылы түсірген Кеңес 
Одағының Батыры Сұлтан 
Баймағамбетов туралы те-
леочеркі республикалық те-
лефестивальдің жеңімпазы 
атанды.

Журналистің шығар-
машылық кешіне облыс бас-

шылары,  ақын-жазушылар, 
кеш иесінің туыстары және 
автордың фильмдеріне 
арқау болған кейіпкерлердің 
ұрпақтары қатысты. Соның 
ішінде Кеңес Одағының 
Батыры Сейітхан Темірба-
евтың қызы Майя, Сұлтан 
Баймағамбетовтың жиені 
Ермұхан, ҰОС-ның арда-
гері, Құрметті теміржолшы 

Бертран Рубинштейн бар.  
Бұл кеште ҚР Сенатының 
депутаты, жерлесіміз Жеңіс 
Нұрғалиевтың құттықтау 
хаты оқылды. Мерейтой 
иесін құттықтаудан жергілікті 
билік басшылары да қалыс 
қалған жоқ.

– Қостанай жері талант-
тарға бай. Бүгінде атақты 
жерлестеріміздің жолын 
жалғастырушы жандар бар-
шылық. Гүлжібек Бәйекеқы-
зы сондай таланттардың бірі. 
Оның барлық өмірі Қостанай 
жерімен тікелей байланыс-
ты. Оның Кеңес Одағының 
Батырлары, ауған соғысы-
ның ардагерлері, атақты 
қостанайлықтар туралы ав-
торлық жұмыстары жоғары 
талғам, көркемдік шеберлік, 
биік азаматтық ұстаныммен 
түсірілген, – деген облыс-
тық мәслихаттың хатшысы 

Сайлаубек Ещанов облыс 
әкімінің құттықтау хатын та-
быстап, сый-сияпат жасады. 

Гүлжібек Бекмұхамедова-
ның еңбек жолында сұхбат-
таспаған кейіпкері санаулы, 
ал қалам тартпаған тақыры-
бы жоқ шығар?! Ол кезінде 
Шыңғыс Айтматовпен де 
сұхбаттасқан. Г.Бәйекеқы-
зының деректі фильмдерінен 
Отанға, туған жерге деген 
махаббат айқын сезіліп тұра-
ды. Әсіресе, туған жердің 
батырларын насихаттауда 
асқан кәсібилігі байқалады. 
Бұл туралы "Костанайские 
новости" газетінің редакто-
ры С.Харченконың сөйлеген 
сөзінде айтылды.

– Журналист әрқашан 
өзгелерге көмек беруге даяр 
тұратын адам. Сіз аталған 
саладағы еңбек жолыңызда 
адамдық болмысыңызды 
сақтап, мамандыққа деген 
адалдығыңызды дәлел-
деп келесіз. Оған авторлық 
фильмдеріңіз дәлел. Сіздің 
ой-көкжиегіңіз, жан-дүние-
ңіз тереңде жатыр. Басқа 
әріптестерден ерекшелігіңіз 
де осында. Бұл кеш шығар-
машылығыңыздың жаңа бір 
белесіне жол ашар болсын! 
– деген С.Харченко кеш 
иесіне "Қазақстанның Құр-
метті журналисі" төсбелгісін 
табыстады. 

Шығармашылық кеш ба-
рысында кейіпкердің еңбек 
жолы туралы жылы-жылы 
лебіздер айтылып, жергілік-
ті өнерпаздар ән салып, күй 
тартты. Іс-шараның соңын-
да Гүлжібек Бәйекеқызы 
көпшілік алдына шығып, 
жиналған қауымға алғысын 
білдірді. 

СУРЕТТЕРДЕ: Шығар-
машылық кештен  

көріністер.
Суреттерді түсірген 

Айбек ЖҮзБАЙ.

ӘРІПТЕС ӘЛЕМІ

Еңбегіне  
   ел сүйсінген
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