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№ 2 (18211)9  ќањтар   2015  ж.                              ж±ма

Аптаныњ басында μњір басшысы Н±ралы Садуаќасов облыстыњ
телеарна ѓимаратында жергілікті БАЌ μкілдерініњ басын ќосып, баспасμз
клубыныњ ашылуы салтанатына ќатысты. Б±л орталыќтыњ алѓашќы
ќонаѓы болѓан ол журналистер ќауымыныњ барлыќ сауалдарына жауап
берді.

– Жања жылдыњ алѓашќы к‰ндері Сіздермен ж‰здескенімізге ќуаныштымын, – деді
Н±ралы Садуаќасов. – Баспасμз клубыныњ ќайтадан жанданып жатќаны барлыѓымыз
‰шін ќуанышты жайт. Б±ѓан дейін баспасμз орталыѓыныњ ж±мыс істегені баршамызѓа

аян. Енді аталѓан клуб μњірімізде μзекті деген мєселелерді кμтеріп, ќоѓамѓа μз пайда-
сын береді деп сенемін.

Осындай аќжарма кμњілмен басталѓан брифинг соњына дейін сол демде жалѓасты.
Бір саѓаттан астам уаќытты ќамтыѓан с±раќ-жауап μњіріміздегі кμптеген μзекті мєселе-
лердіњ бетін ашты. Єсіресе, к‰ні кеше ѓана ж±мысын бастаѓан Еуразиялыќ экономика-
лыќ  одаќтыњ  μњірімізге берер пайдасы, ќар т‰скенше созылып кеткен егін ораѓы
науќаны, жол жμндеудегі кемшіліктер, жер учаскелеріндегі дау-дамай, 2014 жылдыњ
аяѓына таман μњірімізге республикалыќ бюджеттен бμлінбеген 2 млрд. тењгеге
жуыќ ќаржы, ќазіргі "Тобыл" футбол клубыныњ хал-ахуалы жєне басќалары еді.

СУРЕТТЕ: баспасμз орталыѓында.
Суретті т‰сірген Б.АХМЕТБЕКОВ.

2-бет

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌБИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌБИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌБИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌБИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Ќазаќстанныњ Ењбек Ері, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  ењбек  сіњірген  агрономы, Халыќ-
аралыќ  Еуразия  экономикалыќ академиясы-
ныњ  академигі   Валентин  Двуреченский тірі
болса, 7 ќањтар к‰ні  79  жасќа толар еді.

Ќазаќ елініњ тарихында ерекше із ќалдырѓан
Валентин Ивановичтіњ отбасында сол к‰ні об-
лыс єкімі Н±ралы Садуаќасовтыњ тапсырмасы-
мен облыс єкімініњ орынбасары Базыл Жаќы-
пов, Ќостанай ауданыныњ єкімі Тєубе Исабаев,
Ќостанай ќаласыныњ єкімі Ахмедбек Ахметжа-
нов болды жєне В.И.Двуреченскийге «Ќостанай

ТАЃЗЫМТАЃЗЫМТАЃЗЫМТАЃЗЫМТАЃЗЫМ

¤мірі μнеге
Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

облысыныњ ќ±рметті азаматы» атаѓын беру ту-
ралы ќ±жаттарды табыстады.

Айта  кетейік, б±л атаќ танымал т±лѓаѓа μткен
жылѓы  15 тамыз к‰ні облыстыќ мєслихаттыњ
шешімімен берілген болатын.

Келген ќонаќтар Валентин Ивановичтіњ μне-
гелі μмірін сμз етіп, оныњ μз ±лдарына, жалпы
кейінгі жастарѓа  ‰лгі екенін єњгіме етті. Шы-
нында да, ол μз елініњ шынайы патриоты, μз
мамандыѓыныњ наѓыз шебері болатын. Халыќ
ж‰регінде де сол ќалпында ±заќ саќталмаќ.

СУРЕТТЕ: В.И.Двуреченский диќандар ор-
тасында.

(Сурет редакция м±раѓатынан алынды).
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Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Армысыз, аѓайын, мал-жан
аман ба?

Ќыстыњ кμзі ќырау,  ќиыр
ќырдаѓы, ќиян ќыстаудаѓы
ж±рттыњ тμрт т‰ліктіњ  киесіне
мойын ±сынѓаны болар - "аѓай-
ын ащы, мал т±щы", биыл ќам-
данѓан.  "Ќ±дайѓа ш‰кір", –
дейді, ±ялы телефоннан сонау
¦лы Жыланшыќ бойындаѓы
аѓайынныњ бірі,  –  "Ќой жылын-
да –  ќойдыњ ‰стіне боз торѓай
ж±мыртќаласын, ќой егізден
тапса, шμптіњ басы айыр туа-

ды. Тегенедей ќ±йрыѓы, баѓ-
ланныњ дємді еті бар, ќорѓа-
сындай с‰ті бал, аќтылы ќой
μріп, мал бітпес деп ерден
т‰њілмей, шμп бітпес деп жер-
ден т‰њілмей, тμзімділік таны-
тып отырѓан  аѓайын аман бол-
сын дењіз". Аќ адал соѓым ма-
лын  бауыздап, ќазы-ќартасы-
мен етін жеп, сорпасын ішіп
отырѓан ќазаќ – текті ќазаќ.
Егер м±ны тек ішіп-жеу к‰йінде
ѓана т‰сінсењіз ќателесесіз.
Малды ќисынсыз ±рып-соќпау,
теппеу керек – киесі бар. Ќазаќ
баласы т‰ліктіњ тμлімен ойнап
μскен. Б±л мейірім – ќайырым
ќасиеттерініњ бір тіні.  Біле
білгенге, баѓалаѓанѓа, тμрт
т‰лікті μсіріп отырѓан ќазаќ –
дала μркениетініњ  ‰лгісі.

Ежелгідегі ањызда Адам ата-
ныњ екі ±лы Ќабыл бидай, Єбіл
ќой  μсіргенде жаратќан Иеміз
ќ±рбандыќќа егін емес, ќойды
тањдайды ѓой! ‡њіле т‰ссењіз
сыры кμп..

Д‰ние ж‰зініњ 170-тен аса
елінде 650 ќой т±ќымы мен
т±ќымдыќ топтары бар екен.
"Мал μсірсењ ќой μсір, μнімі
оныњ кμл-кμсір" деген тегін
емес. Ќой с‰ті сиырдыњ с‰тінен
анаѓ±рлым ќ±нарлы, майлы бо-
лады.  Ќой с‰ті тым ќою болса,
оѓан  шамалы  су ќосатын бол-
ѓан. Су ќосылѓан с‰тті ертерек-
те с‰месін деп атаѓан. "С‰тке су
ќоссањ, с‰месін болады, сμзге
сμз ќоссањ, с‰йесін болады" де-
ген маќал бар.

Келіп жеткен 2015 жыл
ќарсањында аудандыќ
ќорѓаныс бμлімініњ бастыѓы
Ќайыржан Атаев сарыкμлдік
соѓыс ардагерлерін аралап,
майдангерлерді Ќазаќстан
Республикасыныњ Ќорѓаныс
Министрініњ атынан
ќ±ттыќтады.

Ізгі ілтипатќа ие болѓандардыњ
ќатарында – П.Д.Черепахин, А.П.
Евтушенко, Т.Т.Спивак жєне
В.П.Мухачев сынды соѓыс ардагер-
лері болды. Оларды Ќой жылымен
жєне Жењістіњ 70 жылдыѓымен
ќ±ттыќтап, зор денсаулыќ, отбасы-
ларына амандыќ тілеп, Отан ‰шін
от кешкен ерліктері ‰шін алѓыс айтып,  бєріне
бірдей сыйлыќ табыстады.

Ардаќталѓан ардагерлер де μз кезектерінде
аѓынан жарылып,  ќ±ттыќтаушыларѓа аќ ниетті
аќжарма тілектерін аќтарды.

Рождествомен ќ±ттыќтадыРождествомен ќ±ттыќтадыРождествомен ќ±ттыќтадыРождествомен ќ±ттыќтадыРождествомен ќ±ттыќтады

Ќањтардыњ 6-нан 7-не
ќараѓан т‰ні єлем
православтары
Рождество мерекесін
ќарсы алды. Б±л діни
мереке еліміздіњ барлыќ
μњірінде, соныњ ішінде
біздіњ облысымызда да
жыл сайын лайыќты
дењгейде тойланып
келеді.

Ќостанайдаѓы Константин-
Елена шіркеуінде де аталмыш
мерекеге арналѓан ќ±лшылыќ ету
рєсімі μтті. Мерекеге ќатысушы-
ларды облыс єкімініњ орынбаса-
ры С.Карплюк ќ±ттыќтады. Ол μз
сμзінде бейбітшілік пен ±лтара-
лыќ келісім біздіњ еліміздіњ басты

байлыѓы екендігін де ерекше
атап μтті.

–Ќ±рметті ќостанайлыќтар,
сіздерді облыс єкімініњ атынан
шын ж‰ректен Рождество мере-
кесімен ќ±ттыќтаймын. Елбасы-
мыздыњ кμрегенді саясатыныњ
арќасында біздіњ елімізде т±ра-
тын барша дін μкілдері тату-тєтті
μмір с‰ріп жатыр. Олардыњ μз

Соѓыс ардагерлерін
ардаќтады

Сонымен,  жања басталѓан
ќой жылыныњ ќандай  жања-
лыќтары бар?    Ел билігі не деп
жатыр?   Айтсаќ, бір парасы:

– 2015 жылѓы 1 ќањтардан
бастап зейнетаќы кμлемі 9
пайызѓа, арнаулы жєне мемле-
кеттік жєрдемаќылардыњ мμл-
шері 7 пайызѓа артты.

– Б±рын жања туѓан сєбиге
мемлекет кμмек ретінде бір рет
51 мыњ тењге тμлесе, енді  жања
жылдан бір рет  55 мыњ 500 тењ-
ге тμлейтін болды.

– Б±рын  тμртінші  бала  д‰-
ниеге келсе,  86 мыњ тењге
тμлейтін, б±дан былай 92 мыњ
500 тењге тμлейді.  Бала к‰ті-
міне ќатысты тμлемдер 1000-
1500 тењгеге дейін кμтерілді.

– Елімізде сенім хатсыз-аќ
кісініњ  кμлігін уаќытша айдап
ж‰ре беретін болдыњыз.

– Кμлікпен  ж‰ргеніњізде
к‰ндіз де, т‰нде де шамы жаѓу-
лы болуы керек.

– Кμлігіњіз он екі жасќа дейінгі
жас балалар ‰шін арнайы
белдік секілді ќондырѓымен
жасаќталуы тиіс.

Ќой жылы туѓандарѓа жора-
мал: сєл нєрсеге ашуланады,
алѓан бетінен ќайтпайды. Сол
сєттерде μзіне де, жанында
ж‰ргендерге де ќауіпті. ¤зін
жарѓа жыѓатын мінезі – шешімді
тым асыѓыс ќабылдайтындыѓы.

Ењ бастысы  ќой жылы – кμк
байраѓын  желбіретіп  1991 тєу-
елсіз ел атандыќ!  Баянды бол-
ѓай!

Мал-жанМал-жанМал-жанМал-жанМал-жан
аман ба?аман ба?аман ба?аман ба?аман ба?

1-бет
Міне, осындай с±раќтарѓа

жауап алѓан журналистер
ќауымы ќоѓам ‰шін пайдасы

бар, халыќты толѓандырып ж‰рген
сауалдарѓа айтар жауабы бар билік
μкілдерініњ басын бір арнаѓа тоѓыс-
тыратын б±л орталыќтыњ ‰лесі зор
болатынына ‰мітті. Оѓан осы ж‰зде-
суде жауап берген μњір басшысы
Н±ралы Садуаќасов та ниетті екенін
ћєм белсенділік танытатынын жа-
сырмады.

Журналистер ќауымы "аграрлыќ
индустриямен ќатар, металлургия
саласын дамытуда μњіріміз ‰шін
неге зауыт салмасќа?" деген сауал-
дар ќойды. Оѓан єкім мырза:

– М±ныњ басын біз бастап та кеттік.
¤здеріњіз білетіндей, "ЕвразКаспи-
анСталь" μз μнімін биыл 90 мыњ тон-
наѓа жеткізді. Єрине, біз кен байытуда біраз жетіс-
тіктерге жеттік. Рудный, Лисаков, Жітіќара жерле-
ріндегі кенді μзімізде μндіретін зауыт керек-аќ.
‡кіметте б±л жоспарымыз ќаралып жатыр. Сєтін
салса, Ќостанай мен Рудныйдыњ арасында зауыт
салынып, халыќ ж±мыспен ќамтамасыз етіліп,
жењіл жєне ауыр машина ќ±растыратын μнеркєсі-
бімізге ќажетті металл μнімін μзімізде дайындай-

тын ошаќтыњ болатынына ‰міттіміз, – деді.
Содан соњ Н±ралы Садуаќасов:
– Келешекте б±л орталыќта дєл осындай кμкей-

де ж‰рген сауалдарыњызды ќала, аудан єкімдері-
мен ќатар басќарма жєне кєсіпорын басшылары-
на ќойып, ќоѓамѓа есеп беріп, т±шымды єрі наќты
аќпарат алуларыњызѓа м‰мкіндік бар, – деді.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

діни мерекелері мен
±лттыќ мейрамдарын
атап μтуіне де ешќандай
кедергі жоќ. Ќайырымды-
лыќ пен жаќсылыќтыњ
нышаны саналатын б±л
мейрамда баршањызѓа
зор денсаулыќ, отбаста-
рыњызѓа амандыќ
тілеймін, – деді С.Карп-
люк.

Сондай-аќ, шіркеудіњ
владыкасы Анатолий де
діни мерекеге жиналѓан-

дарды Рождествомен ќ±ттыќтап,
мейірімділік пен ізгілікке, μзара
достыќ пен татулыќќа шаќыра-
тын б±л мейрамныњ мєн-мањы-
зына тоќталды.

СУРЕТТЕ: облыс єкімініњ
орынбасары С.Карплюк Рожде-
ство мейрамымен ќ±ттыќтады.

Суретті т‰сірген А. Ж‡ЗБАЙ.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

СУРЕТТЕ: ардагерге ќ±рмет.
Суретті т‰сірген автор.

¦ЛЫ ЖЕЊІС – 70

М±хтасиф Єлм±ха-
мед молла атындаѓы
ќалалыќ мешітте ќа-
сиетті пайѓамбары-
мыз М±хаммед с.ѓ.с.-
ныњ туѓан к‰ніне
орай, мешіт шєкірт-
тері арнайы салауат
айтып, оныњ д‰ниеге
келуі, пайѓамбар бо-
луы, керемет кμркем
мінезі жєне ќаншама
ќиындыќпен дін насихатын жасаѓаны жайлы мєуліт ќасидаларын
оќыды.

– Мєулітті атап μтудегі негізгі маќсат: б‰кіл ѓаламѓа мейірім ретін-
де жіберілген Алла елшісініњ есімін ардаќтау. Хадисте пайѓамбары-
мыз μз ‰мметіне: "Кімде-кім тањѓы жєне кешкі уаќыттарда маѓан ар-
нап он рет салауат айтып, сєлем жолдаса, ќиямет к‰ні меніњ шапаѓа-
тыма бμленеді" деп μсиет ќалдырѓан. Сондыќтан пайѓамбарымыз-
ды еске алу, μмір жолынан μнеге алу, с‰ннетіне амал етіп, салауат
айту єрбір м±сылман баласы ‰шін парыз болып саналады, – дейді
ќалалыќ мешіттіњ бас имамы Бект±рсын ќажы Торѓайбай±лы.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: мешіттегі мєуліттен кμрініс.

Мешітте мєуліт
оќылды

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

БАСПАС¤З ОРТАЛЫЃЫ
ќайтадан жандана бастады
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Спорт алањы ашылды
¦зынкμл. Аудан орталыѓындаѓы №1 орта мектебініњ жанын-

даѓы "Жењіс"  стадионында   ќысќы спорт маусымы ашыќ деп
жарияланды. Салтанатты шараѓа жергілікті билік μкілдері ќаты-
сып, спорт алањында т‰рлі сайыстардыњ ±йымдастырылатынын
жеткізді. Б±л арада коньки теуіп, шайбалы хоккей ойнауѓа, шањѓы
тебуге болады.  Корттыњ к‰тімін спорт бμлімі ќадаѓаламаќ.

Ќарапайым азаматтыњ мєрттігі
Єулиекμл. Облыс бойынша  Мєуліт мейрамын алѓаш болып

Лаврентьев т±рѓындары атап μтті. Діни мейрамды ±йымдасты-
руѓа аудандыќ Ємит ишан мешітініњ ж‰ргізушісі Бауыржан Ќара-
басов м±рындыќ болды. Б±л имандылыќќа бет б±рып, Алланыњ
аќ жолына т‰скен Бауыржанныњ кμптен бергі арманы екен. ¤з
отбасы атынан жылќы сойып, жиналѓандарѓа дастарќан жайып,
аталмыш мерекеніњ μз дењгейінде аталып μтуіне септігін тигізген
игі ісіне аудан ж±ртшылыѓы алѓыстарын жаудырды.

 Жања ѓимарат пайдалануѓа берілді
Жанкелдин. "Жанкелдин ауданыныњ ветеринария бμлімі" мем-

лекеттік мекемесініњ жања ѓимараты ќолданысќа енгізілді. Ашы-
лу салтанатына аудан єкімі А.Кенжеѓарин ќатысты. Шараныњ
соњы мал дєрігерлерініњ ќатысуымен μткен жиынѓа ±ласты.
Білікті мамандар μз саласындаѓы т‰йткілді мєселелерді билік
μкілдерініњ назарына ±сынды.

Ата-аналар ‰шін...
Облыста. Ата-аналар ‰шін облысымыздаѓы балабаќшаларда

отбасы жєне ќоѓамдыќ тєрбие сабаќтастыѓын ќамтамасыз ету
маќсатында сексен жеті кењестік пункті ашылды.  Негізгі маќса-
ты – мектепке дейінгі  мекемелерге бармайтын балаларѓа  психо-
логиялыќ- педагогикалыќ кμмек беру. Алдаѓы уаќытта ата-анала-
рѓа арналѓан осындай пункттерді ашу жоспарланѓан.

Ардагерге ќ±рмет
Таран. Аудандыќ атќарушы билік μкілдері  Елбасыныњ аты-

нан жергілікті ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлерін жања жылда-
рымен ќ±ттыќтады. Жењістіњ 70 жылдыѓына орайластырылѓан
шара барысында, ќарияларѓа ЌР Президентініњ атынан келген
сыйлыќтар берілді.

 Єнші балапан  Аруай
Аманкелді. Ы.Алтынсарин атындаѓы мектепте бастауыш сы-

нып оќушылары арасында "Єнші балапан" байќауы μткізілді.
Кешті м±ѓалім А.Ќанафина ±йымдастырды. Єнші балапандар
кμрермен ќауымды бір серпілтті. Ќатысќан 18 ‰міткердіњ бар-
лыѓы да жењістен дємелі болѓандыќтан, ќазылар алќасына ‰здікті
баѓалау оњай болмады. Десе де, ерекше дауысымен, ж±лдыздай
жарќыраѓан 2 сынып оќушысы Аруай Н±рлыбекова "Ертегілер"
єнін  тамылжыта орындап, байќаудыњ бас ж‰лдесін ќанжыѓасы-
на байлады.

Жања тμраѓа μз ќызметіне кірісті
Ќостанай ќ. Облыстыќ  соттыњ ќылмыстыќ істер жμніндегі

аппеляциялыќ сот алќасыныњ жања тμраѓасы болып Арман
Шємшиев таѓайындалды. Ол б±ѓан дейін Алматы ќаласы Бостан-
дыќ аудандыќ №2 сотыныњ тμраѓасы ќызметін атќарѓан. Жања
басшыны таныстырѓан облыстыќ сот тμраѓасы Ѓалымжан Мыр-
заке алќа тμраѓасына табыс тілеп, халыќ игілігі ‰шін ќызмет ету-
ге тілектестігін білдірді.

  Ел ењсесін
    экономика кμтереді

Ќалыптасќан ќаѓидаѓа сай,
былтырѓы жылды да ќорытынды-
лайтын сєт туѓан сыњайлы. 2014
жыл ж±мыр жер бетін мекен ет-
кендер ‰шін жењіл болмаѓаны
аныќ. Жаѓымсыз жањалыќтарѓа
толы болѓан жыл єупіріммен
аяќталды. Ќорытындысы мынан-
дай: АЌШ єскерін Ауѓаннан єкетті,
Украина батысќа бет б±рамын
деп  былыќты, Ќырымѓа ќол сал-
ѓан Ресей єлемдік беделінен ай-
рылып ќалды. Аталѓан елдердегі
келењсіздіктіњ  Ќазаќстанѓа тіке-
лей ќатысы болмаѓанымен, сая-
си-экономикалыќ т±рѓыдан талай
д‰ниеге μзгерісін енгізді. Наќты
тоќталар болсаќ, Ауѓан жаѓынан
аѓылатын есірткі Ресейге, одан
єрі батысќа жеткізетін жолын
ќазаќ елі арќылы салу
м‰мкіндігіне ие болды. Осылай-
ша ¦лттыќ ќауіпсіздігімізге ќауіп
тμндіре бастады. Ал, Ресей мен
Украинаныњ жер таласы –  ќоњсы-
лас елдіњ жаћандыќ дењгейде
экономикалыќ б±ѓаулануымен
тынды.

М±най баѓасыныњ ќ±лдырауы
– жыѓылѓанѓа ж±дырыќтай тигені
аныќ. Былтырѓы жылдыњ басын-
да ќара алтынныњ ќ±ны 115 АЌШ
доллары болса, жыл аяѓында 60
АЌШ долларына табан тіреді.
М±ныњ ‰стіне, Ресейдіњ ќаржы-
лыќ санкцияѓа ±шырауы – кμрші
елдермен экономикасын сабаќ-
тастырып отырѓан Ќазаќстан
‰шін де ауыр соќќы болѓаны

сμзсіз.  Онсыз да, ж±мыр жерді
жайлаѓан ќаржы даѓдарысыныњ
салќынын сезініп отырѓан елдіњ
μндірісі баяулап ќалды. Ќара-
пайым ѓана мысал, Ќостанай об-
лысындаѓы "ССК¤Б" АЌ, "Ќоста-
най минералы" АЌ μнімдеріне
с±раныс к‰рт тμмендеді. Салда-
рынан, республикалыќ бюджет-
ке 17 млрд. тењге табыс т‰спей
ќалды.

Осы тектес олќылыќтардыњ
орнын толтырып, ж±мыр жерді
жайлаѓан ќаржы даѓдарысына
тμтеп  берудіњ  жолын ќарастыр-
ѓан  Елбасымыз  ќазаќстандыќ-
тарѓа к‰ш біріктіру ќажеттігін єл-
денеше рет айтќан еді. Н±рс±лтан
Назарбаев еліміздегі єлеуметтік-
экономикалыќ т±раќтылыќты саќ-
тап, мемлекетіміздіњ єлеуметтік
жауапкершілігін ныѓайту маќса-
тында бірнеше жобаларды ж‰зе-
ге асыруды ±сынды. Осыны не-
гізге алѓан  ЌР ‡кіметі мен ¦лттыќ
банкі бірлескен отырысында  ел
экономикасын дењгейлеу мєсе-
лесін кμтерді. 2015 жылдыњ эко-
номикалыќ саясатын айќындап,
наќты μсімді 4-5 пайызѓа жеткізу-
ге уаѓдаласты. Елбасымыздыњ
бастамасымен ќолѓа алынѓан
"Н±рлы жол" баѓдарламасын
ж‰зеге асыру, шаѓын жєне орта
бизнесті дамытудыњ жања жолда-
ры айќындалды.

"Н±рлы жол" баѓдарламасын
ж‰зеге асыру маќсатында, Тобыл
μњірінде де ауыз толтырып ай-
тарлыќтай істердіњ тындырылып
жатќанын айта кеткен жμн. Ай-
маќтыњ экономикасын т‰рлен-
діріп, μндіруші кєсіпорындармен

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

бірге μњдеу орындарын ашу,
ж±мыс ќолын кμбейту мєселелері
ќолѓа алынды.  Облыс єкімініњ
сμзімен айтќанда, "баламалы
кєсіпорындарды дамытып, ша-
ѓын жєне орта бизнесті жандан-
дыру,  экономикалыќ дењгейімізді
тμмендетпей, ќалпында ±стау
ќажет". Ќостанай жєне Жітіќара-
да арнайы индустриалды аймаќ-
тар ќалыптастырылып, наќты
баѓыт бойынша ж±мыс істей бас-
тады. Дєл осындай жобаларды
Арќалыќ, Лисаков, Рудный ќала-
ларында да ж‰зеге асыру жос-
парланѓан. Аталѓан елді мекен-
дер облысымыздыњ индустриа-
ландыру саясатына тыњ серпін
берері сμзсіз.

Жалпы, былтырѓы жылдыњ 11
айлыќ кμрсеткішіне кμз ж‰гіртер
болсаќ, аймаќтыњ єлеуметтік-
экономикалыќ саясатыныњ жаќ-
сы μрбігенін баѓамдауѓа болады.
Облысымыздыњ  ішкі μнімділігі 1
триллион 400 млн. тењгеге жет-
кен. Тау-кен μндіріс саласы т±ра-
лаѓанымен, μњдеу жаѓы ќарќын
алды. Биылѓы жылы да осы ме-
жеден т‰спей, экономиканы есе-
леу жаѓы ќолѓа алынбаќ. Сарап-
шылардыњ есебінше, Еуразия-
лыќ экономикалыќ одаќ аясын-
да етек-жењімізді жиып, экономи-
камызды ныѓайтуѓа м‰мкіндік
тумаќ.  Ќазіргі ‰штікке Армения
мен Ќырѓызстан ќосылса ерекше
к‰ш аламыз. Олай дейтініміз,
т±тынушыларымыздыњ ќатары
бірден 180 млн. адамѓа жетпек.
Осыншама т±тынушысы бар
ќазаќ елінен єлемдік даѓдарысќа
тμтеп берері аныќ.

"ЌР кμлік туралы" Зањындаѓы жања
μзгертулерге сєйкес кμлік нысандарында
терроризмге ќарсы ќауіпсіздік шараларын
к‰шейту маќсатында жолаушыларѓа жєне
кμлік инфраќ±рылымы объектілеріне
келетін адамдарѓа (келушілерге), олардыњ
алып ж‰ретін заттарына, оныњ ішінде ќол
ж‰гі мен багажына тексеріп ќарауды
ж‰ргізу ќаѓидалары єзірленіп, ЌР
‡кіметініњ 2014 жылѓы 16 ќазандаѓы №
1102 ќаулысымен бекітілді.

Яѓни, кμлік инфраќ±рылымы нысандарыныњ
кіре-берісінде тексеріп ќарау пунктерін орнату
ќарастырылып отыр. Кμрсетілген зањѓа сєйкес
олардыњ ќатарына єуежай, авто жєне теміржол
вокзалдары кіреді. Тексеріп ќарауды ж‰ргізу кμлік

инфраќ±рылым нысандарыныњ к‰зет ќызметіне
ж‰ктелінеді. Аталѓан нысандарында тексеріп
ќарау ж‰ргізу ќауіптіліктіњ дењгейіне ќарай
ж‰ргізіледі. Яѓни, ќауіптіњ жоѓары жєне шекті дењ-
гейі жарияланѓан кезде барлыќ жолаушылар мен
келушілер тексеріп ќарауѓа жатады.

Террористік ќауіптіліктіњ ќандайда бір ќауіп
дењгейі жарияланбаѓанда не ќауіптіњ бірќалыпты
дењгейі жарияланѓан жаѓдайда ішінара тексеріп
ќарау ж‰ргізіледі. Ішінара тексеріп ќарау к‰дік ту-
дыратын жолаушылар мен келушілерге ќолданы-
лады.

Тексеріп ќарауды ж‰ргізетін адамдар жолаушы-
лар мен келушілерге ќатысты ілтипатты жєне сы-
пайы болуѓа жєне олардыњ ар-намысына тиетін
іс-ќимылдарѓа жол бермеуге міндетті.М‰гедектігі
бар жолаушылар мен келушілерді тексеріп ќарау
кезектен тыс ж‰ргізіледі.

Тексеріп ќарау кейбір адамдарѓа ќолайсыздыќ
тудыруы м‰мкін. Дегенмен, халыќтыњ кμп жинала-
тын орындарындаѓы ќауіпсіздік шараларыныњ
к‰шейтілуіне т‰сінушілікпен ќараѓан жμн.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Кμпшілік орындарда
ќауіпсіздік к‰шейтіледі

Жаќында Ќостанай облысы ТЖД "¤рт сμндіру
жєне авариялыќ ќ±тќару ж±мыстары ќызметі"
аудан мен ќалалыќ бμлімшелерінде "Н±р Отан"
партиясы  мен жергілікті билік μкілдерімен бірлесіп,
"Н±р Отан" партиясы саяси кењесініњ кењейтілген
отырысында бекітілген "2015-2025 жылдары жем-
ќорлыќ  іс-єрекетіне  ќарсы" мемлекеттік страте-
гиялыќ баѓдарлама ережелерін талќылады. Тал-
ќылау барысында ќабылданѓан баѓдарламаныњ
маќсаттары мен міндеттеріне баса кμњіл бμлінді.
Атап айтсаќ, жемќорлыќ іс-єрекетке ќарсы мєде-
ниетті  ќалыптастыруѓа,  білім мен тєрбиеге, жем-
ќорлыќтыњ туындау алѓышарттарын тμмендетуге,

Жања баѓдарлама талќыланды
сондай-аќ жемќорлыќќа ќарсы зањнамаларды
жетілдіруге баѓытталѓан. ¤ткізілген іс-шарада ±заќ
мерзімді партия баѓдарламасыныњ негізгі ереже-
леріне т‰сінік берілді.

Мєжіліс соњында, жемќорлыќты болдырмау-
дыњ алдын алу бойынша ж‰ргізілген іс-шаралар-
дыњ нєтижесінде 2010 жылдан осы уаќытќа дейін
жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ ќызметкерлер тара-
пынан тіркелмегені аталып μтті.

Ќостанай облысы ТЖД "¤рт сμндіру жєне
авариялыќ ќ±тќару ж±мыстары ќызметі"

мемлекеттік мекемесініњ баспасμз ќызметі.
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ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТ

Сєлім МЕЊДІБАЙ,
журналист-жазушы,
Ќостанай меценаттар клубы

«Ќазына» сыйлыѓыныњ  2007 жєне
2014 жылдардаѓы иегері.

¤ткен 2014 жылдыњ аяѓында б‰тіндей
елімізде тењдесі жоќ Ќостанай меценат-
тар клубы μздері белгілеген мєртебелі
«Ќазына» жєне «Шабыт» сыйлыќтарын
он тμртінші рет табыстады. Елубай
¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ филар-
монияныњ сахнасына елімізге белгілі
єдебиет пен μнер, мєдениет ќайраткер-
лерімен ќоса шыѓармашылыќ жолда
ќанаттары енді ѓана ќатайып келе жат-
ќан жастар да бірінен соњы бірі кμтеріліп
жатты. Облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов,
Меценаттар клубыныњ тμраѓасы Васи-
лий Розинов, тєуелсіз комиссия тμраѓа-
сы М±рат Єбенов бастаѓан клуб жєне
комиссия м‰шелері сыйлыќ иелеріне
алтын жалатќан ерекше єсем статуэтка
мен сертификат тапсырып, ќ±шаќтарын
г‰лге толтырды.

¤з басым Меценаттар клубы ќ±рыл-
ѓан 2000 жылдан бастап, оныњ ж±мысын
м±ќият ќадаѓалап, Атымтай жомарт жан-
дардыњ ќайырымдылыќ істеріне ерекше
тєнті болып келемін.

Осы жылдар ішінде «Ќазына» мен
«Шабыт» сыйлыѓын 350-дей талантты
жандар ќанжыѓасына байлапты. 30-дан
астам шыѓармашылыќ ±жымныњ мерейі
μсіп, беделі асќаќтапты. Оларѓа сый-сия-
патќа 150 млн.тењге ќаражат бμлініпті.

М±ныњ сыртында меценаттар жыл
сайын жастайынан ауыр науќасќа шал-
дыѓып, емделуге м±ќтаж балаларѓа
ќомаќты ќаржы ж±мсайды. Оныњ сома-
сы жылына 14,5 млн.тењгеге жетіпті. Сон-
дай-аќ ќолы ќысќа адамдарѓа коммунал-
дыќ ќарызды μтеуге, ќысќа отын-су алуѓа
да жомарт жандар ќол созады.

2013 жылы біздіњ клубќа сол кездегі
Ќазаќстан Парламенті Мєжілісі єлеу-
меттік-мєдени дамыту комитетініњ тμр-
айымы (б‰гіндер Мєжіліс Тμраѓасыныњ
орынбасары. С.М.) Дариѓа Назарбаева
да м‰ше болып кірген еді, оныњ осы ќорѓа
ќосќан ќомаќты ќаржысына осы заманѓы
жедел жєрдем кμлігі сатылып алынды,
ол енді ел игілігі ‰шін ќызмет етіп ж‰р.

Ќазынамызды байытып, шабытымыз-
ды шалќытќан сыйлыќтарды тапсыру
салтанатында облыс єкімі Н±ралы Са-
дуаќасов осындай игілікті де шарапатты
істіњ ±йтќысы болѓан  облыстыњ б±рынѓы
єкімі ¤мірзаќ Шμкеевтіњ есімін ќ±рметпен
атады.

2001 жылы жеті ќат кμкте, ±шаќ ішінде,
ќасиетті Т‰ркістандаѓы баћад‰р бабала-

Ќазынамызды байытып,
шабытымызды шалќытќан
Ќостанай меценаттар клубына – мыњ алѓыс

рымызѓа тєу етіп,  Ќостанайѓа оралып
келе жатќанда сол ¤мірзаќ Естай±лыныњ
ќолынан сыйлыќ  алѓаным бар-ды, содан
бері Ќожа Ахмет Иасауи кесенесінде
мєњгілік тыныстаѓан Ќостанай-Торѓай же-
рінен шыќќан тоѓыз бірдей дањќты баба-
мыз жайлы кітап жазу жоспары ойымда

ж‰ретін. Соныњ сєті 2013 жылы т‰сті,
«Т±марымыз – Т‰ркістан» атты тарихи-
танымдыќ туынды д‰ниеге келді. Биылѓы
«Журналистика» аталымы бойынша ал-
ѓан «Ќазына» сыйлыѓына ±сынѓан негізгі
ењбегім де сол жєдігер еді.

2001 жылы Т‰ркістаннан оралып келе

жатќанда алѓан єкімніњ сыйлыѓы мен
биылѓы мерейімніњ μсуініњ арасында
осындай байланыстыњ болуы да тегін-
нен-тегін емес шыѓар...

Оныњ ‰стіне 2007 жылы «Єдебиет»
аталымына ±сынѓан «Ілияс Омаров»
атты естелік кітаппен бірге Т‰ркістан та-
ќырыбына жазѓан талай тарихи-таным-
дыќ д‰ниелерім де бар еді.  Онда ±лттыќ
дањќ пантеонында жерленген Ќараба-
луан Алдияр±лы туралы да жазѓан едім,
ал Ілияс аѓамыз болса сол бабаныњ тіке-
лей ±рпаѓы.

Облыс єкімі μз сμзінде б±рын м±ндай
сыйлыќтар шыѓармашылыќпен айналы-
сатын т±лѓаларѓа материалдыќ ќолдау
ретінде берілсе, б‰гін ол оныњ бедел-
абыройына ќызмет ететін тетік екенін
ќадап айтты. Расында да, кешегі ќоѓам-
дыќ формация ауысќан μлара шаќта ты-
ѓырыќќа тірелген жандарды осы клуб
ќолтыќтан демеп, ќаржымен ќолдаса,
б‰гіндер олардыњ шынайы шыѓармашы-
лыѓын танып, біліп, мерейін ‰стем етудіњ,
абырой-беделін арттырудыњ бір т±тќа-
сы осы мерейлі марапат болып отырѓа-
ны рас. ¤зіміз де б±л жарасымды жайт,
жаѓымды ‰рдісті дєл осылайша баѓалай-
тын жандардыњ біріміз.

Биылѓы лауреаттар ішінде облыстыќ
«Ќостанай тањы» газеті халыќќа таныт-
ќан бірнеше жања есімдердіњ болуы біз
‰шін ерекше ќуанышты. Мысалы, бей-
нелеу μнері бойынша арќалыќтыќ  су-
ретші-м‰сінші Єбілбек ¦заќов, жанкел-
диндік дєулескер к‰йші Ќадыржан Ха-
сенханов, рудныйлыќ ±стаз Пиялаш
С‰йінкина, ќостанайлыќ сатирик Бєкеш
Айсин, ќостанайлыќ жас ѓалым Денис
Качеев,  арќалыќтыќ суретші, м‰сінші
Айдос Есмаѓамбетов, ќостанайлыќ актер
Н±рлыбек Кенжахметов, «Спорттыќ сєн
биін» м‰гедектер арасында т±њѓыш на-
сихаттаушы жєне орындаушы Аруна
Жаќсаѓ±лова жєне басќалары біз ‰шін
ерекше ыстыќ.

Б‰гін мен осы Меценаттар клубы
сыйлыѓыныњ иегері ретінде М±рат Єбе-
нов ініміз басќаратын тєуелсіз комис-
сия м‰шелерініњ орасан зор ењбегін,
асќан жауапкершілігі мен  єділ шешімін
атап айтќым келеді. Комиссия м‰ше-
лерініњ ќай-ќайсысыныњ болмасын
μмірлік тєжірибесі бай, єдебиет пен
мєдениет мєселелерін жетік білетін
жандар. Осы клуб ќ±рылѓаннан бері
конкурстыќ ж±мыстарѓа єділ баѓасын
беріп келе жатќан Кенжебек ‡кі±лы,
Ѓ±мар Ахметчин, Сергей Харченко,
Жан±заќ Аязбеков, Римма Ѓайсенова
жєне басќа ќазылардыњ білім-білігіне
ешбір жанныњ к‰мєні болмас. Єрине,
жарыс болѓан соњ жењіс те, жењіліс те
болады, біраќ єділ шешімге дау айту
ешкімге де абырой єпермейтін шара
екенін бєріміз де т‰сінуге тиіспіз. Жєне
м±ндай бєсеке жылда  μтеді, биыл бол-
маса, келер жолы баќ жанады, тек тμзім
мен тегеуірінді ењбек болсын. Ал   биыл-
ѓы, 2015 жылѓы, конкурс осы бірінші
тоќсанда μтеді деп жоспарланѓан.

Сμз соњында Ќостанай меценаттар
клубына мєртебесі μскен єріптестерімніњ
атынан жєне солардыњ тапсырмасы
бойынша мыњ да бір алѓыс айтамын.
Ќазынамыз байып, шабытымыз шалќи
берсін, достар!

Сыйлыќ тапсыру рєсімін жылда ерек-
ше сєн-салтанатымен μткізіп ж‰рген об-
лыстыќ мєдениет басќармасына, оныњ
тμрайымы Лариса Сероус ханымѓа да
ризашылыќпен рахмет айтамыз.

  СУРЕТТЕР СЫР ШЕРТЕДІ

¦стаз Пиялаш С‰йінкина

Сатирик Бєкеш Айсин

Аќын Серікбай Оспанов
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1954 жылдыњ кμктемі болатын. Орталыќ
Комитеттіњ ќаулысына сєйкес елімізде тыњ
жєне тыњайѓан жерді игеру науќаны бас-
талѓан кез. Шаѓын ѓана Ќостанай теміржол
стансасына мал, не басќа заттарды тасуѓа
ѓана арналѓан теплушкалармен еліміздіњ
т‰кпір-т‰кпірінен жас энтузиастар лек-легі-
мен келіп жатты. Ал, стансалар мен ра-
зъездерде μздерініњ иелерін к‰тіп т±рѓан
ауыл шаруашылыќ техникасыныњ, ќ±ры-
лыс материалдарыныњ кμптігі кμз с‰рін-
терлік еді.

Мєскеуден таѓайындалып келген "жи-
ырма бес мыњдыќтар" – болашаќ кењшар
директорлары мен аудан, облыс басшы-
лары, жергілікті кадрларды ыѓыстырып, μз
биліктеріне кірісіп кеткен-ді. Ал б±ѓан дейін
билік басында болып келген, ќолдарынан
іс келетін біздіњ азаматтарѓа тек ќазаќ
аудандары мен шаруашылыќтары м‰шкіл
шаѓын колхоздарды ѓана басќару сеніп
тапсырылѓан болатын.

Осы кезде шаѓын єњгіменіњ арќауы бол-
маќшы Ж±рќабай±лы Дєуітбай облысы-
мыздаѓы Введен ауданында прокурор бо-
лып ќызмет істейтін. Оны μз ісіне адал,
єділ, ќайырымды, ойын тура айтатын кісі
деп еститінбіз. Ел азаматтарыныњ оны
Дєке деп сыйлауы да сондыќтан болар.

Жетім-жесірге тірек, жылаѓанѓа ж±ба-
ныш болып ж‰рген Дєкењ сол жылдыњ
аќпан айында келесіз бір єњгімеге ілікті.
Ќарамаѓында кμмекшісі болып ќызмет
істеп ж‰рген ж±рдай жетім бір жас маман
сол ауданда ауќатты бір кісініњ ќызымен
кμњілдес болып, оныњ ата-анасыныњ ал-
дынан μтуге барѓанда, олар: – "жетімніњ
ќолына ±статып жіберетін ќызымыз жоќ"
деп ќайырып жіберіпті. Б±ны естіген
Дєкењ: "Шыраѓым, сен болашаѓыњ бар,
μсетін жігітсіњ, ‰й болып кеткеніњді мен де
ќ±птаймын, ал, єке-шешењ жоќ десе, ќ±да-
лыќќа єкењніњ орнына мен барайын",
депті. Сμйтіп, Дєкењ бір демалыс к‰ні жа-
ќын бір ауылѓа ат шанамен бас ќ±далыќќа
аттаныпты. Ќ±да болып, ќ±йрыќ-бауыр
жеп ‰йге оралѓанда, ауданда бірінші хат-
шыныњ н±сќауымен бір тілші Н.Некрасов-
тыњ "Генерал Топтыгин" шыѓармасыныњ
ізімен осы ќ±далыќ туралы бір фельетон
маќала жазып, облыстыќ "Сталинский
путь" газетіне жіберіпті. Бертінде газеттіњ
жарты бетін алып жатќан осы кμлемді ма-
ќаланы оќыѓаным бар еді. Маќаланыњ ор-
тасында ‰ш ат жегілген жењіл шанада
аюдыњ орнына ‰лкен тон киген адамныњ
суреті кμрсетілген. Аттар ќарды боратып
пєрменінше шауып барады, ал тμменде:
"ќ±далыќќа бара жатќан Ввведен ауданы-
ныњ  прокуроры  Д.Ж±рќабаев" деп кμрсе-
тілген. Уаќыт μтсе де б±л келемеж сурет
кμз алдымда. Ауданда басшы ќызмет істеп
ж‰рген шенеуніктер туралы м±ндай фель-
етондар тек ќана бірінші хатшыныњ н±сќа-
уымен ѓана газет бетінде жарияланатын.
Ол кезде б±л "μзіне жаѓымсыз", "айтќаны-
на кμнбейтін" басшылардан ќ±тылудыњ
бір амалы  болатын.

Дєкењ б±ѓан дейін μркμкірек, ќарама-
ѓындаѓыларѓа тек μз ойындаѓысын істе-
тетін аудандыќ партия комитетініњ бірінші
хатшысымен тіл табыспай ж‰рген кμрінеді.
Ол кезде партияныњ араласпайтын сала-
сы жоќ,ќ±ќыќќорѓау органдарыныњ бе-
делін аяќќа басып, кімді жазалау, ал кімге
"раќымшылыќ" жасау, зањнан т‰сінігі жоќ
осы функционерлер , кμбіне телефон ар-
ќылы шеше салатын. Осыныњ алдында

б±л хатшы Дєкењді талай рет зањ б±зушы-
лыќќа итермелеп, μзініњ тамыр-таныста-
рын ќылмыстыќ жазадан ќ±тќармаќшы
болыпты. Ырќына кμне ќоймаѓан Дєкење
ол: "Айтќанымды істемесењ партбилетіњді
столѓа ќой" деп те ќоќан-лоќылыќ жасап-
ты. Єділетсіздікке, зањсыздыќќа бармай-
тын Дєкењ, ашыќтан ашыќ: "Партбилетті
берген де, алатын да сен емессіњ, оны ќан
майданда, ќаќаѓан аязда, шабуыл алдын-
да окопта алѓанмын" деп ќарсы шыѓыпты.

Ал Дєкењніњ μмір жолына ќысќаша тоќ-
тала кетсек, ол 1908 жылдыњ ќањтар ай-
ында Семиозер (ќазіргі Єулиекμл) ауда-
ны Тынымбике деген елді мекенде Ж±рќа-
бай деген дєулетті кісініњ жан±ясында
д‰ниеге келіпті. Аталарымыз б±л кісініњ
байлыѓы туралы айтып отырѓанын талай
естігенім бар еді. Кењес ‰кіметініњ байлар-
дыњ малын кємпескелеп, μздерін жер
аудару науќаны кезінде, жас Дєуітбай
μмірдіњ кμп ќиыншылыќтарын басынан
μткізіпті. Ќайда барса да – байдыњ бала-
сына жол жабыќ.

Біраќ оныњ бойында оќуѓа деген ‰лкен
ќ±штарлыќ болатын. Ауылдыќ мектепті
тємамдаѓаннан кейін, ол осы аудандаѓы
Сєрсенбай елді мекеніндегі кедей бала-
ларына арнап ±йымдастырылѓан "Казком-
муна" оќу орнына т‰суге ±мтылыс жасай-
ды. Біраќ ол баяѓы байдыњ баласы.
¤міріне налып, ќиналып  т±рѓанда, жаќ-
сыдан шарапат дегендей, сол кезде ауыл-
дыќ советтіњ тμраѓасы болып ж‰рген
Сєрсенбай±лы Мєулет деген атамыз, оны
кедей балаларыныњ тізіміне ќосып
жіберіп, осы оќу орнына т‰суге кμмектес-
кенін аѓаныњ μз аузынан естігенім бар еді.
Содан кейін ол білімін жалѓастырып, Ќос-
танай педагогикалыќ техникумына т‰сіп,
оны ойдаѓыдай аяќтаѓаннан кейін, сол ту-
ѓан ауылында бастауыш мектептіњ
м±ѓалімі болып аѓартушылыќ ж±мыспен
айналысыпты.

1932 жылы мал дегеннен аша т±яќ та
ќалмаѓан  елге таѓы бір нєубет – аштыќ
келеді. Ж±рт к‰йзеліске ±шырап, ќырылып
жатќанда,μзініњ жаќын туѓан-туыстарын
алып еті тірі, кμзі ашыќ Дєкењ Башќ±рт
АССР Белорецк ќаласына жол тартады.
Онда ол ірі тау-кен басќармасына кадр-
лар жμніндегі столдыњ мењгерушісі деген
ќызметке орналасады.‡ш жылдан кейін
ол кμптен жадында ж‰рген зањ мамандыѓы
жолына т‰седі. Башќ±рт АССР єділет
халыќ комиссариаты жанындаѓы зањ оќу
орнын тємамдап, Белорецк ќаласындаѓы
адвокаттар коллегиясында адвокат ќыз-
метін атќарады.

1941 жылдыњ тамыз айында Белорецк
ќалалыќ єскери комиссариатымен єскер
ќатарына шаќырылѓан ол, Ленинград
майданы 82 зењбірек батальонында ќатар-
даѓы жауынгер болып соѓысќа ќатысады.
1942 жылы Ленинград ќаласында кіші
офицерлерді даярлайтын курсты тємам-
даѓан кейін, ол Волхов майданына жібері-
леді. Осы жылы ќараша айында окопта
шабуылѓа дайындыќ кезінде ол партия
ќатарына ќабылданады. Осы шайќаста
ауыр жараќат алѓан Дєкењ госпитальде
емделіп шыќќаннан кейін Симферополь
ќаласындаѓы миномет атќыштары учили-
щесіне жіберіледі. Одан кейін 2 Украин
майданы 272 атќыштар дивизиясында ми-
номет взводыныњ командирі ретінде Ру-
мынияны, Венгрияны, Австрияны жєне
Чехословакияны жаудан азат етуге μз
‰лесін ќосады. "Екінші дєрежелі Отан со-
ѓысы" орденімен, "Германияны жењгені
‰шін", "Будапешті алѓаны ‰шін", "Венаны

алѓаны ‰шін"  медальдарымен марапат-
талѓан. ‡ш рет ауыр жараќат алѓан Дєкењ
1945 жылы Жењіспен елге оралады.

Облысымыздыњ Семиозер, Ќарабалыќ,
Введен аудандарында аудан прокуроры-
ныњ кμмекшісі, соњѓы тμрт жыл Введен ау-
даныныњ прокуроры ќызметін атќарады.

Жоѓарыда айтылѓан маќаладан кейін
Дєкење б±л ауданда ќызметін жалѓастыру
м‰мкін болмапты. Аудандыќ партия коми-
тетініњ бірінші хатшысы μзініњ билігін
к‰шейте т‰сіп, оны партия ќатарынан
шыѓармаќшы болып єрт‰рлі єрекеттерге
барыпты. Ал басќа ауданѓа осындай тењ
баѓалы ќызметке бару туралы ±сынысќа
аѓасы принципті т‰рде келісімін бермепті.

Б±л  т±йыќтан  шыѓу  жолы  Дєкењніњ
ойына келіпті. Осыныњ алдында ѓана Ќос-
танай ауыл шаруашылыќ техникумын
сырттай бітірген ол,"партияныњ тыњ иге-
руге  елге бару туралы саясатын ќ±птай-
мын, мені ауыл шаруашылыѓына жолда-
мамен жіберулеріњізді μтінемін" деп рес-
публикалыќ прокуратура мен облыстыќ
партия комитетіне арыз жолдайды. "Жаќ-
сы ±йымдастыру ќабілеті бар жиырма бес
мыњ коммунист тыњ жєне тыњайѓан жерді
игеруге атсалыссын" деген Орталыќ Ко-
митеттіњ саяси шешіміне ол кезде кім
ќарсы шыѓады. Сμйтіп Дєкењ шаруашы-
лыѓы м‰шкіл Ќарабалыќ ауданындаѓы Ле-
нин атты  колхозѓа басќармалыќ ж±мысќа
жолдама алады.

Жаќында "Шоќќараѓай" шипажайында
Досм±хамбетов Оразбай деген азаматпен
бір палатада ем ќабылдап, жатып таныс-
тым. Жауапты ќызметтер істеген, сауаты
мол, адамѓа жаќын кісі екен. Ол Дєкењніњ
атын атаѓанда бір ќызыѓушылыќ танытып,
с±растыра бастады. Жолым болѓанда
Орекењ аѓа туралы кμп жаќсы пікірлер ес-
тіген екен.

Оныњ айтуынша, Ленин атындаѓы кол-
хоздыњ орталыѓы Ќияќты аудан орталыѓы
Бμрлі елді мекенінен 60-70 шаќырымдай
жерде орналасќан ќазаќ ауылы екен. Б±л
шаруашылыќ экономикасы кешеуілдеп
ќалѓан, жарамды техника деген жоќтыњ
ќасы, жыл сайын басќармасы ауысып
жатќан колхоз болыпты.Тек ќана Оре-
кењніњ атасы Єуесхан±лы Фазыл (кμпшілік
Баѓан деп атап кеткен) осы колхозда  со-
ѓысќа дейін жєне кейін де т±раќты брига-
дир болып ж±мыс істепті. 1941 жылы ол
соѓысќа алынып т±рѓан жерінен єскери ко-
миссар: "Досм±хамедов сен колхозѓа ке-
рек адамсыњ, еліње бар, майданѓа ењбек
ет" деп, ќызыл вагоннан т‰сіріп ‰йіне ќай-
ырып жіберіпті. Осы Фазыл атам Дєкењніњ
адамгершілігі, ж±мысты беріліп істейтіндігі,
єділдігі туралы айтып отырѓанын талай
естіп едім, – дейді Орекењ.

Дєкењ сол жылы облыстыќ комитеттіњ
ќолдауымен жаќын жатќан шаѓын колхоз-
дарды біріктіріп, ‰лкен бір шаруашылыќ
ќ±рыпты. Жарѓаќ ќ±лаѓы жастыќќа тимей
ж‰ріп, колхозѓа кμптеген ауыл шаруашы-
лыќ техникасын, дайын финн ‰йлерініњ
материалдарын жеткіздіріпті. Жања техни-
каны мењгеретін механизаторларды
іздестіріп, кадр мєселесін ќолѓа алыпты.
Егін науќанын аяќтаѓаннан кейін, Дєкењ
б±рынѓы кμріксіз кєс ‰йлерді бульдозер-
мен сырѓытып тастатып, оныњ орнына
ењсесі биік жања ‰йлердіњ ќатарын
т‰зетіпті. Ауылды кμгалдандыру, аудан
орталыѓына баратын жолды да назары-
нан тыс ќалдырмапты. Б±рынѓы ±сќынсыз
ауыл енді ќ±лпырып шыѓа келіпті.

Сол жылыДєуіт аѓайдыњ ењбегі жанып,
шаруашылыќ б±рын-соњды б±л μњірде

болмаѓан, гектарынан 30-40 центнерден
астам егін μнімін алып, облыс бойынша
жоѓары кμрсеткішке ие болыпты. Элева-
торларѓа тасуѓа кμлік жетіспегендіктен мол
астыќ ќырманда тау-тау болып ‰йіліп жа-
тыпты. Халыќтыњ ењсесі бір кμтеріліп
ќалыпты.

"Дєкењніњ єділдігі, д‰ниеге, дањќќа
ќызыќпайтындыѓы емес пе", – дейді Ораз-
бай, "сол жылдыњ к‰зінде ауыл шаруашы-
лыѓы озаттарын марапаттау кезінде кол-
хоз председателі Дєкењ Ленин орденіне
±сынылыпты жєне оѓан ќоса, ол кезде
тауар тапшы,  жењіл автокμлік сатып алу-
ына р±ќсат беріліпті".

Б±ны естіген Дєкењ облыста тиісті орын-
дарѓа барып, "колхоздыњ жетістігіне ±заќ
жылдар суыѓына тоњып, ыстыѓына шыдап
ж‰рген бригадир Фазылдыњ ќосќан ‰лесі
зор, єділдікке ж‰гінсек менен гμрі б±л жо-
ѓары наградаѓа ол лайыќ" деп μзініњ пікірін
айтып, марапаттау тізіміне осы кісіні ќосу-
да табандылыќ кμрсетіпті. Сонымен бір
колхозда екі адамныњ омырауларына осы
жоѓары награда – Ленин ордені таѓылып-
ты. Ал жењіл кμлік-автомашинаны ж‰р-
гізетін менде ересек бала жоќ, оны да
‰лкен жан±ялы Фазылѓа беру керек депті.
Міне, б±л да аѓаныњ єділдігі емес пе.?!

– Мен μзім ањшымын, жылда табиѓаты
бай сол туып μскен Ќияќты ауылына ба-
рамын. Кешегі алыстан кμз тартатын
‰йлердіњ  орнында  тμпешіктер  ѓана ќал-
ѓан  дейді Орекењ.

Ал Дєкењніњ туѓан-туысќа, жетім-жесір-
ге деген ќайырымдылыѓы ерекше болып-
ты. Болашаѓы бар-ау деген жастарѓа μз
кμмегін аямаѓан кісі еді деседі. Семиозер
аудандыќ прокурордыњ кμмекшісі болып
ќызмет істеп ж‰рген кезінде т±раќты ж±мы-
сы жоќ, ауыл баласы Єлсейіт±лы Сапа
деген аѓамызды милиция органына ќыз-
метке алѓызады. Аѓа сенімін аќтаѓан ол,
Ташкент ќаласындаѓы одаќтыќ милиция
мектебін, Мєскеу ќаласындаѓы ІІМ акаде-
миясын ойдаѓыдай тємамдап, осы сала-
да аудандыќ милиция бμлімініњ бастыѓы,
облыстыќ ішкі істер басќармасында жау-
апты ќызметтер істеді. Осы салада отыз
жылдай абыройлы ќызмет істеп отставкаѓа
шыќты, "Милиция ‰здігі" белгісімен жєне
басќа да медальдармен марапатталды.

Зейнеткерлікке шыќќаннан кейін аѓасы
Семиозер ауданында адвокат болып ќыз-
мет істеді. Б±л салада да абыройлы, μз
ісініњ жаќсы маманы екенін кμрсетті. Ба-
ќытты жан±я, Рєзия жењгеміз екеуі 3 ќыз, 2
ер бала тєрбиелеп, бєріне де жоѓары білім
беріп, μмірге аттандырды. ¦лы Болат пен
ќызы Мєрзия Алматы ядролыќ институтта
жауапты ќызметте болды, таѓы бір ±лы
Дулат КГБ органыныњ ардагері, полков-
ник, ќызы Баян медицина ѓылымдарыныњ
кандидаты, кенжесі Жанат мемлекеттік
ќызметте болды.

Балаларыма бас-кμз болайын деп Ал-
матыѓа ќоныс аударѓан Дєкењ 1998 жылы
немере-шμберелерініњ арасында о д‰-
ниелік болды.

Дєкењніњ аќындыќ ќасиеті де болатын.
Оныњ кіндік ќаны тамѓан ауылы, туѓан-ту-
ыстарына, балаларына арнап жазѓан
μлењ шумаќтарын оќып отырѓанда, ол
кісініњ кμњіл к‰йі, рухани байлыѓы жоѓары
болѓаны кμрініп т±рады.

Жастарѓа осы Дєкењ сияќты μмірдіњ
ќиындыќтарын жење біліп, жоѓары мєде-
ниетті, еліміздіњ сыйлауѓа т±рарлыќ аза-
маттары болыњдар дегім келеді.

Ѓалихан МЄУЛЕТОВ,
зањгер-ќаламгер.
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Кμз бен ми

Саѓындыќ аѓамыздыњ бес-алты жылдан
бері кμзі ауырып (глаукома) оташыныњ
(хирург) алдынан μткенмен де сєті
т‰сіњкіремей ж‰рсе керек. Оны білетін
ауылдыњ аќсаќалы бас ±стап отырып
ќойдыњ бір кμзін: – Саѓындыќ, кμзіњ
ауырып ж‰р ѓой, тез тєуір болып кетсін,
– деп Сєкење, екінші кμзін бір кμзі
кμрмейтін адамѓа беріпті. Сєкењ ол кμзді
жемей біраз уаќыт ќолына ±стап єлгі аќса-
ќалѓа ќарап отырыпты. Оны байќап ќал-
ѓан аќсаќал, – Неге жемей отырсыњ?
Ішіндегі ќарашыѓы алынѓан ѓой,  – деген-
де, Сєкењ: – Екі кμзді кμзі жоќтарѓа
бердіњіз, енді миді кімдерге берер екен деп
баќылап отырѓаным ѓой, – депті.

¦ят болса...

Саѓындыќ аѓай 73 жастан (м‰шелі) ас-
ќан жылдары басы жиі ауырып мазасы
кетіпті. Сондай бір μмірден безінген сєтте
баласына (есімі тілім ±шында) ќарап: –
Табаннан кірген ауру кμктей μтіп єбден
басынып басымнан шыќты. Б±л аты
μшкірдіњ екпіні жаман. Алып тынбаса  жа-
рар еді, – деп ќауып айтыпты.

– Папа ќойыњызшы! ¦ят болады ѓой,
– депті тауып сμйлейтін єзілќой баласы.

– Айналайын-ау, несі ±ят? 73 деген аз
жас емес бір адамѓа. Єкем 68-інде, аѓам
жетпісінде кетті. Ал мен олардыњ жасы-
нан асып барам. Ќайта маѓан ±ят шыѓар?!
– дейді аѓамыз.

– Жоѓа, папа! Біз ±ялып ќаламыз ба
деп ќорќам. К‰ні кеше ѓана бар аќшамыз-
ды ж±мсап жібердік. Шыдай т±рсањызшы
енді. "¤лім бардыњ малын шашады, жоќ-
тыњ артын ашады" демеушіме едіњіз осы,
– депті ќиналып.

Сонда Сєкењ аѓамыз сабырлы, салмаќ-
ты кейпімен:

– Є, онда мен асыќпайын! Сендер
тиын-тебен жинаѓанша шыдай т±райын.
Сендерде ќаражат жинауѓа асыќпањдар
онда. Барлыќ балаларѓа да айтыњдар. Жи-
ѓан-тергендері болса ќажеттеріне тезірек
ж±мсап жіберсін, – депті.

Пєленіњ басы

– Аѓа, мен осы сіздіњ кейде абыржып
ќалатыныњызды байќап ж‰рмін. Нєті,
кєрілікті мойындайтындайсыз-ау шама-
сы?! – деп бір єзілдейтін інісі сыналап
с±рапты. Саѓындыќ аѓамыз ойланыњќырап:

– Єй, ±л! Басыња берсін! Кєрілік деген
– ±йќыњды ќашыратын, ќиялыњды ќыр-
дан-ќырѓа асыратын, денењді ќ±рыстыра-
тын, бетіњді тырыстыратын, ойлаѓаныњды

±мыттыратын, кемпіріњмен ауыќ-ауыќ
±рыстыратын пєленіњ басы екен ѓой. Кім
ойлаѓан. "К‰лсењ – кєріге к‰л" деген.  К‰л!
К‰л! – депті сонда.

‡йдіњ тμбесі

Кμшеде ж±ртпен ќатар келе жатќанда
кμптен кμрмеген ескі танысы кездесе кетеді.
Ерсілі-ќарсылы амандыќ-саулыќтан соњ:

– Анау кμз ±шынан кμрініп т±рѓан
кμкшіл шатыр біздіњ ‰йдіњ тμбесі, – депті
Саѓындыќ аѓай.

– ‡йіњніњ тμбесін кμрсетіп кμрімдік
дєметіп т±рсыњ ба? – депті танысы.

– Жоѓа! ‡йдегі шєйнектіњ иесі ж±-
мыста, мен де ж±мысќа ±шып барам. Тек
єйтеуір, "кμптен кездескенде ‰йініњ
тμбесін де кμрсетуге жарамады" демесењ
болѓаны –  депті.

Тосын с±раќ

Аѓай таѓдырдыњ жазуымен єйелі ќай-
тыс болып екінші рет μзінен он жастай
кіші жанѓа ‰йленіпті. Бір ж‰гірмек інісі
кездескен сайын "жењгей ќалай?" – деп
с±райтын кμрінеді. Таѓы бірде сол інісі
єдетіне басќанда:

– Єй, інім-ау! Сен осы бала-шаѓаныњ
амандыѓын білудіњ орнына жењгенніњ жаѓ-
дайына кμп алањдайсыњ. Сол ант±рѓан се-
нен "кμмек" с±рап, шаѓымданып ж‰рген
жоќ па, μзі? – депті.

Б±л μмірдіњ ќызыѓы
– ќызды к‰ту

Саѓындыќ аѓамыздыњ аудан
єкімшілігінде аппарат жетекшісі  болып
ќызмет атќарып ж‰рген кезі болса керек.

Бірде аудан єкімі, оныњ орынбасарла-
ры ±йымдасќан т‰рде ќайтќан бір кісініњ
ќазасына кμњіл айтпаќќа кіріп шыќпаќ-
шы болып уаќыт белгілейді.

Айтылѓан мерзімге бір орынбасары
(ќыз бала) 30 минуттай кешігеді. Єкім са-
ѓатына ќарап, тыќыршып, дегбірі кетеді.
Соны байќап т±рѓан Сєкењ єкімге ќарап:

– Б±л μмірдіњ ењ ќызыќты сєті таѓат-
сыздана ќызды к‰ту ѓой, – дейді к‰ліп.
Ќипаќтаѓан єкім де, бєрі де к‰ліп, ж‰зде-
ріне жылылыќ ±ялапты.

Бєрін білгеніњмен...

Бірде жиында отырѓан  бір жігіт ауыз-
дыѓа сμз бермей білгішсініп, ділмєрси
беріпті. Сонда Саѓындыќ аѓамыз єлгі
жігітке баѓыштап:

–  Єй, шыраѓым! Сен бєрін білгеніњ-
мен бір нєрсені білмейді екенсіњ. ¤згеге
де сμз берсењші. Тасып сμйлегеніњде таяз-
дыѓыњ білініп ќалады, – депті ќадалып.
"Есті" жігіт сап тиылыпты.

Тойдан соњ

Саѓындыќ аѓай жетпіс жылдыќ мерей-
тойын μткізгеннен кейін екі-‰ш аптадан
соњ кμшеде тойѓа шаќырылмай ќалѓан та-
нысы кездесіп ќалып:

– Иє, той ќалай μтті?! Ќызыќты бол-
ѓан шыѓар?! – деп ынтыѓа с±рапты.

Сонда Сєкењ аѓамыз кμкейіндегі кептел-
ген сμзін сезіп:

– Той неге жаман болсын! Нєті, той-
дыњ ењ ќызыѓы артында ма дедім. Ол де-
геніњ єйелдерге ењ кемінде 1-2 айѓа єњгіме-
ге азыќ, одан кейінгі кереметі талайлардыњ
μкпе-назын естуді айтсањшы?! –депті.
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"Иттіњ баласы"

Саѓындыќ аѓай бір ‰йдіњ єрі кенжесі,
єрі еркесі болѓандыќтан ба екен, єкесі
оѓан кμп ±рыса ќоймайтын кμрінеді. Ќатты
ренжігенде ѓана єкесі "Ой, єкењніњ",
"Иттіњ баласы" деп екі сμз ѓана айтады
екен. Єрі кеткенде 5 минутта ол айтќанын
да ±мытып кетіп, балаларын айналып,
толѓанып отыратын кісі болса керек.

Аѓамыз келіншек єкелуге Оралѓа
ж‰рейін деп жатќанда:

– Єй, алатын адамыњныњ руы не? –
деп с±рапты.

– Ой, єке! Соны с±рауды ±мытып
ж‰рмін. Келгесін μзіњіз с±рап аласыз ѓой,
– дейді біліп т±рса да.

– Єй, иттіњ баласы! Ол туыс болып
шыќса, ж±ртќа ќай бетімізбен ќараймыз,
айналайын-ау, – дейді.

– "Иттіњ баласы" оныњ руын, ж‰зін,
±лтын ќайтеді. Єйтеуір ќыз бала болса
болмай ма, – дейді Саѓындыќ аѓамыз да
жорта ќыњырайып.

– Єй, осы орыс єкеліп біріміз ќазаќ-
ша, біріміз орысша ‰ріп ж‰рмесек  кетті,
– деп єкесі бір жаѓына ќарай ќисая са-
лыпты.

– Жоќ! Кіші ж‰зше ‰реміз, – дейді
аѓамыз, келінніњ кіші ж‰з, туыс емес
екенін солай білдіріп.

"Жеті атамнан
сыдыртшы..."

Cєкење  єкесі бір ж±мыс тапсырыпты,
оны аѓамыз ±мытып кетіпті. Бірде єкесі
істіњ нєтижесін с±рапты. ¦мытып кет-
кенін айтады. Єкесі "ой, єкењніњ", – депті
де ќоя салыпты. Екі-‰ш минут μткеннен
кейін басќа бμлмеде отырѓан Сєкењ:

– Єке! – деп айќайлайды:
– Не, ботам?! – дейді єкесі
Сонда Сєкењ:
– Єке, меніњ єкемді жеті атасынан бері

бір сыдыртып берші, – депті.

‡міт

Аѓамыз елуге келгенде жењгеміз  боса-
нып, кішкентайлы болыпты. Сол кездегі
ауданныњ бірінші басшысы Ењбек Ері
Т±рѓынбаев Ќабидолла Саѓындыќ аѓайдан:

– Атын кім ќойдыњ? – деп с±рапты.
Сонда Сєкењ:

– Ќабеке, атын Елуг‰л ќоям ба деп
ойлап едім, ырым етіп, Дина ќойдым, ке-
лесісі Ќ±рманѓазы не Тєттімбет бола ма
деген  ‰міт ќой, – депті.

– "‡мітсіз –шайтан" деген. ‡міттен,
– депті Ќабидолла аѓамыз да ќоштап.
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 ...ДЕГЕН ЕКЕН!

 ‡йтіп-б‰йтіп

Саѓындыќ аѓайымыздыњ ‰йіндегі апайы-
мыз да м±ѓалім. Зейнеткер. Зањды демалы-
сында ж‰рсе де м±ѓалімніњ жетіспеушілі-
гінен мектеп шаќыртќан соњ, азѓантай
саѓатќа келісіп, ж±мыс істеп ж‰ргенде
дєлізде аяѓы тайып, бір тобыѓын сынды-
рып алып, оѓан гипс салѓызып, оныњ
‰стіне ќан ќысымы кμтеріліп, ‰йінде екі
айдай жатып ќалса керек. ‡йде 2-сынып-
та оќитын немересі ‰шеуі ѓана.  Єйелі жа-
тып ќалѓан соњ аѓамыз ќазан-ошаќты
"±ршыќтай ‰йіріп" ќасында кμбірек
ж‰руіне тура келеді. Ж‰йкесі ж±ќарып
ж‰ргенде Алматыдаѓы ќайынаѓасы
ќоњырау шалып, амандыќ с±рап, ќарын-
дасыныњ жаѓдайын білмек болады.

– ‡йтіп-б‰йтіп ж‰ріп жатырмыз. Жаѓ-
даймыз жаќсы. Жан-жаќтаѓы балалар
тегіс аман. Ќарындасыњыз да жаман емес.
Ќ±дайѓа ш‰кір. Єзірге оныњ  бір аяѓын
сындырып,  ќан ќысымын 120-дан 200-ге
дейін кμтеріп ќойдым. Пенсияѓа шыѓар-
дым. Енді оны ќат-ќабат кμрпеге жатќы-
зып ќойып, ыстыќ тамаѓын істеп беріп
ж‰рмін. Тілдескіњіз келсе, телефонды
μзіне беремін, – деп, аѓамыз телефон
трубкасын келіншегіне ±стата ќойыпты.

"Сыњары болмай ..."

Бірде аѓайдыњ Алматыдаѓы жаќын інісі
Ерболат Тμлегенов (Шаќшаќ Жєнібек ба-
бамыздыњ 300 жылдыќ тойын кμтеріскен,
μз ќаражатына ат ‰стіндегі бабамыздыњ
ескерткішін жасатып, Арќалыќ ќаласын-
да орнатып, кμп ењбек сіњірген, сондай-аќ
сонау ќиын жылдары республикалыќ га-
зеттерге де демеушілік жасаѓан алѓашќы
бизнесімен, аќын, ѓалым) іссапарда ж‰ріп,
аѓасына сєлем бермек болып Єулиекμлге
келіпті. ‡йді кμріп, бμлмелерініњ орнала-
суына, жылу да, су да келіп т±рѓанына риза
болып, сыртќы ауланы ќарап шыѓып:

– Гаражы да жаќсы екен, – деп
ќуаныпты.

Сонда Сєкењ інісіне ќарап:
– Шыраѓым Ерболат, ‰йдіњ берекесі

мен сєні єйел ѓой, жања жењгењді кμрдіњ.
Ол осы аудандаѓы єйелдердіњ "с±луы".  Ал
мына μзіњ маќтаѓан гараждыњ бір ѓана
кемшілігі бар. Гараждыњ сєні тμрт аяќты
машина кμрінеді ѓой! Сол сыњары болмай
гараждыњ сєні келмей ќањырап т±р, –
депті. Ерекењ к‰ліп:

– Аѓа, оны неге ертерек айтпадыњыз.
Ол сыњары баяѓыда келіп, гаражыњыздыњ
сєнін келтіретін еді ѓой, – депті. (Ол кез-
де Ерекењніњ  шаруашылыѓы да, денсау-
лыѓы да онша болмай ж‰рсе керек. Кμп
±замай ол кісі ќайтыс болып кеткенінен
ж±рт ќ±лаѓдар болар).
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 Наѓыз ±стаз болу – баќыт єрі абырой.
Шындыѓында, м±ѓалім болу оњай болып
кμрінгенмен, ал наѓыз ±стаз болу екініњ
бірініњ ќолынан келе бермесі аныќ.
"¦стазды алтын діњгекке тењер едім", –
деп ±лы педагог Ы. Алтынсарин айтќан-
дай, ±стаз жолы –  ќиыншылыѓы мен ра-
хаты бір басќа жетерлік мамандыќ атау-
лыныњ ±лысы.

Білім беру кењістігінде тєжірибелі де
білімді, μз мамандыѓыныњ хас шебері
кєсіби ±стаздар жетерлік.  Солардыњ бірі
– Ы.Алтынсарин атындаѓы Рудный єлеу-
меттік-гуманитарлыќ колледжініњ
м±ѓалімі Бектас Рєзия М±ќсынбекќызы.

¦заќ жылдар бойы ±стаздыќтыњ ±лы
жолында μзініњ айшыќты ењбегімен
дараланѓан Рєзия М±ќсынбекќызы жай-
лы ерекше ілтипатпен  айтуѓа болады.
Ол – ±лаѓатты ±стаз. Себебі ѓибратты

ѓ±мырыныњ ќымбат  шаќтарын болашаќ
буындарды оќыту мен тєрбиелеу ісіне
арнап келеді. ¤з ісіне берілген,
шєкіртініњ жанына н±р ќ±я білген
Рєзиядай  ±стаздыњ μмірі –  болашаќ
‰шін  ‰лкен μнеге.

Ол – Торѓай елініњ тумасы. Ата-анасы
ќарапайым шаруа адамдары болды.
Аяулы анасы мен асќар таудай єкесі
μздері μмір  кешкен дєуірдіњ єсерінен
болар, сауат ашпаѓан  екен. Сондыќтан
да болар μз бауыр еті балаларыныњ тиісті
білім алып, ‰лкен азамат болуын арман-
дады. Сол ‰шін де барлыѓын ќанаттыѓа
ќаќтырмай, т±мсыќтыѓа шоќыттырмай
мєпелеп тєрбиеледі. Єсіресе, ќыр
г‰ліндей ќ±лпырѓан ќызѓалдаќтарыныњ
ішінен ењ ‰лкені Рєзияныњ болашаѓына
ерекше ‰лкен ‰мітпен ќарады. Жас-
тайынан білімге ќ±штар Рєзия ата-ана-
сыныњ сеніміне еш ш‰бє келтірген емес.

М±ѓалім болу арманы, т±лымы жел-
кілдеген жас ќызды мектеп бітірісімен
Арќалыќтаѓы Ы.Алтынсарин атындаѓы
мемлекеттік педагогикалыќ институты-
на єкеледі. 1976 жылы институттыњ
физика-математика факультетін бітіріп
жоѓары білімді жас маман ±стаздыќ
ењбек жолын бастайды. Сол кездердегі
‰рдіс бойынша оќу бітірген жас маман-
дарды облыстыњ кадрлар жетіспейтін
шалѓай аудандарына жіберу даѓдысы бар
еді. Жолдамамен  алѓашќы ењбек жолын
Жанкелдин ауданыныњ "Ењбек" кењша-
рынан бастайды."Жас келсе – іске" де-
гендей, аз ѓана уаќытта жас маман  атал-
мыш мектептіњ тєжірибелі ±стаздары-
нан м±ѓалімдік мамандыќтыњ ќыр-сы-
рын жан-жаќты т‰сініп, ‰йреніп, оѓан μз
талпынысын  ќосып, ±жым ортасында бе-
делді бола білді.

Кейін Арќалыќ ќаласындаѓы кєсіптік-
техникалыќ училищеде ±заќ жылдар
бойы ±стаздыќ ќызметті абыроймен
жалѓастырады.

Уаќыт бір орнында т±рмайтыны аныќ.
2001 жылы отбасылыќ жаѓдайѓа байла-
нысты  Рудный ќаласына кμшіп келіп,
м±ндаѓы м±ѓалімдер даярлайтын бірден-
бір жалѓыз оќу орны – Ы.Алтынсарин
атындаѓы Рудный єлеуметтік-гумани-
тарлыќ колледжіне ќазаќ тілі пєнініњ
оќытушысы ретінде  ќызметке орнала-
сады.

Содан бері біраз уаќыт μтті.
Ж‰йткіген уаќыт ешкімге  жеткізер

емес... Жаќында Рєзия апайымыз зейнет-
керлік  демалысќа шыќпаќшы. Єйтсе де
бойынан сол бір жастыќ жігердіњ ±шќы-
ны жылдар μтсе де єлі де  сμнбегенін
сμзбен емес,  наќты істер арќылы кμрсе-
туде.

¦стаздыњ ќарапайымдылыѓы мен
±ќыптылыѓы, ењбекке деген ерекше ын-
тызарлыѓы μзгелерден оны  ерекшеленді-
реді.  Оныњ ќайсар мінезі, ќазаќи аќжар-
ќындыѓы мен  ќызметіне деген адалдыѓы
жас мамандар ‰шін ‰лгі боларлыќ.  Оныњ
м±ѓалімдік ќабілетімен ќатар спортќа  да
бейімі бар екенін колледж ќабырѓасында
оќытушылар арасында дойбыдан
μткізілген  спартакиададан  1-орын ал-
ѓанда ѓана білген болатынмын.

Ќазаќтыњ єйгілі жазушысы Ѓ.М‰сіре-
пов "Оќушы жастардыњ ењ сенімді ±ста-
зы, сыр жасырмай ашыќ айтатын адамы
– м±ѓалім"  демекші, Рєзия М±ќсынбек-
ќызы  "Бастауыш білім беру" маманды-
ѓыныњ 4-курс тобыныњ жетекшісі. Ата-
анадан жыраќта ж‰рген студент жас-
тарѓа оњ баѓытќа жол сілтер аќылшысы,
кез келген сєтте кμмек ќолын соза білетін
ќамќор ±стаз.

Ол  сонымен ќатар колледждіњ талап-
ты да талантты студенттерінен ќ±ралѓан
"Шамшыраќ" драмалыќ театр
‰йірмесініњ кμркемдік  жетекшісі.
М±ныњ μзі тєжірибелі ±стаздыњ таѓы бір
ќырын айќындай т‰скендей. "Б±лаќ
кμрсењ, кμзін аш" демекші, ќаншама да-
рынды жастардыњ μнер айдынына еркін
ќанат ќаѓып, самѓау биігіне кμтерілуіне
дем беріп, аќыл-кењесін беруде. Атал-
мыш ‰йірме арќылы студенттердіњ тыл-
сым сырѓа толы театр єлемімен танысты-
рып, сахна мєдениетін жетік мењгеру
маќсатында жемісті ж±мыс жасауда.
Ол єр кезде μнерлі де μрелі М.Бекќали,
Н.Анапияев, Д.Сєбитбек, Ќ.Асхат,
А.Ќалелова, Б.¤мірбек,  т. б  шєкірттерін
‰немі  маќтан т±тады.

Ол тек ќана   наѓыз ±стаз  ѓана емес , μз
отбасыныњ мєуелі бєйтерегі. Жолдасы
Асќарбек екеуі ата-ана орнын басып,  бау-
ырларына  ќашанда  кμмек ќолын ±сына-
тын таза ж‰ректі, мейірімді жандар.

Индира ЖАЙЛАУБАЕВА,
Ы.Алтынсарин атындаѓы Рудный

єлеуметтік-гуманитарлыќ колледжініњ
психология пєнініњ оќытушысы.

СУРЕТТЕ: Рєзия Бектас.

  БАРЫС-КЕЛІС

¦лы Абай сарынымен айтсаќ,
барлыѓы білім заманында бой
емес, ой т‰зейді. Ал жас ±рпаќќа
тєлім-тєрбие беріп, кμкейге ѓибрат
ќондыратын ±стаздар ‰шін
біліктілікті арттыру – басты
міндет. Білім саласындаѓы μрелі
істердіњ μзегі болып отырѓан
"¤рлеу" біліктілікті арттыру
±лттыќ орталыѓы" акционерлік
ќоѓамыныњ Ќостанайдаѓы
филиалы жыл сайын шет елдерге
мамандарымызды жіберіп,
отандыќ оќытудыњ баѓытын
дамытып, білім ќоржынын
молайтуды дєст‰рге айналдырѓан.

Б‰гінгі с±хбаттыњ ќонаѓы –
педагогика ѓылымдарыныњ
кандидаты Кудрицкая Марина
Иванќызы. Ќазір Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ (ЌМПИ) аѓылшын
тілі кафедрасыныњ мењгерушісі
болып ќызмет атќарады. Осы
жылы Марина Иванќызы
Англияныњ Ньюкасл ќаласындаѓы
университетте (Newcastle
University) біліктілігін арттырып
ќайтты.

– Марина Иванќызы, сіз барып ќайт-
ќан, тарихы 1834 жылдан басталатын
Ньюкасл университеті єлемдегі с±ра-
нысы жоѓары, дењгейі мыќты оќу орын-
дарыныњ ќатарына жатады екен. Осы
сапарда алдыњызѓа ќойѓан межелі
маќсат ќандай болды?

– Д±рыс айтасыз, Ньюкасл универси-
теті Англиядаѓы μзіндік орны бар, єлем-
ге танымал оќу ордасы. Меніњ ойымша,
кез келген аѓылшын тілі пєнініњ м±ѓалімі
μз карьерасында кемінде бір рет аѓыл-
шынтілді елдерде, мейлі ¦лыбритания
мен АЌШ, мейлі Канада мен Австралия-
да болсын, ењ алдымен, μзіне тєжірибе
жинаќтау ‰шін барып ќайтуы керек. Сон-
да ѓана наѓыз аѓылшын тілініњ
м±ѓалімімін, μзіме сенімдімін деп айта
алады деп ойлаймын. Біраќ, б±л тек
меніњ педагогикалыќ ойым.  Мен Нью-
каслда ЖОО оќытушыларына арнайы
μткізілген курсќа ќатыстым. Б±л сапар-
даѓы басты маќсатым кєсіби шеберлігімді
одан єрі арттыру болды. Сондай-аќ бри-
тан мєдениетімен кењінен танысу б±рын-
нан бері келе жатќан арманым еді. Атал-
мыш курста тек студенттерге оќытудыњ
єдіс-тєсілдерін ѓана емес, оны тєжірибе
ж‰зінде іске асыруды ‰йрететін баѓдар-
ламалармен таныстыќ, єр т‰рлі тренинг-
терді μткіздік.

– Ал, сіздіњ сапарыњыз μзіњіз ‰шін,
ЌМПИ ‰шін ќаншалыќты пайдалы бол-
ды? Ќандай тыњ нєрселер єкелдіњіз?

– Мен, ењ алдымен, шетелдік білім
ж‰йесімен етене таныстым. Бізбен бірге
єлемніњ т‰кпір-т‰кпірінен ЖОО μкілдері
келіп, μздерініњ тєжірибелерімен бμлісті.
Тыњ жањалыќтарын ортаѓа салды. Ќазаќ-
стан атынан 24 педагог барды. Оларды
Алматы ќаласында іріктеп, онлайн курс-
тардан μткізіп, осы сапарѓа дайындаѓан
болатын. Сондыќтан осы жолѓы курстыњ
салмаѓы ауыр екенін барлыѓымыз
т‰сіндік. Біз де μз ќоржынымызда бармен
бμлісуге тырыстыќ. Ньюкаслдан алып
ќайтќан тєжірибем ЌМПИ студенттеріне
‰лкен кμмегін тигізеді деп ойлаймын.
Жєне де студенттер арасында дедлайн-
курстар μткізу аѓылшын тілін мењгеріп,

Марина КУДРИЦКАЯ:

"ЖАЌСЫ ¦СТАЗ –
жаќсы тєлім-тєрбиеніњ

μзегі"

кєсіби жолѓа т‰суге септігін тигізеді екен.
– Ќазаќстан мен Британ білім ж‰йе-

леріндегі ерекшеліктерді атап μтсењіз?
– Академиялыќ еркіндік деген бар.

Студент оќытушыны, пєнді μзі тањдай-
ды. Оѓан толыќтай ќ±ќыѓы бар. Ньюкасл
университеті осы єдіспен оќытуды ќолѓа
алѓан. Біздіњ кейбір ЖОО академиялыќ
еркіндікке, яѓни элективті курстар ж‰йесі-
не ќарай ±мытылып келеді. Б±л білім са-
пасына ешќандай кері єсерін тигізбейді.
Англияда студенттер білім баѓытын жєне
ќанша жыл оќитынын тањдау арќылы,
болашаќ мамандыѓын аныќтауѓа
м‰мкіндік алады. Студент-бакалавр оќып
ж‰ріп те, μз мамандыѓы бойынша ж±мыс-
ќа орналаса береді.

– 2008 жылы Ќазаќстанныњ Болон
ж‰йесіне кіруі ‰шін ЌР Білім жєне
ѓылым министрлігі ќ±жаттарын аѓыл-
шын тіліне аудару кезінде сіз ‰лкен
ж±мыстар атќардыњыз. Толыќтырып
μтіњізші?

– Аудармалар ж‰ргізу ‰шін ЌР Білім
жєне ѓылым министрлігінен 2008 жылы
шаќырту келді. Негізінен сол жылы біздіњ
институт Болонья ќаласында μткен уни-
верситеттердіњ ¦лы Хартиясына ќол
ќойѓан болатын. Осы іссапарда Ќазаќ-
стан делегациясымен бірге аудармашы
ретінде барып ќайтќан едім. Кейін меніњ
ж±мысым ±наѓан болса керек, арнайы
министрліктен шаќыртыпты. Меніњ
аудармалар ж‰ргізуге ќатысуым осылай
басталды. Сол кезде аѓылшын тілініњ
оќытушысы болѓаныма ќатты ќуандым.

– Сіздіњ ойыњызша, жаќсы ±стаз ќан-
дай ќасиеттерге ие болуы керек?

– Жаќсы ±стаз – жаќсы тєлім-тєрбие-
ніњ μзегі. Студенттіњ сабаќќа ќатынасуы
мен ‰лгерімін ќадаѓалауынан бастап
ж±мысы сапалы, жауапкершілігі мол
маман болуына ‰лесін ќосуы ќажет.
¤йткені, ±стаз шєкірті ‰шін ќызмет етеді.
Ал жас ±рпаќ – елдіњ болашаѓы. Ќазір,
расында да, єлемдік бєсекеге т‰су ‰шін
аѓылшын тілін ‰йрену жастар ‰шін
міндетті. ‡йренемін дегенге ешкім т±сау
сала алмайды, оќу ‰шін ынта болса бол-
ѓаны. М±ны 30 жылдыќ тєжірибеме
с‰йеніп сенімді айта аламын.

– Англияѓа жаз мезгілінде барды-
њыз. Ньюкасл несімен ќызыќтырды?

– Ньюкасл – ескі ќала. Тарихи
м‰сіндер ќаланыњ єр н‰ктесінде бар де-
сем артыќ айтпаймын. Кμз тартарлыќ
ѓимараттары мен кμпірлері ќатты ±нады.
Жєне Ньюкаслда жањбыр жиі жауады
екен. Біз барѓанда ауа-райы ќ±былмалы
болды.

– Єњгімењізге рахмет!
Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

ШєкіртШєкіртШєкіртШєкіртШєкірт
ж‰регінеж‰регінеж‰регінеж‰регінеж‰регіне

жол тапќанжол тапќанжол тапќанжол тапќанжол тапќан
¦лаѓатты ±стаз Рєзия Бектас

туралы сμз
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ФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮД

Фотоэтюдті т‰сірген  Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Арманым сынды екенсіњ…
Маќпал т‰н, ж±лдыз, ай бєрі,
Болмайтын шыѓар бірі тењ.
Жаныњ да сеніњ жайдары,
Не деген кμркем жігіт ењ!

Жаутањдап ж‰рген жас жанар,
Табар ед сенен бар емін.
Бμтен ойларѓа тас ќамал,
Тартымды неткен жан едіњ!

Асанќайѓы
Сєбит±лы (ХIV-ХV)

"К‰нiнде μзiм болдым деп, Кењ пейiлге
таласпа. Ѓылымым ж±рттан асты деп,
Кењессiз сμз бастама. Жењемiн деп
бiреудi, ¤тiрiк сμзбен ќостама."

"Таза мiнсiз асыл тас, су т‰бiнде жа-
тады. Таза мiнсiз асыл сμз, ой т‰бiнде жа-
тады".

"Арѓымаќќа мiндiм деп, артќы топтан
адаспа, артыќ ‰шiн айтысып, достарыњ-
мен сынаспа",  "Ќарындасыњды жаман-
дап, μзiње туѓан табылмас"

"Мiнезi жаман адамѓа, ендi ќайтiп жу-
ыспа. Тєуiр кμрер кiсiњмен, жалѓан ай-
тып суыспа"

"Есенiњде, тiрiњде, бiр болыњыз
бєрiњiз", "Естi кμрсењ кем деме, бєрi
т±йѓын табылмас";

"Нєпсi алдаушы д±спанныњ, насиха-
тын алмаѓ±л,  Баќыты оянѓан ерлердiњ,
єрбiр iсi оњ болар";

"Сμз сμйлесе жμн бiлiп, не десе де жа-

Жыраулардан сμз ќалѓан

¤лењ сμздіњ тєњірі ойдыњ шыњы,
Мыњнан біреу ±ќсатар талдап м±ны.
Ж‰регіњді сыздатар єн м±здатар,
¤лењ ќымбат μлшеусіз оныњ ќ±ны.

Жалѓыз ауыз жазсам деп ќымбат μлењ,
Ой санамды ќамшылап шыњдап келем.
Алаулатар ±шќын сμз оралмай ж‰р,
Поэзия т±ныѓыњ неткен терењ.

Ќ±йќылжыѓан кμрікті ой кμк дμнені,
Тамсандырып тербейді к‰нде мені.
Жеткізе алмай сμзбенен дєл ќалпында,

Кμктем μтті, жаз болды к‰з де келді.

Айта берсін μлењі арзан ќымбат,
Ж‰ргенім жоќ сатќалы маќтап п±лдап.
Єр ±ѓымныњ μлшемі ж‰рек, ниет,
¦ќса болды бір пенде шын маќ±лдап.

¤лењ сμзге ѓашыќпын солай μтем,
Орны бμлек от жалын ала бμтен.
Есік ашќан μмірге аќ ќ±сымныњ,
С±њќар даусын сањќ еткен естіп кетем.

Ѓабдолла ќажы АХМЕТЖАНОВ.
 Рудный ќаласы.

¤лењ¤лењ¤лењ¤лењ¤лењ

расар"; "Ауылдаѓы жамандар, ел ќадiрiн
не бiлсiн!". Болатын адам, μсетiн ел тєуiр
кμретiнмен жалѓан айтып суыспайды,
болмайтын нєрсеге кiжiнесiп, желке
ќ±рыстырып ±рыспайды".

Б±л заманда не ѓарiп? Аќ ќалалы боз
ѓарiп, Жаќсыларѓа айтпаѓан Асыл, шы-
ѓын сμз ѓарiп; Замандасы болмаса, Ќа-
риялар болар тез ѓарiп; Ќадiрiн жењге
бiлмесе Бойѓа жеткен ќыз ѓарiп; Ел жа-
ѓалай ќонбаса, Бетегелi бел ѓарiп, Ќаз-
‰йрегi болмаса, Айдын-шалќар кμл ѓарiп;
Ата ж±рты б±ќара. ¤з ќолыњда болма-
са, Ќанша жаќсы болса да, ќайратты ту-
ѓан ер ѓарiп.

"Иiс майын жамандап, ж±пар ќайдан
табасыњ? Кμлдiњ суын жамандап, Едiл
ќайдан табасыњ?"

Шалкиiз Тiленшi±лы
(1465-1560)

"Кенелейiн деген жiгiттiњ, жылќы
iшiнде екi арѓымаѓы тел μсер. С‰йiнейiн

деген жiгiттiњ, с‰беде алтау-жетеу аѓайы-
ны тењ μсер!" Жоѓары ќарап оќ атпа,
Жуыќ т‰сер ќасыња. Жаманѓа сырыњ-
ды ќосып сμз айтпа, к‰ндердiњ к‰нi бол-
ѓанда, сол жаман айѓаќ болар басыња.
Жаќсыныњ жаќсылыѓы сол болар, жа-
манменен бас ќосып, сμйлемекке ар етер.
Жаманныњ жамандыѓы сол болар, сμйле-
се дєйiм ќара етер. Бiр жаќсыѓа басыњ
ќосып сμз айтсањ, сол жаќсы жаман-
дыѓыњ жаќсылыќќа жыр етер.

"Жамандар ќоњќалап, бiр жаќсыны
кμре алмайды." "Туырлыѓы жоќтыњ, ту-
ѓаны жоќ, тырањдап т‰зге де кетедi."

Аќтамбердi
Сары±лы

(1675-1768)

"Єдiл туѓан жаќсыѓа, екi даугер
ж‰гiнсе, тiзесiн ќисыќ б±рмаса, асыл-
дыѓы бiлiнер."

 Орын тапќан ер жiгiт, жерсiз болар

деймiсiњ. Орда тiгiп орнаса, тμрсiз болар
деймiсiњ!"

"Жаман болса жолдасыњ, астыњнан
μткен сызбен тењ", "Жаман туѓан жiгiтке,
раќатты к‰н бар ма".

"Сары аязда ќата ма, ќайнардыњ
аќќан т±ныѓы. Ќап т‰бiнде жата ма, бо-
латтыњ асыл сыныѓы"

Б±ќар жырау
(1693-1787)

"Батырлыќтан не пайда, халќыња  ќай-
ран   ќылмаса, хандардан   пайда   жоќ,
ќарашаны   жалмаса"

"Кiсiлiкке ќайшы iске ќарап т±рмау;
Кiсiлiкке ќайшы сμзге бас ш±лѓымау;
Кiсiлiкке ќайшы былыќќа батпау;
Кiсiлiк ќасиеттi аќтау, ќ±дiреттi бап-
тау."

"Жаќсыѓа ќылѓан жаќсылыќ, μмiрiњде
тозбайды. Жаманѓа ќылѓан жаќсылыќ,
бiр к‰нгiдей болмайды", "жаќсы – ары-
на ќ±л, жаман – малына ќ±л".

Шуаќты к‰ннен бетерсіњ,
‡ндемей тындым мен іштен.
Арманым сынды екенсіњ,
Т‰р-т±лѓањ т‰гел келіскен.

Сызылта єуен ќосып ењ,
Кμњілдіњ тауып пернесін.
Бір медет менен тосып ењ,
Ќайтейін… Сен де пендесіњ.

Баќыт т±рса да басымда,
Д‰біріне ердім д‰рмектіњ.
Ж‰рсењ де к‰нде ќасымда,
Осыныњ бірін кμрмеппін.

Шарыќтап ж‰рген кμњілдіњ,
Жалауын жерге т‰сірдім.
Ќара мен аѓын μмірдіњ,
Сен кеткен кезде т‰сіндім…

Сен кеткен кезде...

Кμтеремге ќайсар жаныњ кекті ме ед?!
Екі ойыњныњ бола берді-ау, бірі м±њ.
Аќынсымаќ ардан безіп кетті деп,
Лаѓыл жырѓа лаѓнет айтпа, ќ±лыным!

 Ѓазиз жанда ѓазал жырдыњ асылы,
Ќ±дыретті Ќасым ‰нмен ќайымдас.
Алаќ±йын айќайшыныњ асыры,
Аќ μлењге бола алмайды айырбас!

Сал-серініњ астарлы ѓой сыры єлі..
...К‰н астында г‰лсіз ќалды кμп ќырат..
Пір т±тќаныњ асќарынан ќ±лады,
¤лењ шіркін, μліп кеткен жоќ біраќ!

Ќ±м астында к‰њіренді ќ±ба бел,
Алаќанда аќыќ μлењ, аќырѓы ‰н!
Алты алашќа єкелер деп м±рагер,
Ќалќам, саѓан аманаттап жатырмын!

Ата аманаты

* * *   * * *

М±ќаѓали, Маѓжан кμшін табарсыњ,
Ж‰дє, жаќсы Ж±мекенге жолыќсањ.
Еншіњді алып ескі ж±ртта ќаларсыњ,
Ќара μлењніњ киесінен ќорыќсањ!

К‰н секілді кμктен ѓана кμрініп,
Аќ дидарлы айда болѓыњ келеді!
¤р кμњілдіњ μзегінде μріліп,
¤лењ болып туылѓансыњ себебі!

Жанашырыњ жарым ес боп жолыќты,
Ж±мыр басќа баќ секілді сор да сын...
Саналыѓa сабыр жолдас болыпты,
Ал, соќпаѓыњ сапарыњды оњдасын.
Бара ѓой...

Салтанат СМАЃ¦ЛОВА.
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Оныњ б‰гін таѓы кμњіл-ќошы
болмады. Алпыстыњ асуынан
асып, зейнетке шыќќаны
кμњілге медеу. Жападан-жал-
ѓыз, тымырсыќ,  сызды жер
‰йде т±рѓалы ешкім б±ѓан "Ау,
ќалайсыњ?!" деп бас с±ѓып
кμрген емес. Аядай ѓана, 40-50
‰йден аспайтын ауыл-‰йдіњ
μздерініњ де араларында ки-
кілжіњдері болып т±ратын.
Б±ныњ жалѓыздыѓына ќарап
м‰сіркей ме, єлде басќа да
єркімніњ ішкі есебі бар ма, єйте-
уір, ќысќы соѓым, той-томалаќ-
тан  ќалдырмайды. Кейде б±л
"±рттап" алѓан кезде, шаќыр-
маѓан жерге тосыннан жетіп ба-
руды єдет ќып алды.

Єйнегін шањ-тозањ басќан,
єктелмеген ‰йде тірі жан
т±рѓандай нышан да байќал-
майды. Еденніњ мμрі ќ±м-топы-
раќтан кμргісіз. Ауыл арасын-
да "Ќырсыќ Ќ±тпан", "Ішкіш
Ќ±тпан", орманнан аѓаш ±рлап
сатып, аќшасын араќќа ж±мсар
деген лаќабы баяѓыдан бар.

Басы зењіп барады. Кереу-
еттіњ бас жаѓында  кешегі
к‰ннен ќалѓан бос бμтелкелер-
де бірде-бір тамшы ќалмапты.
Киімшењ т‰регелді. ‡стіндегі
пенжегін ауыстырмаѓалы
ќашан. ¦йыќтаса да сол, кμше
кезсе де сол. Ащы судыњ арба-
уына т‰скелі ел ќатарлы ж‰ріп-
т±рып, ас-ауќат ішіп, таза
ж‰руді ќойѓан. Ќарањѓы ‰йдегі
пештіњ маздап жанбаѓанына да
біраз уаќыт болѓан. Біраќ
Ќ±тпан б±л тірлігіне жата-жас-
тана бойы ‰йреніп те кеткен.
Ж±рт алдында дабырлап сμйле-
мей, бар ‰нін ішіне б‰ге отыра-
тын ол, бір-екі шμлмекті тыњ-
ќита тастаѓаннан кейін жаны
кіргендей болатын. Ол араќты
сол ‰шін с‰йеді. Мμлтілдеп
т±рѓанда шімірікпестен ж±тып
жібергенде ішіне бір ќызу ен-
гендей болады да, бара-бара
м‰лде бμтен кісіге айналасыњ.

Ойына кешегі отырыс т‰сті:
"Сейтќали кеше не деп еді?...
¤зі ішіп алса, аузына  келгенді
кμки беретін неме екен. Мыл-
жыњ ќатындарша μміріне м±њ
шаѓып, меніњ алдымда кμзініњ
жасын сыѓып алды. Ер басыњ ез
ќылып маѓан ергені ме?... Мен
ќ±рдымѓа кеткен адаммын...
¤зініњ тμрт ќ±быласы т‰гел.
Єйелі, ќызы бар. Ќой дер ќожа
болмаѓасын есіре береді де, ан-
т±рѓан!... Меніњ ‰мітсіз,
ќарањѓы μмірім оныњ с‰ріп жа-
тќан дєуреніне тењ келер ме?!..."

Жаныныњ жайќалѓан, бір
кездері шуаќ болып тμгіліп
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т±ратын н±рын б±л араќпен
ішіп, сарќып тастады емес пе?
Ќазір оныњ орнында тек ќана
ќара ќ±рдым сызат береді. Жас
кезінде жолдастарыныњ кеу-
кеулеп: "Ќ±тпан алып ќойшы,
ќане, мыќты едіњ ѓой?!" дегені-
не масаттанып іше беріпті. Осы-
лай маќтанѓа салынып, μзініњ
жарты μмірініњ μтіп кеткенін де
байќамай, томпая мазар боп
ќалуѓа аз-аќ ќалыпты. Тіпті,
мазар болу да б±йырмай ма деп
ќорќады.

К‰с-к‰с ќолымен ол іскен
бетін уќалап жіберді де сыртќа
шыќты. Ќар ±шќындапты.

Б±ныњ жас кезіндегідей емес,
ќыс келуін кешуілдетіп жатыр.
Ќањтардыњ ќатќан аязы ызѓар-
лата соќќанда ќойнына суыќ
єбжылан кіргендей болады.
Жер де суыќќа шыдамай шаты-
нап, жарылып кетіпті. Орта-
лыќтаѓы д‰кеннен шμлмегін
ќойнына тыѓа б‰рсењдеп келе
жатќанда ылѓи да осы шыты-
нап араларына сызат т‰скен
ќара жерге ‰њілетін. ¤зініњ де
жаны осылай сызаттанып, ќара
жер кейпіне т‰сіп, сызаттанып
жатќанын ќайдан білсін б±л.
Тек кей-кейде μмірініњ раќым-
сыздыѓына, таѓдырыныњ ќатал-
дыѓына тєњірін кінєлап, іштей
к‰мілжіп ќоятын.

Жолда таѓы Сейтќ±л кез-
десті. Оныњ да бет-аузы
к‰лдіреп ісіп, бірт‰рлі ±сќын-
сыз кейіпке еніпті. Ќ±тпан б±л
т‰рін кμріп, еріксіз мырс етті.
Т‰ні бойы ќазан-ошаѓыныњ бе-
рекесін кетіріп, шањыраѓын
шайќалтып, єйелі мен ќызы-
ныњ ж‰регін шайлыќтырып,
‰ріккен ќояндай бір б±рышќа
тыќсыратын ол Ќ±тпанныњ ал-
дына  келгенде бірт‰рлі  жуаси
ќалатын. Сейтќали шалбары-
ныњ ќалтасынан басы ќылтиып,
кμрініп т±рѓан шμлмегін ќолы-
на алып: "Аѓа, бір демалайыќ-
шы, басым безілдеп єкетіп ба-
рады..."  деп ым ќаќты.
Єзєзілдей азѓырып, аѓарањдап

т±рѓан аќ араќтыњ буына
Ќ±тпан еріксіз кμргендей бол-
ды.

Бір шμлмекті місе т±тпай,
Сейтќали таѓы бірнешеуін
єкелді. Жуан ќырлы стаќанды
μзініњ ебедейсіз саусаќтарымен
ќармап, аузына ќ±йып болып,
бір жμткірінде де:

– Аѓа деймін-ау, сіз маѓан
рењжімењіз. Мен сізді ‰лкен
деп сыйлаймын. Кμпті кμрген
деп сізден аќыл с±рау ‰шін ке-
лемін – деп ќызара бμртті. – Сіз
мені жап-жас болып елпектеп
ж‰ретін желμкпе аќымаќ деп
ойлайтын шыѓарсыз... Тссс...

Б±ныњыз ќате! ‡йдегі келініњіз
маѓан:  "Ит боп ќањѓырып, осы
араќтан μлерсіњ бір к‰ні!" деп
ит терісін басыма ќаптайды.
Мен ондайѓа кμнбек емеспін.
Туѓалы бері маѓан, Сейтќалиѓа,
ешкім де дауыс кμтеріп кμрген
емес! – деп Сейтќали еліріп,
ќолын кеудесіне соѓып-соѓып
алды. Ќ±тпан оны тыњдаѓаны-
мен, кμњілі басќа жаќта еді.
Б±ныњ лепірме сμздерін
±ќќысы да келмеді. Кμз алдын-
да кμлтілдеп, т±нып т±рѓан аќ
араќты ѓана байќады. Жєймен
тыњдаѓандай боп, бет-ж‰зі бал-
бырап,μз ойымен μзі єлек.

 Б±л ауылѓа келгелі ќанша
жыл боп еді? Есінде жоќ. Єйте-
уір, жас еді. Бойында к‰ш-
ќуаты  тасыѓан, нарттай ќызыл,
ќызулы жігіт еді. Ќаладаѓы же-
тімдер ‰йінен осы ауылдаѓы
шаруашылыќќа жолдама ал-
ѓанда кμњілі бірт‰рлі  ќобалжы-
ѓандай болѓан. Єсіресе, б±йра
шашты, кμзі т±њѓиыќ кμк те-
њіздей мμлдіреген Ленаны
ќимап еді. Соѓыста ата-анасы,
туыс-туѓаны жоќ т±лдыр жетім-
дерді сол бір ќоњыр ќабырѓалы
кμне ѓимарат табыстырып, бір
‰йдіњ бауырларындай ќып
μсірген еді. Есінде, асханада та-
маќтанып отырѓанда Ленаныњ
толќынданѓан б±рымынан
білдіртпей тартып ќалатын, сол
кезде Лена сєл ѓана ќабаќ шы-

тып "Ќойшы!"  деп ќана ќоятын.
Бойжетіп, бозбала кезде де Ле-
наѓа кμњілі ауып т±ратын. Сол
сары ќызда не к‰ш бар де-
сейші?! Ќылжаќтап жанынан
шыќпайтын бозбалаларды ол
кμзіне де ілмейтін. Тек μзімен
оќта-текте кездесіп ќалѓанда
отты жанарын бір ќадап, бас иіп
ќана μтетін. Б±л  бала кездегі-
дей емес, оѓан жаќындауѓа
именетін. Тек сырттай ѓана
оныњ с±лулыѓына, ерке ќылыќ-
тарына с‰йсініп ж‰ретін.
Ќ±тпан оны ойласа бойына бір
ќанатты сезім бойлаѓандай бо-
лады да, μз-μзін баќытты сезі-

нетін. Махаббат па, єлде басќа
ма, шаруасы жоќ. Тек сол сезім
ѓана б±ны ќуантып, ќиял ќ±ша-
ѓына кμз ж±ма енгізетін. Есін-
де, барлыѓы да есінде екен...

Б±ныњ да жас кезі зор ќызыќ-
пен μткендей кμрінеді б±ѓан.
Ештењені де ойламайсыњ, атќа
мініп, ќой баѓасыњ, ќолыњ боса-
са ќыр басында сауыќ ќ±расыњ.
Жас ќыз-келіншектердіњ бауы-
рына с±ѓанаќ ќолыњды с±ѓып
жібергенде еліктіњ лаѓындай
ытќып-ытќып кетуші еді ѓой,
шіркіндер! Махаббат па? Жоќ,
ол кезде оны ойлауѓа да м±рша-
сы да болмаѓан сияќты. Бозба-
ла кездегі ынтызар болѓан Лена
ќызѓа ±ќсас ешкім де жолыќпа-
ды. Бірде жас к‰нгі желікпен
т±лымшаѓы желбіреп бойжетіп
келе жатќан кμрші ауылдаѓы
Баќтыбердініњ Єйкен атты
ќызын т‰н жамылып алып ќаш-
ќан еді. Баќтыбердініњ иіні
ж±мсаќ кісі еді, жарыќтыќ. Дау
кμтеріп, ауыл арасында ат шап-
тырмады. "Болары болды, ќыз
жат ж±рттыќ, ќарлыѓашымды
саѓан бердім. Баќытты болыњ-
дар, ќараќтарым!" деп батасын
да беріп еді. Біраќ б±л ќолдаѓы
ќарлыѓашын баѓа да, баѓалай да
алмады. К‰ндегі ±рыс-керістіњ
‰лкен себепкері араќ болып, ша-
њыраѓыныњ берекесі ќашты.
‡ш айдан соњ Єйкен бар ж‰гін
жинап, тμркініне тартып отыр-

ды. Б±л да оныњ артынан еш
бармады, ќайта басыныњ босаѓа-
нына ќуанып та ќалѓандай бол-
ды. Кейін естіді, б±лар ажырас-
ќаннан соњ жылжарым уаќыт-
тан кейін ќаладѓы оќыѓан бір
жігітке т±рмысќа шыѓыпты.
Сμйтіп б±ныњ отбасылыќ μмірі
басталмай-аќ жатып, осы араќ-
тыњ кесірінен шарт ‰зілген еді.
Ал ќазір кім б±л?... Кμзін ашты.
Шμлмектер бос ќалыпты. Сейт-
ќали: "Мен ќазір алып келе
ќояйын" деп ‰йден тењселе шы-
ѓып кетті. Ќарањѓы моладай  бол-
ѓан б±л ‰йдіњ ауыр мысы басып
Ќ±тпанныњ демі тарылып,
ќысыла бастады. Кір жаѓалы
кμйлегініњ т‰ймесін аѓытып
тастады, біраќ б±ныњ да кμмегі
болмады. Енді ќайтпек?...
К‰ткен Сейтќали єлі жоќ. Не
болса да, далаѓа шыќпаќ. Ор-
нынан єрењ т±рды. Есіктіњ ер-
неуіне ќолын тіреп, дєлізге
беттеді. Дєліздіњ шамы да жа-
ѓылмапты. Ќап-ќарањѓы, ыз-
ѓар денесін тоњазытып барады.
Бір кезде кμзі ќарауытып,
д‰ние шыр кμбелек айналып
кетті. Манаѓы ќысылып, та-
рылѓаны да ізім-ѓайым жоќ бо-
лып, бірт‰рлі рахат к‰йге ен-
гендей болды.  Кμз алдына
б±рын μзі кμрмеген ата-анасы
келді. Анасыныњ ж‰зі ќандай
жылы еді. Єкесі де ќолын
б±лѓап б±ны шаќырып жатыр.
Ќ±тпанныњ оларѓа бірер сμз
айтќысы келді, біраќ дауысы
шыѓар емес. Кенет, ата-анасы-
ныњ жанында μзі б±рын ќ±штар
болѓан Лена пайда болды. Ерке
к‰лкісімен сыњѓырлап, ол да
бері шаќырады. Ќ±тпан оларѓа
ќарай тырмысып-аќ жатыр,
біраќ болар емес. ¤зі т±њѓиыќќа
с‰њгіп бара жатќандай, ал ќарт
ата-анасы  мен Лена болса оѓан
сонау биіктен ќарап т±рѓандай.
Ќатты ышќынып еді, ќол-аяѓын
ауыр арќанмен матап тастаѓан-
дай ќозѓалтар емес. Тек μзініњ
еркімен белгісіз терењге єкетіп
бара жатты. Ауызѓы ‰йдіњ тас
еденіне т‰бі кесілген теректей
кєрі денесімен етпетінен ќ±лап
т‰сті. Еденніњ буын-буынды
ќалтыратќан аязы б‰йірінен
μтіп барады. Т±руѓа єлі де, к‰ші
де жоќ. ¤њ мен т‰стіњ арасын-
даѓы саѓымданѓан елестер.
"Сейтќали ќайда?... Ол неге
жоќ?..."

Сара ЖАЌСЫЛЫЌ,
 Ќазанбасы

орта мектебініњ
11 сынып оќушысы.

 Єулиекμл ауданы.

 "Мал тап, алысќа кет, жалќаулыќќа жењiлмей. Мал арыстан-
ныњ аузында, Т‰рiкменнiњ тμрiнде, табарсыњ оны ќайраттансањ
ерiнбей." (Алшаѓыр би)

"Ер жiгiтке ењбек ар емес, оны кμтермеген ер нар емес." (Шо-
ќай би).

"Бiлектiњ к‰шiнде кеткенiњдi, бiлiктiњ к‰шiмен ќайтардым. Най-
заныњ ±шында кеткенiњдi, тiлдiњ ±шымен ќайтардым, – дей келiп,
Бμлтiрiк шешен: "Жаќсы кєсiп – аныќ ырыс" – деген.

"Тμккен терiњ болмаса, елге μкпелеме.". "Елдегiнi ерге бередi,
ерге бергенде, тμккен терге бередi". (Наќысбек шешен).

"Наѓыз баќ ењбектiге бiтедi,Ќызыр оныњ талпынысын
к‰тедi.Ѓ±мыр ‰йретiп, данышпан етедi, с‰тпен кiрсе, с‰йекпен

кетедi". (Киiкбай би)

"Тiрлiк басќа болса да, тiлек бiр. Бармаќ басќа болса да, бiлек
бiр".

"Батырлыќтан не пайда,халќына ќайран ќылмаса" (Тμле би).

 "Атадан жаќсы ±л туса, елiнiњ оњы болады" (Ќазыбек би).

   "Бай болсањ халќыња пайдањ тисiн, бай болып елге пайдањ
тимесе,елден бμтен ‰йiњ к‰йсiн." (Єйтеке би).

  Жiгiт кеселшi болар, єйелi μсекшi болар. Елдiњ шынары бол-
мас, кiшiнiњ т±раѓы болмас. Ел тозып, ыѓыр болар, ер ќажып, т±ѓыр
болар. Баќќаны базар болар, айтќаны азан болар. К‰ндердiњ
к‰нiнде, ел бiр жаќсыѓа зар болар,    (Досбол шешен)

Би-
шешендер
айтыпты

Ќ±рдымЌ±рдымЌ±рдымЌ±рдымЌ±рдым
(Єњгіме)
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Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеуге жєне т±руѓа келген
денсаулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет,
спорт жєне агроμнеркєсіптік кешен мамандарына єлеуметтік ќолдау

шараларын ±сыну" мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет регламентi

ж±мыс істеуге жєне т±руѓа келген денсаулыќ
саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсызданды-
ру, мєдениет, спорт жєне ветеринария маман-
дарына єлеуметтік ќолдау шараларын ±сыну"
мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет регламентін
бекіту туралы" ќаулысыныњ (Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 4535 болып тіркелген, 2014 жылѓы 16 сєуір-
де "Єділет" аќпараттыќ-ќ±ќыќтыќ ж‰йесінде
жарияланѓан) к‰ші жойылды деп танылсын.

3. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан
к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ ќол-
данысќа енгізіледі.

           Облыс  єкімі        Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемле-

кеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2014 жылѓы 29 желтоќ-
сандаѓы № 5262  болып  тіркелген.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергiлiктi
мемлекеттiк басќару жєне μзiн-μзi басќару ту-
ралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан
Республикасыныњ Зањына, "Мемлекеттiк
кμрсетiлетiн ќызметтер туралы" 2013 жылѓы 15
сєуірдегі Ќазаќстан Республикасы Зањы 16-
бабыныњ 3-тармаѓына Ќостанай облысыныњ
єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ауылдыќ елді ме-
кендерге ж±мыс істеуге жєне т±руѓа келген
денсаулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік ќам-
сыздандыру, мєдениет, спорт жєне агро-
μнеркєсіптік кешен мамандарына єлеуметтік
ќолдау шараларын ±сыну" мемлекеттiк
кμрсетiлетiн ќызмет регламентi бекітілсін.

2. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2009 жылѓы
3 наурыздаѓы № 71 "Ауылдыќ елді мекендерге
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"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеуге жєне т±руѓа келген денсаулыќ

саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне

агроμнеркєсіптік кешен мамандарына єлеуметтік ќолдау шараларын

±сыну" мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет регламентін бекіту туралы

тiлетiн ќызметтi алушыѓа мемлекеттiк кμрсе-
тiлетiн ќызмет нєтижелерін беру.

3. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету
процесiнде кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызметкер-
лерiнiњ) μзара  iс-ќимыл тєртiбiн сипаттау

7. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету процесiне
ќатысатын кμрсетілетін ќызметті берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызметкер-
лерiнiњ) тiзбесi:

1) кμрсетiлетiн ќызметтi берушініњ кењсесі;
2) кμрсетiлетiн ќызметтi берушініњ басшы-

сы;
3) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты

орындаушысы.
8. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын

кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ бμлімшелер (ќыз-
меткерлер) арасындаѓы рєсімдердіњ
(іс-ќимылдардыњ) реттілігін сипаттау:

1) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ кењсесі
ќ±жаттарды ќабылдауды жєне тіркеуді ж‰зеге
асырады, кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа ќ±жат-
тарды тапсырѓанын растайтын μтініштіњ ‰збелі
бμлігін береді, Стандарттыњ 9-тармаѓында бел-
гіленген ±сынылѓан ќ±жаттардыњ д±рыстыѓын
тексереді жєне ќ±жаттарды б±рыштама ќою
‰шін кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сына береді – 30 (отыз) минуттан артыќ емес;

2) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сы кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты
орындаушысын аныќтайды, тиiстi б±рыштама-
сын ќояды  жєне ќ±жаттарды кμрсетiлетiн
ќызметтi берушiнiњ жауапты орындаушысына
береді – 2  саѓаттан артыќ емес.

3) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты
орындаушысы ќ±жаттарды зерделегеннен
кейін мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет кμрсету
нєтижесініњ жобасын єзірлейді, оны кμрсетiлетiн
ќызметтi берушiнiњ басшысына береді – 32
(отыз екі) к‰нтізбелік к‰н.

4) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сы:

кμтерме жєрдемаќы сомасын 7 (жеті)
к‰нтізбелік к‰н ішінде кμрсетiлетiн ќызметтi алу-
шылардыњ жеке есеп шоттарына аударады;

сенім білдірілген μкіл (агент) 30 (отыз) ж±мыс
к‰ні ішінде кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа
т±рѓын ‰й сатып алуѓа немесе салуѓа бюд-
жеттік кредит беру бойынша шаралар ќабыл-
дайды.

Кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшысы
кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа мемлекеттiк
кμрсетiлетiн ќызмет нєтижелерін береді.

Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын
кμрсете отырып, єрбір іс-ќимылдыњ (рєсімніњ)
μту блок-схемасы Регламенттіњ 1-ќосымша-
сында кμрсетілген.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓымен
жєне (немесе) μзге де кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiлермен μзара iс-ќимыл жасасу
тєртiбiн, сондай-аќ мемлекеттiк ќызмет
кμрсету процесiнде аќпараттыќ ж‰йелердi
пайдалану тєртiбiн сипаттау

9. Мемлекеттік ќызмет Ќостанай облысы
бойынша "Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы"
шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓындаѓы республи-
калыќ мемлекеттік мекемесі жєне "электрон-
дыќ ‰кімет" веб-порталы арќылы кμрсетілмейді.

10. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету процесiнде
кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ ќ±рылымдыќ
бμлiмшелерi (ќызметкерлерi) iс-ќимылдарыныњ
жєне мемлекеттiк ќызмет кμрсету процесiнде
кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ ќ±рылымдыќ
бμлiмшелерiнiњ (ќызметкерлерiнiњ) μзара iс-
ќимылдар реттiлігініњ сипаттамасы Регла-
менттіњ 2-ќосымшасына сєйкес мемлекеттiк
ќызмет кμрсетудiњ бизнес-процестерiнiњ аныќ-
тамалыѓында кμрсетiледi.

1. Жалпы ережелер

1. "Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеуге
жєне т±руѓа келген денсаулыќ саќтау, білім
беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет,
спорт жєне агроμнеркєсіптік кешен маманда-
рына єлеуметтік ќолдау шараларын ±сыну"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметін (б±дан єрі –
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет) ауылдыќ
аумаќтарды дамыту жμнiндегi аудандыќ (об-
лыстыќ мањызы бар ќаланыњ) уєкiлеттi орган-
дар (б±дан єрi – кμрсетілетін ќызметті беруші)
кμрсетеді.

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет алу ‰шін
μтінімдерді ќабылдау жєне нєтижелерін беруді
кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі ж‰зеге
асырады.

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

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ нєтижесі
кμтерме жєрдемаќы т‰ріндегі єлеуметтік ќол-
дау шаралары болып табылады.

4. Мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет нєти-
жесін ±сыну нысаны – ќаѓаз т‰рiнде.

2. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету про-
цесiнде кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызмет-
керлерiнiњ) iс-ќимыл тєртiбiн сипаттау

5. Мемлекеттiк ќызметтi кμрсету бойынша
рєсiмдi (іс-ќимылды) бастауѓа негiздеме Ќазаќ-
стан Республикасы ‡кіметініњ 2014 жылѓы 12
аќпандаѓы № 80 ќаулысымен бекітілген "Ауыл-
дыќ елді мекендерге ж±мыс істеуге жєне т±руѓа
келген денсаулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік
ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне агро-
μнеркєсіптік кешен мамандарына єлеуметтік
ќолдау шараларын ±сыну" мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызмет стандартыныњ 2-ќосымшасына
сєйкес (б±дан єрі – Стандарт) нысан бойынша
Стандарттыњ 9-тармаѓында белгіленген ќ±жат-
тарды ќоса бере отырып μтiнiш ±сыну болып
табылады.

6. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету процесiнiњ
ќ±рамына кiретiн єрбiр рєсiмнiњ (iс-ќимылдыњ)
мазм±ны, оныњ орындалу ±заќтыѓы:

1) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ кењсесі
ќ±жаттарды ќабылдауды жєне тіркеуді ж‰зеге
асырады, кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа ќ±жат-
тарды тапсырѓанын растайтын μтініштіњ ‰збелі
бμлігін береді, Стандарттыњ  9-тармаѓында бел-
гіленген ±сынылѓан ќ±жаттардыњ д±рыстыѓын
тексереді, ќаржы ќаражатыныњ ќажеттілігін
есептеуді ж‰ргізеді – 30 (отыз) минуттан артыќ
емес;

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

2) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сы кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты
орындаушысын аныќтайды, тиiстi б±рыштама
ќояды – 2  саѓаттан артыќ емес.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – кμрсе-
тiлетiн ќызметтi берушi басшысыныњ б±рыш-
тамасы;

3) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты
орындаушысы ќ±жаттарды зерделейді,
мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет нєтижесініњ
жобасын єзірлейді – 32 (отыз екі) к‰нтізбелік
к‰н.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – мемле-
кеттiк кμрсетiлетiн ќызмет кμрсету нєтижесініњ
жобасы;

4) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сы:

кμтерме жєрдемаќы сомасын 7 (жеті)
к‰нтізбелік к‰н ішінде кμрсетiлетiн ќызметтi алу-
шылардыњ жеке есеп шоттарына аударады;

сенім білдірілген μкіл (агент) 30 (отыз) ж±мыс
к‰ні ішінде кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа
т±рѓын ‰й сатып алуѓа немесе салуѓа бюд-
жеттік кредит беру бойынша шаралар ќабыл-
дайды;

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –кμрсе-

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеуге жєне т±руѓа келген денсаулыќ
саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне агро-

μнеркєсіптік кешен мамандарына єлеуметтік ќолдау шараларын ±сыну"
мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет регламентіне 1-ќосымша

Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын кμрсете отырып,
єрбір іс-ќимылдыњ (рєсімніњ) μту блок-схемасы

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеуге жєне т±руѓа келген денсаулыќ
саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне агро-

μнеркєсіптік кешен мамандарына єлеуметтік ќолдау шараларын ±сыну"
мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет регламентіне 2-ќосымша

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеуге жєне т±руѓа келген
денсаулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет,
спорт жєне агроμнеркєсіптік кешен мамандарына єлеуметтік ќолдау

шараларын ±сыну" мемлекеттік ќызмет кμрсету
 бизнес-процестерініњ  аныќтамалыѓы

Кμтерме жєрдемаќы
сомасын 7 (жеті) к‰н-
тізбелік к‰н ішінде кμр-
сетiлетiн ќызметтi алу-
шылардыњ жеке есеп
шоттарына аударады;

сенім білдірілген μкіл
(агент) 30 (отыз) ж±мыс
к‰ні ішінде кμрсетiлетiн
ќызметтi алушыѓа т±рѓын
‰й сатып алуѓа немесе
салуѓа бюджеттік кредит
беру бойынша шаралар
ќабылдайды.

Шартты белгілемелер:

– мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басы мен соњы

– кμрсетiлетiн ќызметтi алушы, кμрсетiлетiн ќызметтi берушi кењсесі,  кμрсетiлетiн ќызметтi берушi
басшысы, кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты орындаушысы рєсімініњ (іс-ќимылдыњ) атауы;

– келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту.

Кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiніњ кењсесі ќ±жаттар-
ды ќабылдауды жєне тірке-
уді ж‰зеге асырады,
кμрсетiлетiн ќызметтi алу-
шыѓа ќ±жаттарды тапсырѓ-
анын растайтын μтініштіњ
‰збелі бμлігін береді, Стан-
дарттыњ 9-тармаѓында бел-
гіленген ±сынылѓан ќ±жат-
тардыњ д±рыстыѓын тексе-
реді, ќаржы ќаражатыныњ
ќажеттілігін есептеуді
ж‰ргізеді - 30 (отыз) минут-
тан артыќ емес.

Кμрсетiлетiн ќызмет-
тi берушiнiњ жауапты
орындаушысын аныќтай-
ды, тиiстi б±рыштама
ќояды -  2  саѓаттан артыќ
емес

Ќ±жаттарды зерде-
лейді, мемлекеттiк кμр-
сетiлетiн ќызмет нєти-
жесініњ жобасын єзірлейді
- 32 (отыз екі) к‰нтізбелік
к‰н.

иє
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Приложение 1 к регламенту государственной услуги "Предоставление мер
социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социально-
го обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим

для работы и проживания в сельские населенные пункты"

Блок-схема прохождения каждого действия (процедуры)
с указанием длительности каждой процедуры (действия)

Осуществляет прием
и регистрацию докумен-
тов, выдает отрывную
часть заявления услугопо-
лучателю, подтверждаю-
щую получение докумен-
тов, проверяет достовер-
ность предоставленных
документов, определен-
ных в пункте 9 Стандарта,
производит расчеты по-
требности финансовых
средств – не более 30
(тридцати) минут.

государственной услуги "Предоставление мер
социальной поддержки специалистам здраво-
охранения, образования, социального обеспе-
чения, культуры, спорта и ветеринарии, при-
бывшим для работы и проживания в сельские
населенные пункты" (зарегистрировано в Ре-
естре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов под № 4535, опубликова-
но 16 апреля 2014 года в Информационно-пра-
вовой системе "Єділет").

3. Настоящее постановление вводится в
действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опуб-
ликования.

            Аким области       Н.САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре государствен-

ной регистрации   нормативных  правовых   ак-
тов  29 декабря  2014 года под  № 5262

В соответствии с Законом Республики Ка-
захстан от 23 января 2001 года "О местном
государственном управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан", пунктом 3 ста-
тьи 16 Закона Республики Казахстан от
15 апреля 2013 года "О государственных ус-
лугах" акимат Костанайской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регламент госу-
дарственной услуги "Предоставление мер со-
циальной поддержки специалистам здравоох-
ранения, образования, социального обеспече-
ния, культуры, спорта и агропромышленного
комплекса, прибывшим для работы и прожи-
вания  в сельские населенные пункты".

2. Признать утратившим силу постановле-
ние акимата Костанайской области от 3 марта
2014 года № 71 "Об утверждении регламента

Постановление акимата Костанайской области от 26 ноября 2014 года № 595

Об утверждении регламента государственной услуги

"Предоставление мер социальной поддержки специалистам

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,

спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и

проживания в сельские населенные пункты"

Утвержден постановлением акимата от 26 ноября 2014 года № 595

Регламент
государственной услуги "Предоставление мер социальной поддержки

специалистам здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса,

прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты"
результатов оказания государственной услу-
ги услугополучателю.

 3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений (работников)
услугодателя в процессе оказания государ-
ственной услуги

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

1) канцелярия услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услугодате-

ля.
8. Описание последовательности процедур

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

1) канцелярия услугодателя осуществляет
прием и регистрацию документов, выдает от-
рывную часть заявления услугополучателю,
подтверждающую получение документов, про-
веряет достоверность предоставленных доку-
ментов, определенных в пункте  9 Стандарта,
и передает документы руководителю услуго-
дателя для наложения визы – не более 30 (трид-
цати) минут;

2) руководитель услугодателя определяет
ответственного исполнителя услугодателя,
налагает соответствующую визу и передает
документы ответственному исполнителю – не
более 2 (двух) часов;

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля после изучения документов подготавлива-
ет проект результата оказания государствен-
ной услуги, передает его руководителю услу-
годателя – 32 (тридцать два) календарных дня;

4) руководитель услугодателя:
перечисляет сумму подъёмного пособия на

индивидуальные лицевые счета услугополу-
чателей в течение 7 (семи)  календарных дней;

принимает меры по предоставлению пове-
ренным (агентом) бюджетного кредита на при-
обретение или строительство жилья услуго-
получателю в течение 30 (тридцати) рабочих
дней.

Руководитель услугодателя выдает резуль-
таты оказания государственной услуги услу-
гополучателю.

Блок-схема прохождения каждого действия
(процедуры) с указанием длительности каж-
дой процедуры (действия) указана в приложе-
нии 1 к Регламенту.

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

9. Государственная услуга через респуб-
ликанское государственное учреждение на
праве хозяйственного ведения "Центр обслу-
живания населения" по Костанайской области
и через веб-портал "электронного правитель-
ства" не оказывается.

10. Описание порядка действий структур-
ных подразделений (работников) услугодате-
ля в процессе оказания государственной ус-
луги и порядка взаимодействия структурных
подразделений (работников) услугодателя в
процессе оказания государственной услуги
отражается в справочнике бизнес-процессов
оказания государственной услуги согласно
приложению 2 к Регламенту.

1. Общие положения

1. Государственная услуга "Предоставле-
ние мер социальной поддержки специалистам
здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и агропромыш-
ленного комплекса, прибывшим для работы и
проживания в сельские населенные пункты"
(далее – государственная услуга) оказывает-
ся районными (города областного значения)
уполномоченными органами по развитию сель-
ских территорий (далее – услугодатель).

Прием заявлений и выдача результатов
оказания государственной услуги осуществ-
ляется канцелярией услугодателя.

2. Форма оказания государственной услуги
– бумажная.

3. Результатом оказания государственной
услуги являются меры социальной поддержки
в виде подъёмного пособия и бюджетного кре-
дита.

4. Форма предоставления результата ока-
зания государственной услуги – бумажная.

 2. Описание порядка действий струк-
турных подразделений  (работников) ус-
лугодателя в процессе оказания государ-
ственной услуги

5. Основанием для начала процедуры (дей-
ствия) по оказанию государственной услуги
является заявление услугополучателя по фор-
ме согласно приложению 2 к Стандарту госу-
дарственной услуги "Предоставление мер со-
циальной поддержки специалистам здравоох-
ранения, образования, социального обеспече-
ния, культуры, спорта и агропромышленного
комплекса, прибывшим для работы и прожи-
вания в сельские населенные пункты", утвер-
жденному постановлением Правительства
Республики Казахстан от 12 февраля 2014 года
№ 80 (далее – Стандарт) с приложением доку-
ментов, определенных в пункте 9 Стандарта.

6. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса оказания
государственной услуги, длительность его вы-
полнения:

1) канцелярия услугодателя осуществляет
прием и регистрацию документов, выдает от-
рывную часть заявления услугополучателю,
подтверждающую получение документов, про-
веряет достоверность предоставленных доку-
ментов, определенных в пункте 9 Стандарта,
производит расчеты потребности финансовых
средств – не более 30 (тридцати) минут.

Результат процедуры (действия) – регист-
рация документов;

2) руководитель услугодателя определяет
ответственного исполнителя услугодателя,
налагает соответствующую визу – не более 2
(двух) часов.

Результат процедуры (действия) – виза ру-
ководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля изучает документы, подготавливает проект
результата оказания государственной услуги
– 32 (тридцать два) календарных дня.

Результат процедуры (действия) – проект
результата оказания государственной услуги;

4) руководитель услугодателя:
перечисляет сумму подъёмного пособия на

индивидуальные лицевые счета услугополу-
чателей в течение 7 (семи)  календарных дней;

принимает меры по предоставлению пове-
ренным (агентом) бюджетного кредита на при-
обретение или строительство жилья услуго-
получателю в течение 30 (тридцати) рабочих
дней.

Результат процедуры (действия) – выдача

Приложение 2 к регламенту государственной услуги "Предоставление мер
социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социально-
го обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим

для работы и проживания в сельские населенные пункты"

Справочник
бизнес-процессов оказания государственной услуги "Предоставление

мер социальной поддержки специалистам здравоохранения,
образования, социального обеспечения, культуры, спорта и

агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания
в сельские населенные пункты"

Определяет ответст-
венного исполнителя услуго-
дателя, налагает соответ-
ствующую визу – не более  2
(двух) часов.

Изучает документы,
подготавливает проект ре-
зультата оказания государ-
ственной услуги – 32 (трид-
цать два) календарных дня

Перечисляет сумму
подъёмного пособия на
индивидуальные лице-
вые счета услугополуча-
телей в течение 7 (семи)
календарных дней; при-
нимает меры по предос-
тавлению поверенным
(агентом) бюджетного
кредита на приобретение
или строительство жи-
лья услугополучателю в
течение 30 (тридцати)
рабочих дней.

Условные обозначения:

– начало или завершение оказания государственной услуги;

– наименование процедуры (действия) услугополучателя,  канцелярии услугодателя,  руководителя
услугодателя, ответственного исполнителя услугодателя;

– переход к следующей процедуре (действию).

да
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"Ќостанай ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі Ќоста-
най ауданы єкімдігініњ "Экономика
жєне ќаржы бμлімі"  мемлекеттік ме-
кемесініњ экономикалыќ саясат
жєне жоспарлау секторыныњ бас
маманы, Е-R-4 санаты, бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты - 56 375 тењгеден
76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттер:
Жоѓары т±рѓан мемлекеттік орган-

дарѓа есептер, мєліметтер, аќпарат-
тарды уаќтылы орындап дайындайды.
Барлыќ іріктелген жєне ж‰зеге асыры-
латын инвестициялыќ жобалар бойын-
ша аќпаратты, республикалыќ жєне
жергілікті бюджет ќаражаты есебінен
ќ±рылып жєне ќайта ќ±рылѓан объекті-
лер бойынша аќпаратты дайындайды.
Аудан дамуыныњ баѓдарламаларыныњ
тиімділік баѓалауын ж‰ргізеді. Єлеу-
меттік-экономикалыќ дамуыныњ мањыз-
ды  кμрсеткіштері туралы аудан єкіміне
аќпаратты дайындайды, ауданныњ
єлеуметтік-экономикалыќ даму туралы
аныќтаманы дайындайды жєне облыс
єкімі аппаратына ±сынады. Аймаќтыќ
даму баѓдарламалары, бюджеттік па-
раметрлер жєне єлеуметтік-экономи-
калыќ даму болжамыныњ барлыќ
бμлімдерін єзірлеуге ќатысады. Ќол-
даныстаѓы мемлекеттік жєне салалыќ
баѓдарлама саласында мониторинг
жєне жедел аќпаратты жинайды жєне
±йымдастырады. Облыстыњ салалыќ
басќармаларына есептік мерзімде
ауданныњ даму баѓдарламаларыныњ
орындалуы бойынша есепті жєне мо-
ниторингті ±сынады. Мемлекеттік ќыз-
метті кμрсету бойынша ж±мысты ±йым-
дастырады жєне ж‰ргізеді. Бμлімніњ
басшысыныњ басќа да тапсырмаларын
орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:  Жоѓары -   экономи-
калыќ, бухгалтерлік есеп, ќаржы жєне
несие. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар бол-
ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі эконо-
микалыќ, бухгалтерлік есеп, ќаржы
жєне несие білімі р±ќсат етіледі.  Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-

лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы"  Зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан–2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санат-
таѓы лауазымдар бойынша функцио-
налдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

 Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген
бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын 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 Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмелері;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жарияла-
ѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ
ішінде "Ќостанай ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесіне мына

мекенжайѓа: Затобол кенті, Калинин
кμшесі, 65 ‰й, 205 каб., аныќтама те-
лефоны 8-71455-2-19-45, факс 8-
71455-2-19-45, электрондыќ мекенжай
ok_kostregion@mail.ru ±сыну ќажет.
Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзімінде берген ќ±жаттары
(ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле
отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салын-
ѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќарауы-
на ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу бастал-
ѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешік-
тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар єњгімелесуге жіберу туралы хабар-
дар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесінде
μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќынды-
лыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына баќылаушылардыњ
ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде Ќазаќстан Республи-
касы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихаттардыњ депутаттары,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сымен белгіленген аккредитация ал-
ѓан б±ќаралыќ аќпараттыќ ќ±ралдар-
дыњ μкілдері, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), ком-
мерциялыќ ±йымдар мен саяси пар-
тиялардыњ, μкілетті ќызметкерлері
ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысы-
на баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
меті бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓа Ќостанай ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметі бμліміне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жататы-
нын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін ±сы-
нады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шыѓын-
дар   (єњгімелесу μтетін жерге жєне
кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерін пайдалану) азамат-
тардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

Ж±мыссыздар ќылмысты
жиі жасайды

ЌР Бас прокуратурасыныњ Ќ±ќыќтыќ статистика жєне арнайы есеп-
ке алу жμніндегі Комитетініњ Ќостанай облысы бойынша басќарма-
сыныњ мєліметтеріне ќараѓанда, облысымызда μткен жылы тіркел-
ген ќылмыстыњ жалпы саны 23 845-ке жеткен, б±л 2013 жылмен са-
лыстырѓанда 9 пайызѓа кем. Ќылмыс саныныњ азаюы ќ±ќыќ ќорѓау
органдарыныњ маќсатты ж±мысыныњ нєтижесі. Дегенмен, μњір 10 мыњ
т±рѓынѓа шаќќанда ќылмыстылыќ дењгейі бойынша  ‰шінші, тіркел-
ген ќылмыстар саны бойынша республикада алтыншы орынды алып
отыр.

Басќарма ќызметкерлері ж‰ргізген талдауларѓа ќараѓанда, 2014
жылы ќылмыстыќ жауапкершілікке тартылѓан 6 875 азаматтыњ 75
пайызы ж±мыссыздар, 20 пайызѓа жуыѓы б±рын сотталѓандар, сон-
дай-аќ єрбір ‰шінші ќылмыс ішкіліктіњ кесірінен орын алѓан. Ќыл-
мысты ќудалау органдарыныњ ќылмысты есептен жасыру фактілері
єлі де тыйылмай т±р. Ай сайын шамамен есептен жасырылѓан 35
ќылмыс аныќталып, есепке алынады. Жыл ішінде прокуратура ќыз-
меткерлері 211 ќылмыстыњ есептен жасырылѓанын аныќтады.

Жасμспірімдердіњ μзіне-μзі
ќол ж±мсауы азаймай т±р
2014 жылы облыста жасμспірімдер арасында μзіне-μзі ќол ж±мсап,

ќасаќана жанын ќию жаѓдайлары 10,1 пайызѓа μсті. ¤ткен жылы  су-
ицидтіњ 65 фактісі тіркелген, оныњ 11 жаѓдайы μкінішті аяќталѓан.

Суицидті  психологтар жан к‰йзелісіне байланысты орын алатын
оќыс оќиѓа деп баѓалайды. Балалар мен жасμспірімдердіњ μзін-μзі
μлтірмек болуы отбасындаѓы ±рыс-керіс, баланыњ  жаќын адамымен
келіспей ќалуы, оныњ жеке басын кемсітіп, ќорлау сияќты жаѓдайлар-
да орын алады. Жасμспірімніњ μзін-μзі μлтіруі жєне μзін-μзі μлтіруге
ќастандыќ жасау фактілері отбасыныњ мєртебесіне байланысты емес.
Т±рмысы жаќсы отбасыларында да келењсіз жаѓдайлар болып ќала-
ды. Негізгі себеп ата-аналар мен балалар арасында μзара т‰сіністіктіњ
болмауы. Осындай оќыс ќадамѓа барѓандардыњ кμбі 15-17 жас ара-
лыѓындаѓылар. Педагогтар "ќиын жас" санайтын кезењде балалардыњ
мінез-ќ±лќы, психологиялыќ жаѓдайы т±раќсыз болатыны белгілі.

Ќорќытып ќаржы талап еткен

Таран аудандыќ соты ЌР ЌК 181 б. 2б.  "б" тармаѓымен
ќарастырылѓан ќылмысты жасаѓандары ‰шін  азаматтар
К. мен С.-ѓа ќатысты сот ‰кімін шыѓарды.
Іс материалдары бойынша, 2014 жылдыњ 8-18 ќырк‰йегі аралы-

ѓында айыпталушы К. материалдыќ пайда табу маќсатында С.-мен
бірігіп шаруашылыќ басшысынан м‰лігін, наќтыраќ айтсаќ, техника-
сын  жєне шаруашылыќ егінін жоямын деп ќорќыту арќылы 1 млн.
тењге ќаражатты зањсыз талап еткен. Бопсалау т‰рдегі хабарлама-
ларды олар жєбірлеушініњ ќалта телефонына СМС арќылы жіберіп
отырѓан. Бастапќыда шаруашылыќ ќожайыны оѓан назар аударма-
ѓан. Алайда, ауыл шаруашылыѓы техникасына тиесілі ќ±ны 1 млн.
тењге болатын баллондар μртеніп, артынша: "Біздіњ ќалжыњдамаѓа-
нымызды т‰сіндіњ бе? Б±л ескерту, енді егін алќабы мен барлыќ тех-
ника жанатын болады" деген  СМС хабарлама  келеді. Істіњ насырѓа
шапќанын т‰сінген жєбірленуші СМС хабарлама арќылы талап аќша
мμлшерін 500 000 тењгеге азайтуѓа жєне ќалѓан соманы кейін беруге
келіседі. Біраќ, к‰діктілер жєбірленушініњ полицияѓа хабарласќаны-
нан бейхабар еді. Сμйтіп, шаруа ќожалыѓы иесінен келісілген сома-
ныњ 450000 тењгесін алу кезінде айыпталушылар полиция ќызметке-
рімен т±тќындалады. Осылайша, сот ‰кімімен екеуіне 4 жыл бас бос-
тандыѓынан айыру жазасы кесілді.

‡кім зањды к‰шіне енген жоќ.

Сатушыѓа ќатысты
ќылмыстыќ іс

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі мєлімдегендей,
Ќостанай облысыныњ ќылмыстыќ істер жμніндегі
мамандандырылѓан ауданаралыќ сотына 1989 жылы
туѓан  Е.-ге ќатысты ќылмыстыќ іс т‰сті.
Іс материалдары бойынша, Ќостанайдыњ кμк базарында зат сата-

тын тμрт єйел 2014 жылдыњ 8 ќазанында тањертењгі саѓат 10.00 ша-
масында базар ішіндегі "Салтанат" дємханасында спирттік ішімдік
ішіп, 12-лер шамасында μз ж±мыс орындарына оралады.

Арада жарты саѓатќа жуыќ уаќыт μткен соњ  азаматша Е. сатушы
В.-ѓа ќайтадан ішімдік ішуді ±сынады. Екеуі "Караван" шатханасына
жайѓасып, єрі ќарай араќ ішуді жалѓастырады. Ішімдікке масањсыѓан
екеуі біраздан соњ сμзге келіп, кімніњ к‰ші басым деген негізде жан-
жалдаса бастайды. Кімніњ мыќты екенін тμбелес арќылы аныќтауды
жμн санаѓан олар базар сатушылары алдында осылай беделдерін
кμтергісі келеді. Саѓат 17.30 шамасында ж±мыс орындарына орал-
ѓан сатушылар арасындаѓы кикілжіњ тμбелеске ±ласады. Нєтижесін-
де екеуі бір-бірін аяусыз сабап, ќол аяќтарымен соќќы жасайды.

¤зініњ жењілісін ќор кμрген Е. ќолына пышаќ алып, ќарсыласы В.-
ѓа суыќ ќарумен бірнеше рет жараќат салады.  Дер кезінде кμрсетіл-
ген медициналыќ кμмектіњ арќасында жєбірленуші аман ќалѓан.

Мнауара
  ЌАБДРАХМЕТОВА

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Аудандыќ ішкі саясат бμлімі
жыл соњында "Єйелдерге психо-
логиялыќ кμмек кμрсету" атты ма-
њызы зор єлеуметтік жобаныњ
бастаушысы болды.  Ал,  осы жо-
баны ауданымызда 2013 жылы
ќ±рылѓан "Жан н±ры" отбасы мен
єйелдерге психологиялыќ кμмек
кμрсету орталыѓы" ќоѓамдыќ
бірлестігі ж‰зеге асырды. Орта-
лыќтыњ директоры  Римма  Шеге-
нованыњ айтуынша,  жобаныњ
берері мол.

Жалпы, жоба барысында іс-
шараларѓа  ж‰з жиырмаѓа жуыќ
єйел тартылды.  Жаќында μткен
семинар-тренинг барысында
єйелдер μзін-μзі тану, μздерініњ
жеке т±лѓалыќ ќасиеттерін аныќ-
тауѓа баѓытталѓан жаттыѓулар
мен тренингтерге ќатысты.  Єлеу-
меттік жобаныњ єйелдер ‰шін ма-
њызды болѓандыѓы сμзсіз.
¤кініштісі, б±л жоба ќысќа
мерзімдік. Ал іс-шаралар бары-
сында жасалѓан ќорытынды

 ‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Мањызы зор жоба
пікіралмасуда ќатысушы єйел-
дер кμбінесе осындай жоба
ж‰йелі т‰рде жыл бойы ±йым-
дастырылса деген ±сыныстарын
жеткізді. Шынымен, бір-екі  ѓана
μткізілген кездесуде наќты ‰лкен
психологиялыќ кμмек кμрсетуге
м‰мкіншілік бар ма екен? Ал,
егер психологтыќ кμмек кμрсету,
анонимді телефон, психологтыњ
тікелей кењесі,  облыстыќ неме-
се аудандыќ газет бетінен зор-
лыќ-зомбылыќ т‰рлері туралы,
оны бастарынан кешкен єйел-
дер мен отбасы м‰шелеріне
кμмек кμрсету жолдарын айќын-
дау арќылы жыл бойы ж‰ргізілсе
деген ой да жоќ емес-ті. Таѓы бір
назар аударуѓа ќажетті жайт – ол
ауданымызда былтырѓы жылы
№ 2 ¦зынкμл мектебі бір топ м±ѓа-
лімдерініњ ќатысуымен, мектеп
психологы Р.Шегенованыњ
басшылыѓымен ќ±рылѓан "Жан
н±ры" отбасы мен єйелдерге
психологиялыќ кμмек кμрсету

орталыѓы" ќоѓамдыќ бірлестігініњ
аудандыќ аудан єкімі жанындаѓы
отбасы жєне гендерлік саясатты
ж‰зеге асыру комиссиясы ќолда-
уымен єйелдер арасында єлеу-
меттік сауалнамалар ж‰ргізіп,
оларѓа деген психологтыќ кμмек
кμрсете бастады. Нєтижесі де
кμз алдымызда. Аудан єйел-
дерініњ белсенділіктері к‰ннен
к‰нге артып келеді. Абай атамыз
айтќан: "Сен де бір кірпіш д‰ние-
ге, тетігін тап та, бар, ќалан!" сμзі
Елбасы Н.Назарбаевтыњ "Н±рлы
жол – болашаќќа бастар жол!"
Жолдауымен ‰ндеседі. ¤йткені
Елбасымыздыњ пікірінше, єр
адам ер болсын, єйел болсын,
жас ерекшеліктері, таѓы басќа
айырмашылыќтарына ќарамас-
тан, ел μміріне μз ќабілеттеріне
сай орнын тауып, Ќазаќстанныњ
дамуына μз ‰лестерін ќосуѓа
тиіс.

А. ЄМРИНА.
¦зынкμл ауданы.

 Єулиекμл ауданы Ќаймаќкμл ауылы ерекше ќуанышќа
бμленді. Ауылдаѓы Тимофеев орта мектебі жањарып,
жμндеуден μтті. Білім ошаѓыныњ жања кейіпке енгеніне
барша ауыл т±рѓындары, єсіресе оќушылар риза.

Оќушыларѓа ќамќорлыќ

Аталмыш мектеп аудан бойын-
ша ‰здіктер ќатарынан кμрініп
ж‰р. Оќушылар т‰рлі конкурстар,
пєндік олимпиадаларда жоѓары
білім дењгейін кμрсетуден танѓан
емес. Ерекше маќтанышпен дене
шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі Н.Ти-
таренко жаттыќтыратын мектеп
спортшыларын атап μтуге болар.

– Оќушылар спортќа бейім. Ба-
ланыњ бойындаѓы бар ќабілетті
одан єрі дамыту маќсатында еш

аянѓан емеспіз. Жаќын арада
аудан оќушылары арасында μткен
спартакиадада біздіњ тєрбиелену-
шілеріміз бірінші орынѓа ие бол-
ды. Шањѓы жарысынан да еш кем
емеспіз. Б±л біз ‰шін ѓана емес,
барша ауылдыќтар ‰шін маќта-
ныш екенін айта кеткім келеді, –
дейді мектеп директорыныњ орын-
басары Ардаќ Жылгелдин.

Осындай білім ошаѓына
жμндеу ж±мыстары кμптен бері

ќажет болатын. Былтырѓы жазда
аудандыќ бюджет есебінен мек-
теп шатырын жμндеу, электр
ж‰йесін, акт залыныњ тμбесін мон-
таждау жоспарланды. Шатырдыњ
біркелкі де сєнді болып шыѓуына
бюджеттен бμлінген ќаражат жет-
кілексіз болып,  ауыл жєне мек-
теп жанашырлары кμмекке келді.
Игі істер бастамасын ауылдаѓы
"Тимофеевка-Агро" ЖШС басшы-
сы Асылбек Ќ±рбанов бастады.
Кєсіпкер мектепке ќажетті ќара-
жатты бμлді. Соныњ арќасында
жμндеу ж±мыстары аяќталып,
мектеп жањарды.

А. ЄБДІЛДЄ.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х. ''Таѓ-
дыр'' . 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Дауа. 13.45 Аќсауыт. 14.15 М.ф.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 Т.х.
''Келін''. 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Шын ж‰ректен. 18.55 Зањ
жєне біз. 19.40 Т.х. ''Таѓдыр''. 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай.
21.50 Т.х. ''Ќара шањыраќ''. 22.40
''Келін''. 23.30 Сіз не дейсіз? 0.00
Жањалыќтар.

7.02 "Айт±мар". 8.00 "Жања к‰н".
10.00 "Жетi к‰н". 11.00 "Сєтті сау-
да". 11.30 Мультфильм. "Принцесса
Солнц". 13.00 Жањалыќтар. 13.15 Д.
ф. "Семейные мелодрамы". 14.00 Т.с.
"Женский доктор - 2".15.00 Новости.
15.15 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".  Д.ф.
16.00 "Сєтті сауда". 16.30 М.с. "Ро-
ботым екеуіміз". 17.00 Жањалыќтар.
17.15 "Кμзќарас". 17.45 "Ду-думан".
18.00 Новости. 18.15 "Ду-думан".
19.00 "ТВ Бинго". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "Арнайы хабар". 21.00 Ново-

9 ќањтар 2015 жыл

 ќањтардыњ
12-нен 18-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама
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сти.  21.30 "Бажалар". Т.с. 22.00 Т.с.
"Воля небес". 23.00 "Жекпе-жек".
23.45 Т.с. "След". 0.30 Жањалыќтар.
1.00 Новости. 1.30 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". Д.ф.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Арќа-
аќпарат. 9.30 Айналайын. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.30 Телемаркет. 10.00 Арќа-аќпа-
рат. 10.30 Т.х. ''Сырѓалым''. 11.30
Первая студия. 12.00 М.с. ''Щеня-
чий патруль''. 12.30 Вызов. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
Х.ф. ''Прощай, Гульсары''. 16.00 Т.с.
''Территория красоты''. 17.00 Д.ф.
''Магия природы''. 17.35 М.ф. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Ќазаќстан 2050.
18.25 Новости. 18.50 Т.х. ''Кμк тар-
ландары''. 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Д.ф. ''Культур-
ное наследие''. 21.00 Новости. 21.35
''Сырѓалым''. 22.40 Т.с. ''Тюдоры''.
0.20 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер
представляет. 8.20 Суперпапа. 9.00
Т.х. ''Шипагер''. 10.00 Жањалыќтар.

16.45 "Самопознание".  17.00 TED:
Идеи, достойные распространения.
17.30 "Т±њѓыштар". 18.00 "Сезім тер-
беткен μлке".  18.05 Д/с "Болашаќ
єлем" 6 с. 19.00 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.20 "Ученый
совет". 20.10 "Н±рлы Отау". 20.30
"Наше кино". 20.55 "Страна, рожден-
ная любовью". 21.00 "Кітапхана".
21.30 "Легенды и мифы Оперного".
22.00 "Астана online" каз. 22.20
"Сезім тербеткен μлке". 22.25
Bitesize English. 22.30 "Астана online"
рус. 22.50  "Тіл табысќандар"  (коме-
дия). 0.20 Т/х "Бμрібасар" 6 с.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.20 ''Интерны''. 10.50 ''Сашатаня''.
11.45 Страна чудес. 12.40 ''Вторая
свадьба''. 13.40 М.с. 16.20 С‰йікті
жануарлар. 16.45 Кμњілді таспа.
17.10 Тематик-шоу. 18.00 Комикadze.
18.30 Ревю. 19.00 Жасырын каме-
ра. 19.30 Т.х. ''Алтын ±я''. 20.30
Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ре-
альные пацаны''. 22.20 ''Интерны''.
22.50 Однажды в России. 23.15 Х.ф.
''Городской охотник''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 Т.х. ''Ќара
г‰л''. 7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна

13 ќањтар,13 ќањтар,13 ќањтар,13 ќањтар,13 ќањтар,
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара ша-
њыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Спорт. 13.10 Алањ. 14.00 Сыр-с±хбат.
14.30 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 Жарќын бейне. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Саяхат. 18.30 Ас болсын! 19.15 Ќыл-
мыс пен жаза. 19.40 ''Таѓдыр''. 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
''Ќара шањыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30
Т‰нгі студияда Н.Ќоянбаев. 0.30 Жа-
њалыќтар.

7.02 "Айт±мар". 8:00 "Жања к‰н".
10.00 Жањалыќтар. 10.15  Т.с. "След".
11.00 Новости. 11.15 Д.с. "Танцую-
щая планета". 11.45 "Бажалар". Т.с.
12.10 "Сєтті сауда". 12.40 "Спорт без
границ".  13.00 Жањалыќтар. 13.15
Д.ф.  Семейные мелодрамы". 14.00
Т.с. "Женский доктор - 2". 15.00 Но-
вости. 15.15 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
Д.ф. 15.45 "Сєтті сауда". 16.15 М.с.
"Роботым екеуіміз". 16.45 "Подари
детям жизнь".  17.00 Жањалыќтар.
17.15 "Кμзќарас". 17.45 "Эконом-
класс".  18.00 Новости. 18.15 "Пєлен-
шеевтер". Т.с.  18.40 Спецрепортаж.
"Арыстан".  19.00 "Н‰кте" пікір - та-
лас алањы.  20.00 Жањалыќтар. 20.30
"Бюро расследований". 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Машинка времени".  Но-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Поэзия єлемі. 13.10 Зањ жєне біз.
13.50 Мыњ т‰рлі мамандыќ. 14.20
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 ''¦лт маќтанышы''. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.35
Саяхат. 19.10 Журналистік зерттеу.
19.40 ''Таѓдыр''. 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.02 "Айт±мар". 8.00 "Жања к‰н".
10.00 Жањалыќтар. 10.15 Т.с. "След".
11.00 Новости. 11.15 Д.с. "Танцую-
щая планета". 11.45 "Бажалар" Т.с.
12.10 "Сєтті сауда". 12.40 " С п о р т
єлемі" 13.00 Жањалыќтар. 13.15 Д.с.
"Семейные мелодрамы". 14.00 Т.с.
"Женский доктор-2".  15.00 Новости.
15.15 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". Д.ф.
15.45 "Сєтті сауда".  16.15М.с. "Ро-
ботым екеуіміз". 16.45 "Подари де-
тям жизнь". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.35 Жан жылуы. 14.00
Журналистік зерттеу. 14.20 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 ''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.40
Поэзия єлемі. 19.10 Журналистік
зерттеу. 19.40 ''Таѓдыр''. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50

10.10 ''Шипагер''. 10.30 Т.с. ''Исто-
рия одной любви''. 11.30 Т.х. ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
''20:30''. 14.00 Новости. 14.10 Т.с.
''Отблески''. 15.15 Т.х. ''¤гей μмір''.
16.40 ''20:30''. 17.30 Т.х. ''Махаббат
хикаясы''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00
Т.с. ''Ландыш серебристый''. 22.00
Открытая студия. 22.50 ''Махаббат
хикаясы''. 23.50 Жањалыќтар.

7.01 "Ќайырлы тањ".  9.01 "Стра-
на, рожденная любовью". 9.06 Д/ф
"Девятая территория мира" 6 с. 9.36
Bitesize English. 9.41 TED: Идеи, до-
стойные распространения. 10.00
"Сезім тербеткен μлке". 10.05 "Пес-
ни Любви". 10.35 "Ж‰здесу". 11.05
"Б‰гінгі ѓылым" . 11. 30 Д/ф "Ємин
Т±яќов".  12.00 Bitesize English. 12.05
Д/с "Болашаќ єлем" 5 с. 13.00 "Сезім
тербеткен μлке". 13.05 "Астана
online" каз. 13.25 "1000 жаућар" д/с
13.40 "Астана online" рус. 14.00
"Страна, рожденная любовью". 14.05
"Открытия, совершившие револю-
цию в науке".  14.35 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 14.55 Bitesize
English. 15.00 Т/х "Бμрібасар" 5 с.
16.00 "XXI ѓасыр кμшбасшысы".

вогодний концерт.  0.30 Жањалыќ-
тар.  1.00 Новости. 1.30 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". Д.ф. 2.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Б±дыл мерген''.
9.55, 11.25, 12.55, 13.45, 15.55, 16.55,
19.25, 21.35 Телемаркет. 10.00 Но-
вости. 10.30 ''Сырѓалым''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Щенячий пат-
руль''. 12.30 Д.ф. ''Высота воли''.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 К.ф. ''Заман-ай''. 16.00 ''Терри-
тория красоты''. 17.00 Д.ф. ''Магия
природы''. 17.35 М.ф. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Даму діњгектері. 18.25
Новости. 18.50 ''Кμк тарландары''.
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ажар. 21.00 Новости.
21.35 ''Сырѓалым''. 22.40 ''Тюдоры''.
0.20 Жањалыќтар.

7.35 ''20:30''. 8.05 Жањалыќтар.
8.35 Т.с. ''Кто в доме хозяин?''. 9.00
''Шипагер''. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
''История одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Открытая студия. 14.00 Новости. 14.10
''Ландыш серебристый''. 15.15 ''¤гей
μмір''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси. 17.30
''Махаббат хикаясы''. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
''20:30''. 21.00 ''Ландыш серебристый''.
22.00 ''¤гей μмір''. 23.15 ''Махаббат
хикаясы''. 0.15 Жањалыќтар.

''Ќара шањыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.00
Жањалыќтар.

7.02 "Айт±мар". 8:00 "Жања к‰н".
10.00 Жањалыќтар. 10.15 Т.с. "След".
11.00.Новости. 11.15.Д.с. "Танцую-
щая планета". 11.45 "Бажалар". Т.с.
12.15 "Сєтті сауда". 12.45 "Эконом-
класс". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
Д.ф. "Страх в твоем доме". 14.00 Т.с.
"Женский доктор-2". 15.00 Новости.
15.15 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". Д.ф.
15.50 "Сєтті сауда". 16.20 М.с. "Ро-
ботым екеуіміз". 16.50 "Подари де-

тям жизнь". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
"Кμзќарас". 17.45 "Бизнес сыры".
18.00 Новости. 18.15 "Пєленшеев-
тер". Т.с. 19.00 "Жекпе-жек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "Энергия буду-
щего". 21.00 Новости. 21.30 "Бажа-
лар" Т.с. 22.00 Т.с. "Воля небес".
23.00 "Біздіњ ‰й". 23.50 Т.с. "След".
0.40 Жањалыќтар. 1.10 Новости. 1.40
"Єр ‰йдіњ сыры басќа". Д.ф.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Боран батыр''.
9.35, 11.25, 12.55, 13.45, 15.55,

16.55, 19.25, 23.15 Телемаркет.
10.00 Новости. 10.30 ''Сырѓалым''.
11.30 Бірінші студия. 12.00 М.с.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 К.ф. ''Єурелењ''. 16.00 ''Терри-
тория красоты''. 17.00 ''Магия при-
роды''. 17.35 М.ф. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.15 Бизнес жањалыќтары. 18.25
Новости. 18.50 ''Кμк тарландары''.
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Бойт±мар. 21.00 Но-
вости. 21.35 ''Сырѓалым''. 22.40 ''Тю-
доры''. 0.20 Жањалыќтар.

7.10 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.

8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Шипагер''. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.10 ''Шипагер'' . 10.30 ''Исто-
рия одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
''Біз біргеміз''. 13.35 Той жыры. 14.00
Новости. 14.10 ''Ландыш серебрис-
тый''. 15.15 ''¤гей μмір''. 16.35
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Махаб-
бат хикаясы''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''.
21.00 ''Ландыш серебристый''. 22.00
''¤гей μмір''. 23.15 ''Махаббат хика-
ясы''.   0.15 Sky-studio. 1.05 Жања-
лыќтар.

7.01 "Ќайырлы тањ". 9.06 Д/ф
"Девятая территория мира" 9 с. 9.41
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 10.00 "Сезім тербеткен μлке".
10.05 "Саѓыныш сазы". 10.35
"Атакєсіп". 11.00 "Эврика". 11.30 Д/
ф "Абай μмірі мен шыѓармашылыѓы".
12.05 Д/с "Болашаќ єлем" 8 с. 13.00
"Сезім тербеткен μлке".  13.25 "1000
жаућар" д/с. 13.40 "Астана online"
рус.14.00 "Страна, рожденная лю-
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"Кμзќарас".17.45 "Бизнес сыры".
18.00 Новости. 18.15 "Пєленшеев-
тер". Т.с. 19.00 "Біздіњ ‰й".  20.00
Жањалыќтар.  20.30 Д.ф.  "Табиѓат
тартуы".  21.00 Новости. 21.30 "Ба-
жалар" Т.с. 22.00 Т. с. "Воля небес".
23.00 "Н‰кте" пікір - талас алањы.
23.50 Т.с. "След". 0.30 Жањалыќтар.
1.00  Новости. 1.30 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". Д.ф.  2.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Боран мен кере-
мездер''. 9.55, 11.25, 12.55, 13.45,
15.55, 16.55, 19.25, 21.30 Телемар-
кет. 10.00 Новости. 10.30 ''Сырѓалым''.
11.30 Первая студия. 12.00 М.с. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
К.ф. ''Біз осында т±рамыз''. 16.00 ''Тер-
ритория красоты''. 17.00 ''Магия при-
роды''. 17.30 М.ф. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Регион/10. 18.25 Новости.
18.50 ''Кμк тарландары''. 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
''Культурное наследие''. 21.00 Ново-
сти. 21.35 ''Сырѓалым''. 22.40 ''Тюдо-
ры''. 0.20 Жањалыќтар.

7.05 ''20:30''. 7.35 Жањалыќтар.

8.05 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Шипагер''. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.10 ''Шипагер''. 10.30 ''История
одной любви''. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Сырласу.
14.00 Новости. 14.10 ''Ландыш сереб-
ристый''. 15.15 ''¤гей μмір''. 16.35
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Махаб-
бат хикаясы''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''.
21.00 ''Ландыш серебристый''. 22.00
''¤гей μмір''. 23.15 ''Махаббат хикая-
сы''. 0.15 Репортер представляет.

7.01 "Ќайырлы тањ".   9.06 Д/ф
"Девятая территория мира" 8 с.  9.41
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 10:05 "Ѓасырлар пернесі".
10.35 "Кітапхана". 11.05 "Реальная
наука". 11.30 Д/ф "Жетісу". 12.05 Д/
с. "Болашаќ єлем" 7 с. 13.00 "Сезім
тербеткен μлке".  13.25 "1000 жау-
ћар" д/с. 13.40 "Астана online" рус.
14.05 "Казахфильм: вчера, сегодня,
завтра". 14.35 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 15:00 Т/х "Бμрібасар"
7 с. 16.00 "Ѓылымда тμњкеріс жаса-
ѓан ашылымдар". 16.30 "Казахстан в
письмах". 16.45 "Профессии, кото-
рые мы выбираем". 17.00 TED: Идеи,
достойные распространения. 17:30

"Эйнштейн ізімен". Ѓылыми-таным-
дыќ баѓдарлама.   18.05 Д/с "Бо-
лашаќ єлем" 8 с. 19.00 TED: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.20 "Ѓажай-
ып туынды".19.50 "Тарих айнасы:
ањыз бен аќиќат". 20.20 "С чего все
начиналось..." 20.40 "Жеті муза".
Мєдени-танымдыќ баѓдарлама.
21.00 "Эврика". 21.30 "Музей звуков".
21.50 "Мода Великой степи".  22.00
"Астана online" каз. 22.20 "Сезім тер-
беткен μлке" .  22.30 "Астана online"
рус. 22.50  Концерт . 23.35 "¤нер-
тапќыш". 0.00 Т/х "Бμрібасар" 8 с.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''. 10.20 ''Ин-
терны''. 10.50 ''Реальные пацаны''.
11.20 ''Сашатаня''. 11.45 Страна чу-
дес. 12.40 ''Вторая свадьба''. 13.40
М.с. 16.20 ''Алтын ±я''. 17.45 Кμњілді
таспа. 18.05 Комикadze. 18.30 Ревю.
19.00 Жасырын камера. 19.30 ''Ал-
тын ±я''. 20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''.
21.50 ''Реальные пацаны''. 22.20 ''Ин-
терны''. 22.50 Однажды в России.
23.15 Х.ф. ''Доспехи бога 2: опера-
ция Кондор''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online. 8.30

К‰нбастар. 9.00 С новым домом! 10.00
О самом главном. 11.00 Голодные
игры. 12.00 ''Ќара г‰л''. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.00 Айна online. 15.00
''Брак по завещанию''. 17.00 ВООМ!
18.00 ''Ќара г‰л''. 18.50 Айна online.
19.30 KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00
Х.ф. ''Мой любимый папа''. 23.00 Бокс.
0.00 ''Ходячие мертвецы''. 0.50 Сви-
дание со звездой.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Чудо''. 11.00
''Пляж''. 12.00 Мультсериалы. 15.00
''9 жизней Хлои Кинг''. 16.00 ''Чудо''.
17.00 ''Восьмидесятые''. 19.00 ''Пляж''.
20.00 Информбюро. 21.00 ''Уєде бе-
ремін''. 23.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Алад-
дин''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Госпожа
горничная''. 14.00 Винтаж. 14.30 Baby
ГИД. 15.00 ''Дыши со мной''. 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 ''Ќоњыр'' тобыныњ
єн кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
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online. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С но-
вым домом! 10.00 О самом главном.
11.00 Голодные игры. 12.00 ''Ќара
г‰л''. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 Т.с. ''Брак по за-
вещанию''. 17.00 Орел и решка.
18.00 ''Ќара г‰л''. 18.50 Айна online.
19.30 KZландия. 20.00 7 NEWS.
21.00 Универсальный артист. 23.00
Бокс. 0.00 Т.с. ''Ходячие мертвецы''.
0.50 Орел и решка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 Т.с. ''Уєде
беремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Х.ф. ''Тайна
ордена''. 12.00 Мультсериалы. 15.00
Х.ф. ''Ромео должен умереть''. 17.30
Т.с. ''Восьмидесятые''. 19.00 Т.с.
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Уєде беремін''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 ''Тай-
на ордена''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 Неизве-
данный Казахстан. 9.30 Территория
происшествий. 10.00 Моя правда.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 В поисках
истины. 14.00 Г. Хазанов. Пять гра-
ней успеха. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 Б. Сємединова. 19.00 Жања-

7.01 "Ќайырлы тањ". 9:06 Д/ф
"Девятая территория мира" 7 с.   9.41
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 10. 00 "Сезім тербеткен μлке".
10:05 "Саѓыныш сазы". 10.35 "Ќыл-
ќалам". 11.00 "Легенды и мифы Опер-
ного". 11.30 Д/ф "Ќозы-Кμрпеш -
Баян С±лу" . 12.05 Д/с "Болашаќ
єлем" 6 с. 13.00 "Сезім тербеткен
μлке" . 13.25   "1000 жаућар". Д /с.
13.40 "Астана online" рус.  14.05
"Н±рлы Отау". 14.20 "Танцующий
мир". 14.35 TED: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар.  15.00 Т/х "Бμрібасар" 6 с.
16.00 "Открытия, совершившие ре-
волюцию в науке". 16.30 " М о д а
Великой степи". 16.40"Картина мас-

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

лом". 17.00 TED: Идеи, достойные
распространения.  17.30 "‡кілі дом-
быра". 18:05 Д/с "Болашаќ єлем" 7 с.
19.00 TED: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 19.30 "Б‰гінгі ѓылым". 19.50 "Єде-
биет єлемі". Ток-шоу. 20.10 "Таѓдыр-
ластар". 20.40 "Семь муз". Культу-
рологическая программа. 21.00
"Ж‰здесу". 21.40 "Археология. Баба-
лар м±расы". 22.00 "Астана online"
каз. 22.20 "Сезім тербеткен μлке".
22.30 "Астана online" рус. 22.50  "Спя-
щая красавица" балет. /2 часть/0.
00 Т/х "Бμрібасар" 7 с.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''. 10.20 ''Ин-
терны''. 10.50 ''Реальные пацаны''.
11.20 ''Сашатаня''. 11.45 Страна чу-

дес. 12.40 ''Вторая свадьба''. 13.40 М.с.
16.20 ''Алтын ±я''. 17.20 Кμњілді таспа.
18.05 Комикadze. 18.30 Ревю. 19.00
Жасырын камера. 19.30 ''Алтын ±я''.
20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ре-
альные пацаны''. 22.20 ''Интерны''.
22.50 Однажды в России. 23.15 Х.ф.
''С Новым годом, мамы!''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''. 7.30
К‰нбастар. 8.00 Айна online. 8.30
К‰нбастар. 9.00 С новым домом! 10.00
О самом главном. 11.00 Голодные
игры. 12.00 ''Ќара г‰л''. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.00 Айна online. 15.00
''Брак по завещанию''. 17.00 Икона
стиля. 18.00 ''Ќара г‰л''. 18.50 Айна
online. 19.30 KZландия. 20.00 7 NEWS.
21.00 Х.ф. ''Ќара г‰л''. 23.00 Бокс. 0.00
''Ходячие мертвецы''. 0.50 Х.ф. ''Ќара
г‰л''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Т.с. ''Чудо''.
11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсериалы.
15.00 Т.с. ''9 жизней Хлои Кинг''. 16.00
''Чудо''. 17.00 ''Восьмидесятые''. 19.00
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Уєде беремін''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Как сумасшедший''. 3.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30

М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с. ''Госпожа
горничная''. 14.00 Солнечная кухня.
14.30 ''Landmarks''. 15.00 Т.с. ''Дыши
со мной''. 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Саѓындырѓан єндер-ай. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 По диким местам. 20.00 РТН.
20.30 Винтаж. 21.15 ''Госпожа горнич-
ная''. 22.00 РТН. 22.30 Мюзикл ''Неве-
роятные приключения итальянца в Ко-
станае''. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Пончик
Люся 2''. 11.50 Модный приговор. 12.40
П@утina. 13.05 Ашыѓын айтќанда.
13.50 ''Ментовские войны 8''. 15.30 112.
15.45 Судебные истории. 16.45 Давай
поженимся. 18.00 Жањалыќтар. 18.55
''С‰йген жар''. 19.50 ''Карпов. Сезон
второй''. 21.00 Новости. 21.40 ''Сест-
ра моя, Любовь''. 22.30 Пусть гово-
рят. 23.30 ''Палач''.

6.40 ''Япыр-ай''. 7.30 ''Алањ болма,
жаным!''. 9.35 Оњай олжа. 10.10 ''Стар-
шая дочь''. 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.10 ''Практика''. 14.10
''Семейные драмы''. 15.10 ''Лесник''.
17.00 ''Махаббат м±њы''. 17.50 ''М±здан
суыќ, оттан ыстыќ''. 18.45 ''Жанќияр
патшайым''. 19.45 Оњай олжа. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Ди-
агноз. 22.15 ''Старшая дочь''. 0.05 ''Лес-
ник''.

лыќтар. 19.30 По диким местам. 20.00
РТН. 20.30 Новогодний шопинг-класс.
21.00 В ладу с природой. 21.20 Д.с.
''Landmarks''. 22.00 РТН. 22.30 Baby
ГИД. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панора-
ма дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. ''Пон-
чик Люся 2''. 11.50 Модный приго-
вор. 12.40 П@утina. 13.05 Ашыѓын
айтќанда. 13.50 Т.с. ''Ментовские
войны 8''. 15.30 112. 15.45 Судебные
истории. 16.45 Давай поженимся.
18.00 Жањалыќтар. 18.55 Т.х. ''С‰йген
жар''. 19.50 Т.с. ''Карпов. Сезон вто-
рой''. 21.00 Новости. 21.40 Т.с. ''Се-
стра моя, Любовь''. 22.30 Пусть го-
ворят. 23.30 Т.с. ''Палач''.

7.15 Япыр-ай. 8.00 Т.х. ''Алањ
болма, жаным!''. 9.20 Звездная жизнь.
10.10 Х.ф. ''Любовь нежданная на-
грянет''. 13.45 Другая правда. 14.40
Портрет недели. 15.40 Слуги наро-
да. 16.25 Ж±лдызды аќиќат. 17.00
Т.х. ''Махаббат м±њы''. 17.50 Т.х.
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.45
Т.х. ''Жанќияр патшайым''. 19.45 Оњай
олжа. 21.00 Новости. 21.40 Главная
редакция. 22.15 Т.с. ''Старшая дочь''.
0.05 Т.с. ''Лесник''.

диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Сол-
нечная кухня. 21.00 ''Госпожа гор-
ничная''. 22.00 РТН. 22.30 В ладу с
природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Пон-
чик Люся 2''. 11.50 Модный приго-
вор. 12.40 П@утina. 13.05 Ашыѓын
айтќанда. 13.50 ''Ментовские вой-
ны 8''. 15.30 112. 15.45 Судебные
истории. 16.45 Давай поженимся.
18.00 Жањалыќтар. 18.55 ''С‰йген
жар''. 19.50 ''Карпов. Сезон второй''.
21.00 Новости. 21.40 ''Сестра моя,
Любовь''. 22.30 Пусть говорят.
23.30 ''Палач''.

6.40 ''Япыр-ай''. 7.30 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.35 Оњай олжа. 10.10
''Старшая дочь''. 12.00 Новости.
12.40 Диагноз. 13.10 ''Практика''. 14.10
''Семейные драмы''. 15.10 ''Лесник''.
17.00 ''Махаббат м±њы''. 17.50
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.45
''Жанќияр патшайым''. 19.45 Жања
єзіл - жања єн. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.15 ''Старшая дочь''. 0.05 ''Лес-
ник''.
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.35
Ас болсын! 11.20 Ќазаќстан дауы-
сы. 13.10 Поэзия єлемі. 13.35 Тел-
ќоњыр. 14.15 ''Сырѓалым''. 17.00 Кел-
бет. 17.30 Жањалыќтар. 17.50 Кон-
церт. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
¦лттыќ шоу. 22.30 Жайдарман. 0.30
Жањалыќтар. 1.00 К.ф. ''Сєйг‰лік''.

7.02 "Алдараспан" єзіл-сыќаќ
театры. 8.30 "Жабайы футбол жанал-
ѓыштары". М.с.  9.00 "Бармысыњ,
бауырым?". 9.45 "Продвопрос". 10.00
"Спорт без границ". 10.30 М.ф. "Кас-
пер: Школа страха". 11.50 Х.ф. "Мой
парень - Ангел". 13.20 "Орталыќ Ха-
бар". 14.10 "Ойж‰йрік". 14.55
"Ж±лдызды дода". 16.25 Комедия
"Рождество с неудачниками". 17.55
Всемирная серия бокса. "Астана
Арланс" - "Правители Венесуэлы".
Прямая трансляция из Алматы.
20.00 "Бенефис-шоу". 21:00 "Жетi
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.45 Меніњ Ќазаќстаным.
13.15 Кμкпар. 14.00 Журналистік зерт-
теу. 14.20 М.х. 15.05 Єйел баќыты.
16.10 ''Келін''. 17.00 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Д.ф. ''¦лы дала д‰бірі''.
18.35 ''Ѓасырлар ‰ні''. 19.10 Иман
айнасы. 19.40 ''Таѓдыр''. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
Шын ж‰ректен. 22.40 ''Келін''. 23.30
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.00
Жањалыќтар. 0.55 К.ф. ''Транссібір
экспресі''.

7.02 "Айт±мар". 8.00 "Жања к‰н".
10.00 Жањалыќтар. 10.15 Т.с. "След".
11.00 Новости. 11.15 Д.с."Танцую-
щая планета". 11.45 "Бажалар". Т.с.
12.15 "Сєтті сауда". 12.45 "Энергия
будущего". 12.55 "Подари детям
жизнь". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
Д.с. "Страх в твоем доме". 14.00 Но-
вости. 15.15 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
Д.ф. 15.45 "Сєтті сауда". 16.15 "¦лт
саулыѓы".16.55 "Подари детям
жизнь". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
"Бармысыњ, бауырым?". 18.00 Ново-

к‰н". 22.00 Кино.  "Битва у красной
скалы". 0.30 Кино. "Бір буын". 1.40
"Опасыздыќ".Т.с.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ертегі ''Ба-
ќыт пен сєттілік''. 9.00 Новости. 9.40
К.ф. ''Т±заќќа т‰скен ата-ана''. 11.35,
11.55, 13.55, 16.30 17.55 18.25, 19.55
Телемаркет. 11.40 Регион/10. 12.00
Телетриптих ''00.00''. 13.00 Д.с.
''Тайны древних империй''. 14.00
Б.Орал±лыныњ шыѓармашылыќ кеші.
16.00 М.ф. ''Ќамбар батыр''. 17.00
Т.с. ''Дым отечества''. 18.00 ''Магия
природы''. 18.15 Д.ф. ''Культурное
наследие''. 18.30 Т.с. ''Астана - ма-
хаббатым меніњ''. 19.30 Октава.
20.00 Д.с. ''Пустыни мира''. 20.30 Да-
мафон. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
Х.ф. ''За тех, кого любим''.

8.00 Єн шашу. 9.05 Єзілстан.
9.20 Суперпапа. 10.00 М.ф. 11.05
Ел аузында. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
13.00 Х.ф. ''Счастливчик Пашка''.
15.05 Х.ф. ''Мой грешный ангел''.

16.45 Єзілстан. 17.00 Той жыры.
17.25 Єн мен єзіл. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.05 Ел аузында. 20.30
''20:30''. 21.20 Sky-studio. 22.10 Кон-
церт. 23.25 Т.х. ''¦мытылмас''.

7.01 BBC представляет: "Экс-
траординарные женщины". 8.00
"Сезім тербеткен μлке". 8.05  "Інісі
мен єпкесі".   9.15 "Этимология об-
раза". 9.30 "Литературный клуб". Ток-
шоу. 9.50 "Профессии, которые мы
выбираем". 10.00 "Сезім тербеткен
μлке". 10.30 "‡кілі домбыра". 10.55
"Єњгіменіњ ашыѓы". Мєдени-танымдыќ
ток-шоу. 11.30 "Ѓасырлар пернесі".
12.00 "Ж‰здесу". 12.30 "Археология.
Бабалар м±расы". 12.45 "Самопоз-
нание".  13. 00 "Страна, рожденная
любовью". 13.05 ВВС ±сынады:
"Арабияныњ т±мса табиѓаты" 3 с. 14.
00 "Сезім тербеткен μлке".  14.05
Мариинский театр представляет:
Опера Верди "Аттила". 15.50 "Танцу-
ющий мир". 16.00"XXI ѓасыр кμшбас-
шысы".  16.50 "Мода Великой сте-
пи". 17.00 "Ќазаќтыњ сєндік-ќолдан-
балы μнері". 17.30 "Казахфильм: вче-

ра, сегодня, завтра".  18.05"Т±њѓыш-
тар" . 18.35 "Ѓажайып туынды". 19:00
"Аќ тілегім - Астана". Заттыбек Кμпбо-
сын±лыныњ єн кеші. 20.40
"EXCLUSIVE". 21.00 Ќазаќфильм
±сынады: "М±стафа Шоќай". 23.25
"Наше кино". 23.45 "Полночный
джаз".   0:25 "Ѓылымда тμњкеріс жа-
саѓан ашылымдар".

8.35 М.х. 9.00 Х.ф. ''Питер Пэн''.
11.10 М.ф. 12.30 С‰йікті жануарлар.
13.00 Комикadze. 13.30 Алтын тас-
па. 14.30 М.х. 16.10 Х.ф. ''В спорте
только девушки''. 18.30 Алтын тас-
па.19.30 Караоке-киллер. 20.30 Х.ф.
''Человек-паук''. 22.40 Х.ф. ''Чело-
век-паук 2''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек аѓай.
9.00 М.с. 9.30 Орел и решка. 10.30
Я шопоголик. 11.30 Свекровь и не-
вестка. 12.30 К.ф. ''Изна''. 15.00 Х.ф.
''Дом, милый дом''. 17.00 Человек-
невидимка. 18.00 Аян. Дала ањыз-
дары. 19.00 Айна online. 19.30
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7.00 Концерт. 8.30 ''Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан''. 9.00 М.ф.
10.00 Айгμлек. 11.20 Аќсауыт. 11.55
Шарайна. 12.25 Сыр-с±хбат. 12.55
¦лттыќ шоу. 14.15 ''Сырѓалым''. 16.25
Баламен бетпе-бет. 16.40 Концерт.
19.25 Єзіл єлемі. 20.30 Апта. 21.30
Ќазаќстан дауысы. 23.30 Алањ. 0.20
К.ф. ''Бинго''.

7.02 "Екі езу" єзіл-сыќаќ теат-
ры. 8.30 "Айбын". 9.00 "Жетi к‰н".
10.00 "Ас арќау". 10.20 "Спорт
єлемі". 10.45 "Ночь в супермарке-
те". 12.15 Сказка  "Столик, сам на-
кройся". 13.15 "Бенефис-шоу".
14.25 ‡нді фильмі "Махаббат дерті".
16.45 "Таѓдыр жолы". 17.15 Кон-
церт. 19.45 "Ду-думан". 21.00 "Жетi
к‰н". 22.00 Кино. "Хороший год".
23.45 Кино "Кэроллдыњ Рождество-
да бастан кешкендері". 1.30 "Опа-
сыздыќ". Т.с.

8.00 М.ф. ''Ер Тарѓын''. 9.15, 11.55,
13.55, 16.25, 16.55, 19.25, 21.35 Те-
лемаркет. 9.20 К.ф. ''Біржан сал''.
11.40 Даму діњгектері. 12.00 ''Пусты-
ни мира''. 12.30 М.с. 13.00 ''Тайны
древних империй''. 14.05 Концерт.
16.30 Д.ф. ''Мєлім де беймєлім''. 17.00
''Дым отечества''. 18.00 ''Магия при-
роды''. 18.30 ''Астана - махаббатым
меніњ''. 19.30 Волшебный фонарь.
20.00 ''Культурное наследие''. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.40
Х.ф. ''Семейка Джонсов''.

8.00 Єн шашу. 8.35 Х.ф. ''Мой
грешный ангел''. 10.15 Концерт.
11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Х.ф. ''Сча-
стливчик Пашка''. 15.05 Х.ф. ''Не-
впопад''. 17.05 Єзілстан. 17.20 Сыр-
ласу. 18.10 Бай бол. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.05 Той жыры. 20.30
''20:30''. 21.20 Х.ф. ''Кроличья нора''.
23.15 ''¦мытылмас''.

7.01 BBC представляет: "Экс-
траординарные женщины".  8.05 Ер-
тегі. "Торѓайсаќал".   9.15 "Мода Ве-
ликой степи". 9.30 "Открытия, со-
вершившие революцию в науке".
10.05 "Атакєсіп". 10.30 " ‡ к і л і
домбыра" . 10.55 "Страна, рожден-
ная любовью". 11.00 "EXCLUSIVE".
11.30 "Саѓыныш сазы". 12.00 "Пол-
ночный  джаз". 12.45 "¤зін-μзі тану".
Рухани білім беру жобасы.  13:05
Д/ф "Мысырды Рим билеп т±рѓан-
да".   14.05 "Ѓылыми кењес". 15.00
Euroarts представляет: "Чайков-
ский".  15.30 "Танцующий мир".
15.40 "¤нертапќыш".16.00 "Лидер
XXI века".  16.40"Археология. Ба-
балар м±расы". 17.00 Кино. "Же-
бей гμр, меніњ т±марым". 18.20
"Н±рлы Отау". 18.35 "История од-
ного шедевра". 19.00 Ќазаќфильм
±сынады: "Даладаѓы д‰бір". 20.40
"Под куполом. Все о цирке".  21.05
"Этимология образа". 21:20 "Казах-
стан в письмах".21.40 "Песни Люб-
ви". 22.00 "Туѓан жер". Композитор

Арман Д‰йсеновтіњ шыѓармашылыќ
кеші. 0.40 "¤нертапќыш".

7.05 К.ф. ''Менен артыќ''. 8.35
М.с. 9.00 Фэнтези ''Дети шпионов
2''. 10.40 М.с. 12.45 Х.ф. ''Человек-
паук 2''. 15.05 М.х. 15.30 С‰йікті жа-
нуарлар. 16.25 Жасырын камера.
17.10 Алтын таспа. 18.10 Юбилей
Ю. Гальцева. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.20 Алтын таспа. 22.20
Тематик-шоу. 23.00 Караоке-киллер.
0.00 Х.ф. ''Курьер''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек аѓай.
9.00 Дерзкие проекты. 10.00 Маши-
на будущего. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 KZландия. 12.00 К.ф. ''Тосын
баќ''. 15.00 Х.ф. ''Идеальная жена''.
17.00 ВООМ! 18.00 Айна online. 18.30
Т.с. ''20 минут''. 20.00 Нысана. 20.30
Кім білген. 21.00 Х.ф. ''Шпионские
игры''. 23.00 Х.ф. ''Во имя мести''.
1.10 ''Ходячие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.00 Мультсериалы.
10.00 ''Богатенький Ричи''. 12.00
''Ж±лдызды шањыраќ''. 12.30 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 13.00
''Битва экстрасенсов. Война конти-
нентов''. 15.00 Х.ф. ''Певец на свадь-
бе''. 17.15 Х.ф. ''Мисс Конгениаль-
ность''. 19.00 Х.ф. ''Мисс Конгени-
альность 2: прекрасна и опасна''.
21.00 Фильм-концерт. 00.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 2.30
Скетч-шоу ''К‰лейік''.

7.00 Хит-парад. 7.50 М.ф. 9.00
Новогодний шопинг-класс. 9.30 М.с.
10.50 В ладу с природой. 11.10
MADLapys. 11.30 Солнечная кухня.
12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Подробно-
сти. 13.20 Винтаж. 14.00 Неизвест-
ная версия. 15.00 Сержанєлініњ єн
кеші. 17.00 Ќоѓам жєне єйел. 17.30
К.ф. ''Ойын шиіндегі ойын''. 19.00
Неизвестная версия. 20.00

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

сти. 18.15 "Пєленшеевтер". Т.с. 19.00
"Орталыќ Хабар". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "Одна судьба". 21.00 Новости.
21.30 "Ж±лдызды дода". 22.00
"Ж±лдызды дода". 23.30 Мелодрама
"Как знать...". 1.20 Жањалыќтар. 1:50
Новости. 2.20 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". Д.ф. 2.50 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Батырдыњ жары''.
9.55, 11.25, 13.45, 15.55, 16.55,
17.20, 20.55, 22.55 Телемаркет.
10.00 Новости. 10.30 ''Сырѓалым''.
11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 К.ф. ''Шал''. 16.00 ''Террито-
рия красоты''. 17.00 ''Магия приро-
ды''. 17.35 М.ф. 17.50 Жањалыќтар.
18.15 Бизнес-новости. 18.25 Ново-
сти. 18.50 ''Кμк тарландары''. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ќазаќстан 2050. 21.00 Ново-
сти. 21.35 ''Сырѓалым''. 22.40 ''Куль-
турное наследие''. 23.00 Телетрип-
тих ''00.00''. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-

си. 9.00 ''¤гей μмір''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 ''¤гей μмір''. 10.30 ''Ис-
тория одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10
''Ландыш серебристый''. 15.15 ''¤гей
μмір''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси.
17.30 ''Махаббат хикаясы''. 18.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 ''20:30''. 21.00 ''Ландыш сереб-
ристый''. 22.00 ''Махаббат хикаясы''.
23.00 Ел аузында. 23.25 Жањалыќ-
тар.

7.01 "Ќайырлы тањ". 9.01 "Стра-
на, рожденная любовью". 9.06 Д/ф
"Девятая территория мира" 10 с.
9.41 TED: Идеи, достойные распро-
страненя.  10:05 "Ѓасырлар пернесі".
10:35 "Эйнштейн ізімен". Ѓылыми-та-
нымдыќ баѓдарлама. 11.00"С чего
все начиналось..." 11.30 Д/ф "Бал-
балтас" . 12.00 Д/с "Болашаќ єлем"
9 с.   13.25 "1000 жаућар" д/с.   14.05
"Ѓылымда тμњкеріс жасаѓан ашылым-
дар". 14.35 TED: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 15.00 Т/х "Бμрібасар" 9 с.
16.00 "Под куполом. Все о цирке".
16.20 "Таѓдырластар". 16.40 "Архео-
логия. Бабалар м±расы". 17.00 TED:
Идеи, достойные распространения.

17.30 "Мен - фотографпын".  18.05
Д/с "Болашаќ єлем" 10 с. 19.00 TED:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.20
История одного шедевра". 19.50 "Та-
рих айнасы: ањыз бен аќиќат". 20.20
"Наше кино". 20.40 "Жеті муза". Мєде-
ни-танымдыќ баѓдарлама. 21.00
Єњгіменіњ ашыѓы". Мєдени-танымдыќ
ток-шоу. 21.40 "Литературный клуб".
Ток-шоу. 22.00 "Астана online" каз.
22.20 "Сезім тербеткен μлке" .   22.50
"Ќозы кμрпеш - Баян с±лу" /1 бμлім/
0.00 Т/х "Бμрібасар" 10 с.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.20 ''Интерны''. 10.50 ''Реальные
пацаны''. 11.20 ''Сашатаня''. 11.45
Страна чудес. 12.40 ''Вторая свадь-
ба''. 13.40 М.с. 16.20 ''Алтын ±я''.
17.45 Кμњілді таспа. 18.05
Комикadze. 18.30 Ревю. 19.00 Жа-
сырын камера. 19.30 ''Алтын ±я''.
20.30 Ревю. 21.00 Х.ф. ''В спорте
только девушки''. 22.40 Х.ф. ''Чело-
век-паук''. 00.50 Камеди клаб.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00

Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 Свидание со звездой.
16.00 Икона стиля. 17.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 ''Ќара г‰л''. 18.50
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие
мертвецы''. 0.50 Х.ф. ''Большая
жратва''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Чудо''. 11.00
''Пляж''. 12.00 Мультсериалы. 15.00
''9 жизней Хлои Кинг''. 16.00 ''Чудо''.
17.00 ''Восьмидесятые''. 19.00
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Уєде беремін''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Амрапали''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Новогодний шопинг-
класс. 15.00 ''Дыши со мной''. 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 ''Ќыздар-ай''

бовью".  14.30 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар.  15.00 Т/х "Бμрібасар"
8 с. 16.00 "Лидер XXI века".  16.45
"¤зін-μзі тану". Рухани білім беру
жобасы. 17.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.30 "‡кілі
домбыра". 19.00 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.30 "Реаль-
ная наука". 19.50 "Ќылќал "Семь
муз". Культурологическая програм-
ма.  21.00 "Таѓдырлы хаттар". 21.20
"Танцующий мир". 21.30 "Мен - фо-
тографпын". 22.00 "Астана online" каз.
22.20 "Сезім тербеткен μлке". 22.30
"Астана online" рус. 22.50 "Лекарь
поневоле" /комедия/. 0.15 Т/х
"Бμрібасар" 9 с.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.20 ''Интерны''. 10.50 ''Реальные
пацаны''. 11.20 ''Сашатаня''. 11.45
Страна чудес. 12.40 ''Вторая свадь-
ба''. 13.40 М.с. 16.20 ''Алтын ±я''.
17.45 Кμњілді таспа. 18.05
Комикadze. 18.30 Ревю. 19.00 Жа-
сырын камера. 19.30 ''Алтын ±я''.
20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50
''Реальные пацаны''. 22.20 ''Интер-
ны''. 22.50 Однажды в России. 23.15
Х.ф. ''Ни жив ни мертв 2''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.

ЕВРАЗИЯ

НТК

ВООМ! 20.00 Универсальный артист.
22.00 Другими словами. 22.40 Бокс.
0.00 ''Ходячие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. ''Амрапа-
ли''. 12.00 ''Ж±лдызды шањыраќ''.
12.30 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 15.00 Х.ф. ''Деннис-мучи-
тель''. 17.00 Х.ф. ''Богатенький Ричи''.
19.00 Х.ф. ''Дети без присмотра''.
21.00 Шоу ''Битва экстрасенсов. Вой-
на континентов''. 23.00 Х.ф. ''Интер-
вью с вампиром''. 1.00 Скетч-шоу
''К‰лейік''. 02.00 Х.ф. ''Танго втроем''.
4.00 Ќазаќша концерт.

7.30 М.ф. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00
МАDLapys. 12.30 Неизвестная вер-
сия. 14.00 ''Кμзайым''. 16.00 ПроАг-
ро. 16.30 По диким местам. 17.30 Єн-
Хадиша концерті. 19.30 Baby ГИД.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Вин-

9 ќањтар 2015 жыл

7 АРНА

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Брак по завещанию''.
17.00 СвиДЕТИли. 17.30 Свекровь
и невестка. 18.00 ''Ќара г‰л''. 18.50
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Человек-невидимка.
23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие мертве-
цы''. 0.50 Человек-невидимка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,

Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Чудо''. 11.00
''Пляж''. 12.00 Мультсериалы. 15.00
''9 жизней Хлои Кинг''. 16.00 ''Чудо''.
17.00 ''Восьмидесятые''. 19.00
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Уєде беремін''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Плохая компания''. 3.30 Ќазаќша
концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Группа здо-
ровья. 15.00 ''Дыши со мной''. 16.00

Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 Єн кеш. 19.00 Жа-
њалыќтар. 19.30 По диким местам.
20.00 РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00 ''Гос-
пожа горничная''. 22.00 РТН. 22.30
''Landmarks''. 23.00 ¤мір аѓымы.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Пон-
чик Люся 2''. 11.50 Модный приго-
вор. 12.40 П@утina. 13.05 Ашыѓын
айтќанда. 13.50 ''Ментовские вой-
ны 8''. 15.30 112. 15.45 Судебные
истории. 16.45 Давай поженимся.
18.00 Жањалыќтар. 18.55 ''С‰йген
жар''. 19.50 ''Карпов. Сезон второй''.
21.00 Новости. 21.40 ''Сестра моя,

тобы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Груп-
па здоровья. 21.00 ''Госпожа горнич-
ная''. 22.00 РТН. 22.30 Солнечная
кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Михаил
Боярский. Один на всех''. 12.00 Мод-
ный приговор. 13.00 Ж±ма уаѓызы.
13.15 Ашыѓын айтќанда. 14.00 ''Мен-
товские войны 8''. 15.30 112. 15.45
''Ментовские войны 8''. 16.50 Жди
меня. 18.00 Жањалыќтар. 18.55
''С‰йген жар''. 19.50 ''Карпов. Сезон
второй''. 21.00 Новости. 21.40 Поле
чудес. 22.40 Три аккорда. 00.45 Че-
ловек и закон.

06.40 ''Япыр-ай''. 7.30 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.45 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 9.35 Жања єзіл - жања єн.
њай олжа. 10.10 ''Старшая дочь''.
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.30 ''Практика''. 14.30 ''Семейные
драмы''. 15.30 ''Лесник''. 16.30 ''Ма-
хаббат м±њы''. 17.20 ''Карадайы''.
19.45 Ж±лдыздар аќиќаты. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.35 Х.ф. ''Пленни-
ца''. 0.00 ''Смотреть всем!''.

таж. 21.30 Солнечная кухня. 22.00
''Landmarks''. 22.30 К.ф. ''Саѓыныш''.
0.00 Панорама недели.

6.00 Т.х. ' 'Ќ±рбылар''. 8.00
П@утina. 8.20 Тањѓы пошта. 8.50 Жа-
њалыќтар. 9.00 Новости. 9.10
Смак. 9.45 Х.ф. ''Две истории о люб-
ви''. 11.35 Фабрика грез. 12.05 Иде-
альный ремонт. 12.55 П@утina. 13.15
Караоке такси. 13.45 Черно-белое.
14.40 Концерт Иосифа Кобзона. 17.15
Т.с. ''Сердце ангела''. 21.00 Новости.
21.30 Жањалыќтар. 21.45 Тiлшi т‰йiнi.
22.15 Жањалыќтар. 22:35 Кешкi кез-
десу. 23.45 Т.с. ''Шпионские игры''.

7.25 Х.ф. ''Каменный цветок''.
08.50 Ж‰рекжарды. 09.30 ''ЖанАй-
ќай'' 10.00 Кривое зеркало. 12.00 Но-
вости. 12.40 Наша правда. 13.35
Выходной со звездой. 15.05 Ж±лдыз-
дар аќиќаты. 15.40 ''Жанќияр патшай-
ым''. 18.00 Ревизорро. 19.40 ''Кара-
дайы''. 21.00 Другая правда. 22.00
Очная ставка. 23.00 Беременная в
16. 0.00 Той BestStar.

''Landmarks''. 20.40 Х.ф. ''Магжан''.
23.00 Моя правда. 0.00 Магия кухни.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.05 ''Ќ±рбы-
лар''. 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Вос-
кресные беседы. 9.00 Новости. 9.10
Здоровье. 10.10 ''Казлото''. 10.45 ''Не-
беса''. Концерт Валерия Меладзе.
12.05 Теория заговора. 13.00
П@утina. 13.25 Караоке такси. 13.55
Угадай мелодию. 14.35 Х.ф. ''Маша''.
16.15 Добрый вечер, Казахстан! 17.15
''Сердце ангела''. 21.00 Аналитика.
22.00 Театр эстрады. 23.55. Х.ф.
''Жизнь Пи''.

7.05 Д.х. ''На грани возможного''.
7.45 М.с. 9.20 Ревизорро. 10.20 Звез-
дная жизнь. 11.20 Х.ф. ''Пенелопа''.
15.10 ''Жанќияр патшайым''. 16.45 Той
BestStar. 18.00 Беременна в 16.
19.00 Оњай олжа. 19.40 ''Карадайы''.
21.00 Портрет недели. 22.00 Слуги
народа. 22.50 Базар жоќ алањы. 23.45
Х.ф. ''Любовь-морковь''.

Любовь''. 22.30 Пусть говорят.
23.30 ''Палач''.

6.40 ''Япыр-ай''. 7.30 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.35 Жања єзіл - жања
єн. 10.10 ''Старшая дочь''. 12.00 Но-
вости. 12.40 Черный квадрат. 13.10
''Практика''. 14.10 ''Семейные драмы''.
15.10 ''Лесник''. 17.00 ''Махаббат
м±њы''. 17.50 ''М±здан суыќ, оттан
ыстыќ''. 18.45 ''Жанќияр патшайым''.
19.45 Жања єзіл - жања єн. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.35 ''Старшая дочь''.
0.25 ''Лесник''.

НТК

МЕКТЕП ¤МІРІНЕН

 Жаќында Урицкий орта
мектебінде пєн аралыќ
олимпиада μтті. Оѓан
оќушылар ауылдардан
келіп, μз білімдерін сайыс-
та сынады. Сол сияќты Са-
рыкμл орта мектебініњ
оќушылары да, μз
білімдерін барынша кμрсе-
туге  тырысты. Єр пєннен

Б±лаќ кμрсењ, кμзін аш!
с±раќтарѓа жауап беріп,
оќыѓан, тоќыѓан білімдерін
ортаѓа салды. 2 турдан
т±рѓан олимпиадада
оќушылар тиісті балдарын
алып, екінші кезењге де
с‰рінбей μтіп жатты. Мен де
ќазаќ тілі пєнінен μз

білімімді ортаѓа салып,
екінші кезењге μттім. Мені
ќазаќ тілі пєнінен Тайжано-
ва Балзира апайым μз к‰шін
аямай дайындады.

Жалпы, Сарыкμл орта
мектебінде білімін
кμрсетіп,бірінші орынды

жењіп алѓан,10-сынып
оќушысы ¤мірзаќ Жанат
мадаќтама мен сыйлыќ-
тарѓа ие болып, Ќостанай
ќаласына жолдама алды.
Ал екінші орындарѓа ие
болѓан – биология пєнінен
Смаѓ±лова Анар мен Біржа-

нова Раушан, орыс тілінен
Сапаров Риза, Бусина Са-
бина жєне Еркін Баѓдєулет,
ал аѓылшыннан Шугубаева
Айсул мен Сайдалина
Г‰лмира 2-орындарѓа ие
болды. Сондай-аќ, μзім де
осы т±ѓырдан кμріндім.

Бєріміз де мадаќтама ќаѓаз-
дарымен марапатталдыќ.
Єсіресе, меніњ ќуанышым
шексіз болды. Келешекте
осындай олимпиада-
ларѓа ќатысып 1-орын
алуѓа тырысамын.

Мєдина ВАЛИЕВА,
Сарыкμл орта

мектебініњ 8-сынып
оќушысы,  жас тілші.



159 ќањтар 2015 жыл

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќарасу
ауданы, Ќарасу ауылы, А.Исаќов
кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін теле-
фон:  8-714-52-21-5-76, факс: 8-714-
52-21-5-76, электронды пошта:
karasu@kostanay.gov.kz) бос
єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды:

"Ќарамырза ауылдыќ округі
єкімініњ аппараты" ММ бас маманы
санаты Е-G-3 лауазымдыќ    жала-
ќысы   ењбек   еткен    жылдарына
байланысты  53813 тењгеден  72391
тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Баќылауда
т±рѓан ќ±жаттары бойынша аќпарат-
ты дайындау. Ауылдыќ округі єкімініњ
μткізген отырыстарына  хаттама жазу.
Іс ж‰ргізу. Т±рмыс жаѓдайы нашар от-
басылармен ж±мыс істеу. ¤ндірісі
аяќталѓан істерді белгіленген тєртіпке
сай дайындау жєне м±раѓатќа тапсы-
ру. "Баќылау" базасын ж‰ргізу. Ауыл-
дыќ округі єкімініњ тапсырмаларын
орындау. Аппаратта ќолданысты
нормативтік   жєне  н±сќаулыќ актілер-
мен ж‰ктелген басќа да ќызметтік
міндеттерді орындау. Бюджеттік м‰лік,
жер, кμлік салыќтарды жєне басќа да
міндетті тμлемдерді жинау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: білімі (педагогика
жєне психология, ќ±ќыќ негіздері жєне
экономика, ќазаќ тілі жєне єдебиет,
орыс тілі жєне єдебиет), гуманитарлыќ
ѓылымдар (филология, аударма ісі,
шетел филологиясы), ќ±ќыќ (ќ±ќыќта-
ну), єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (журналистика, экономи-
ка, менеджмент, есеп жєне аудит,
ќаржы, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару), ауыл шаруашылыѓы ѓылым-
дар (агрономия), ветеринария (вете-
ринариялыќ медицина, ветеринария-
лыќ санитария).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі:  білімі
(педагогика жєне психология, ќ±ќыќ
негіздері жєне экономика, ќазаќ тілі
жєне єдебиет, орыс тілі жєне єдеби-
ет), гуманитарлыќ ѓылымдар (филоло-
гия, аударма ісі, шетел филологиясы),
ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану), єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (журна-
листика, экономика, менеджмент, есеп
жєне аудит, ќаржы, мемлекеттік жєне

жергілікті басќару), ауыл шаруашы-
лыѓы ѓылымдар (агрономия), ветери-
нария (ветеринариялыќ медицина, ве-
теринариялыќ санитария) барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергiлiктi мемлекеттiк басќару
жєне  μзін-μзі    басќару    туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер тура-
лы" Зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан -
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-
лекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті  білімдер.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 жел-
тоќсанда №6697 болып тіркелген) ны-
сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ

μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде Ќостанай облысы, Ќара-
су ауданы, Ќарасу ауылы, А.Исаќов
кμшесі, 73 мекенжайы бойынша "Ќара-
су ауданы єкімініњ аппараты" ММ-не
±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орналас-
тырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде бере ала-
ды.

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

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
5 ж±мыс к‰ні ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді "Ќарасу ауданы єкімініњ
аппараты" ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммер-
циялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

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

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

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
10 ќањтар к‰ні  асќар таудай єкеміз

С‡ЛЕКИН Мырзаш С‰леке±лы 60 жасќа то-
лады. Ж‰йрік уаќыттыњ ±шќыр ќанаты сізді ма-
ѓыналы ѓ±мырыњыздыњ биік белесіне алып
жетті. Осынау жылдар  ішінде μмірдіњ талай
белестерінен табысты μтіп, б‰гінде  μркен жай-
ѓан алып бєйтеректей ‰лкен бір єулеттіњ аќыл-
шы тірегі, арќа с‰йері болып отырсыз.

Ќ±рметті єке!
¤ткен к‰нніњ артта ќалып елесі,
Тіршіліктіњ жылжи берер кемесі.
Басыњызѓа баќ пен ырыс сыйлаѓан,
60 жастыњ ќ±тты болсын белесі.

Деніњіз сау,
                   аман болсын басыњыз,
Жаќсылыќ пен ќуаныштан тасыњыз.
Отбасыњныњ ортасында аман-сау,
К‰ліп-ойнап, ж‰зге келсін жасыњыз.

Тілек білдіруші: балалары, немерелері.

"Лисаков ќаласы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі
(111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31,
17-каб, аныќтамалар ‰шін теле-
фон: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-
08, электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

экономикалыќ мєселелер бой-
ынша Лисаков ќаласы єкімініњ
орынбасары, Е-1 санаты лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 115954
тењгеден 156314 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
 Экономика, ќаржы, шаѓын жєне

орта бизнесті дамыту, ауыл шаруа-
шылыќ болып табылатын мєселе-
лерді жетекшілік ететін зањнама жєне
нормативтік актілердіњ орындалуын
±йымдастырады.

Ќаланыњ єлеуметтік-экономика-
лыќ даму болжамдарын, салалыќ
баѓдарламаларды єзірлеу ж±мысын,
ќаланыњ бюджеттік комиссиясы
ж±мысын ±йымдастырады. Норма-
тивтік актілерді жетілдіру бойынша
±сыныстарды єзірлейді.

Єкімдік ќаулыларыныњ жобала-
рын єзірлеуге ќатысады.

"Лисаков ќаласы єкімдігініњ эконо-
мика жєне бюджеттік жоспарлау
бμлімі", "Лисаков ќаласы єкімдігініњ
ќаржы бμлімі", "Лисаков ќаласы
єкімдігініњ кєсіпкерлік бμлімі",  "Лиса-
ков ќаласы єкімдігініњ ауыл шаруа-
шылыѓы жєне ветеринария бμлімі"
мемлекеттік  мекемелеріне же-
текшілік етеді.

Ќызметті басќарады:
Лисаков ќаласы єкімдігініњ жанын-

даѓы жеке кєсіпкерлік субъектілерініњ
бірлестіктерін аккредитациялау
жμніндегі комиссияны;

коммуналдыќ меншік   объекті-
лерін  сенімгерлік басќаруѓа беруді
±йымдастыру жєне ж‰ргізу ‰шін тен-

дерлік комиссияны;
коммуналдыќ меншіктіњ тендерлік

саудаларын ±йымдастыру жєне
ж‰ргізу жμніндегі комиссияны.

Ќызметтіњ ‰йлестіруін ж‰зеге
асырады:

Лисаков ќаласыныњ бюджеттік
комиссиясын;

Лисаков ќаласы єкімдігініњ жанын-
даѓы кєсіпкерлік мєселелері жμніндегі
сараптама кењесін;

Моноќалаларды дамытудыњ
2012-2020 жылдарѓа арналѓан баѓ-
дарламасы шењберінде іске асыры-
латын конкурстыќ негізде Лисаков
ќаласында жања μндірістерді ќ±руѓа
мемлекеттік гранттар алуѓа жобалар-
ды іріктеу жμніндегі конкурстыќ ко-
миссияны;

мемлекеттік коммуналдыќ м‰лікті
жалѓа ±сыну жμніндегі комиссияны.

Жоѓары т±рѓан мемлекеттік бас-
ќару органдарымен, ќалалыќ ќазы-
нашылыќ бμлімімен, Лисаков ќала-
сы бойынша салыќ комитетімен,
ќалалыќ статистика бμлімімен,
Кєсіпкерлер палатасыныњ Лисаков
филиалымен, "Шаѓын жєне орта биз-
несті дамытудыњ медетші ќоры" ЌЌ,
ќаланыњ μнеркєсіп кєсіпорындары-
мен, шаѓын жєне орта бизнес кєсіп-
орындарымен; Ќазаќстан Республи-
касы Ауыл шаруашылыќ ми-
нистрлігініњ Лисаков ќалалыќ аумаќ-
тыќ инспекциясымен   μзара ќарым-
ќатынасты іске асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(экономикалыќ,  ќаржы, бухгал-
терлік).

Ж±мыс тєжiрибесi келесi талап-
тардыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш
жылдан кем емес;

2) жоѓары оќу орнынан кейiнгi
бiлiм баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ
Президентi жанындаѓы бiлiм беру
±йымдарында мемлекеттiк тапсы-

рыс негiзiнде немесе шетелдiњ жоѓа-
ры оќу орындарында Шетелде кадр-
лар даярлау жμнiндегi республика-
лыќ комиссия бекiтетiн басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан
жаѓдайда мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр
жылдан кем емес немесе ѓылыми
дєрежесiнiњ болуы;

3) мемлекеттiк органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтiлi бiр жылдан кем емес;

4) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтiлi тμрт
жылдан кем емес, оныњ iшiнде бас-
шылыќ лауазымдарда бiр жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президентi туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кiметi
туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Конституциялыќ зањдарын,
"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Єкiмшiлiк рєсiмдер туралы",
"Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлер тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды
реттейтiн Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн,
"Ќазаќстан–2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттiњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын бiлуi.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс

μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
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
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Лисаков ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Лисаков ќ., Мир
кμш., 31, 17-каб., аныќтама ‰шін те-
лефоны: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-
39-08, электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru     ±сыну ќажет.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ пошта арќылы бер-

ген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге оларды жіберу
туралы кандидаттарѓа хабарланды-
ру к‰нінен 5 ж±мыс к‰н ішінде
Лисаков ќаласы єкімініњ аппаратын-
да 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 бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Лисаков ќаласы єкімі аппараты-
ныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ли-
саков ќаласы єкімі  аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!
Асќар таудай єкеміз ЌАЛИЕВ

Наѓашыбайды 60 жас мерейтойымен
ќ±ттыќтаймыз!

Ізгілікті н±рын шашар мањайѓа,
Адамсыз ѓой ‰лгі болар талайѓа.
Жаќсылыќты μзіњізден кμп кμрген,
¦мытпайды туѓан-туыс ќалайда!

‡лгі болѓан ‰лкенге де жасќа да,
Сыйлар сізді туѓан-туыс, басќа да.
Баќытты боп б±л μмірде мєњгілік,
Ќуатыњыз таусылмасын 100 жаста
да!

¤міріњізге зор денсаулыќ, ќажымас ќай-
рат тілей отырып, ±рпаќта-
рыњыздыњ ќуаныш-ќызыѓын кμруіњізді Алла нєсіп
етсін!

Ізгі тілекпен: жарыњ Бота,
балаларыњ: Жарќын-Гаућар, Еркін-Єсел,

М±рат-Данаг‰л, Марат, Абат,
немерелеріњ: Ќанжар, Аќмарал, Тоѓжан.

«ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ»

газетіне   жарнама  бергіњіз

келсе,  мына  телефондарѓа

хабарласыњыз:

54-33-22,
54-99-69 (факс)
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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2014 жылдыњ 31 желтоќсаны к‰ні
кμпбалалы Жарас жєне Мейрамг‰л
Ќосбергеновтердіњ отбасына облыс
єкімі Н.М.Садуаќасовтыњ Жања
жылдыќ ќ±ттыќтауы жєне мектеп
жасындаѓы 7 баласына жолдаѓан
арнайы сыйлыѓы мен 100 000 тењге
ќаржысы тапсырылды. Оны аудан-
дыќ єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімініњ басшысы М.М.Тобаѓабы-
лов жєне Аманкелді селолыќ ок-
ругініњ єкімі М.С.Дихамбаевтар тап-
сырды. Рєсімге БАЌ μкілдері жєне
аудандыќ кєсіпкерлік палата бас-
шысы А.Жамансарин ќатысты.

– Жања жыл мерекесі ќарсањын-
да  облыс  єкімі  Н±ралы  М±стафа-
±лы облысымыз бойынша 20 кμп ба-
лалы отбасыларѓа осындай сыйлы-
ѓын жіберді. Біздіњ ауданымыз бой-
ынша б±л сыйлыќќа бір отбасы ие
болып отыр. Ол – Жарас-Мейрамг‰л
Ќосбергеновтердіњ отбасы. Жарас
1968 жылы, Мейрамг‰л 1972 жылы
туѓан. ‡лгілі отбасы иелері.
Т±њѓыштары Рахила 1992 жылы μмірге
келген. Одан кейінгі перзенттері Айг‰л
1996, Єліби 2001, Саламат  2002, Саят
2004, Есберген 2007, Досберген 2009
жєне Н±рс±лтан 2013 жылы туѓан. Мей-
рамг‰л ќазір баламен ‰йде отыр. Жарас
болса аудандыќ орталыќ ауруханада
ж±мыскер, – дейді М±рат Мєжит±лы.

Шынында да, сыйлыќ тапсыру рєсімі
ќайран ќаларлыќтай болып μтті. ‡пір-
ш‰пір б‰лдіршіндер єрќайсысы μзіне бе-

рілген сыйлыќты алып мєз. Оларѓа ќарап
т±рып ќарадай кμњіліњ толады.

Балалардыњ ‰лкені Рахила анасы Мей-
рамг‰л сияќты ерте т±рмыс ќ±рыпты. Ал
Айг‰л – студент. Єліби, Саламат, Саят,
Есберген, Досберген – мектепте оќиды.

¤здеріне облыс єкімі арнайы сыйлыќ
жібергенін естіп-білген соњ, Жарас пен
Мейрамг‰л ќуаныштарын жасыра алма-
ды.

– Біз б±л сыйлыќты к‰ткен жоќпыз.

облыс єкімініњ арнайы ќ±ттыќтауы мен сыйлыќтары жєне
100 000 тењге ќаржысы кμпбалалы Ќосбергеновтер отбасына берілді

ШАЊЫРАЌ ШУАЃЫ

Облыс басшысыныњ бізді кμпбалалы от-
басы ретінде елеп-ескергені ‰шін рах-
метімізді айтамыз! Біз сєбиді шектеген
емеспіз. Єр баланыњ μз несібесі бар деген
елдіњ перзенттеріміз ѓой. Алла берсе, ал-
даѓы уаќытта да д‰ниеге сєби єкелуді
ќалаймын. Єлібиім мен Саламатымныњ
арасы 1-аќ жас. Біреуі 2001 жылы, біреуі
2002 жылы туды. Ќазір 8 сыныпта, біреуі
7 сыныпта оќиды. Егіз балалар сияќты.
Біздіњ басты байлыѓымыз – балаларымыз!

‡йіміздіњ іші к‰нде думан, к‰нде
ќызыќ-мереке.  Алланыњ  б±л берге-
ніне шексіз ш‰кірлік етеміз! – дейді
Мейрамг‰л.

Б±л отбасы – тєубєшіл, ќанаѓат-
шыл отбасы екен.

– Єзірге кенжеміз болып отырѓан
Н±рс±лтанныњ атын μзім ќойдым.
Еліміздіњ т±њѓыш Президенті
Н±рс±лтан Єбіш±лыныњ м‰шел
жасы 73-те туѓандыќтан, соны ырым
еттім. Балам Н±рс±лтан атасындай
басына баќ ќонып, абыройы асып жат-
са, несі бар?! Жаќсы сμз сμйлеп, жаќ-
сы тілек тілеу – жаќсылыќќа баста-
май ма?! – дейді Жарас Таймас±лы.

К‰нделікті μмірде біз кμп нєрсеге
мєн бере бермейміз. Жаќсы адамдар-
дыњ талайы жанымызда ж‰р. Осын-
дай ынтымаѓы ±йыѓан жас отбасылар
аз емес ќой. Ќосбергеновтер солар-
дыњ бірі болар. Облыс єкімінен алѓан
сыйлыќтары ес білген балалардыњ
ж‰регінде μмірлік жатталып ќалары
аныќ.

– Біз б±л сыйлыќты ±мытпаймыз!
–  дейді 7 сыныпта оќып ж‰рген Са-

ламат Жарас±лы.
Оныњ б±л сμзіне рєсімге ќатысќан бар-

лыѓымыз риза болдыќ. Баланы ќуанту
кім-кімге де болсын, бір мерей емес пе?!

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: Жарас-Мейрамг‰л Ќосбер-
геновтер балаларымен бірге облыс єкімі
сыйлыѓын ќабылдап т±рѓан сєт.

Суретті т‰сірген автор.

Хамитбек
     М¦САБАЕВ

Є.Боранбаев атындаѓы кинотеатрда Елбасы
Н.Є.Назарбаевтыњ μмір жолын баяндайтын
"Балалыќ шаѓымныњ аспаны", "Отты μзен" жєне
"Теміртау" атты фильмдерінен ќ±ралѓан "Елбасы
жолы" киноэпопеясыныњ тμртінші бμлімі
"Тыѓырыќтан жол тапќан" фильмі кμрсетілді.
Жања кинотаспаны ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов
бастаѓан мемлекеттік ќызметкерлер мен ел
аќсаќалдары зор ынта ќойып тамашалады.

 Екі саѓатќа таяу уаќытты ќамтитын тыњ туындыда Елбасы
μміріндегі мањызды кезењ – Орталыќ Азиядаѓы ірі металлур-
гиялыќ кєсіпорын – Ќараѓанды металлургия комбинаты партия
±йымыныњ басшысы ретінде ќалыптасу кезењі суреттеледі.
Оќиѓалар Елбасыныњ Днепродзержинскідегі оќудан кейінгі
жєне "Ќазаќстан магниткасындаѓы" ж±мысыныњ басталѓан
кезіндегі μмірін ќамтиды.

 Фильмнен соњ кμрермендер єдеттегідей тарќап кетпей ки-
нодан алѓан єсерлерімен бμлісті. Ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов,
ќалалыќ  ардагерлер кењесініњ тμраѓасы К.Аќан, зейнеткер

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Жан баураѓан
жања фильм

О.Алмат, журналист А.Айтмаѓамбеттер сμз алып, фильмніњ
±рпаќ тєрбиесіне мањызыныњ мол екендігін алѓа тартты.

 Жан баураѓан жања фильм ќала халќымен ќатар кμршілес
Аманкелді, Жанкелдин аудандары т±рѓындарыныњ да назары-
на ±сынылады деп к‰тілуде.

 7-21 ќањтар аралыѓында ќостанай-
лыќ футболшылар т‰рік жаѓалауын-
да екінші оќу-жаттыѓу жиындарын
μткізеді. Межелі кезењде екі кездесу
жоспарланѓан. "Тобыл" командасы-
ныњ ќарсыласын тренерлік штаб бел-
гілейді.

Екінші оќу-жаттыѓу жиындарына
мына футболшылар аттанды: Бугаев,
Сивожелезов,Б±сырманов, Садовни-
чий, Климавичус, Ж±масќалиев,
Аѓайсин,Кучера, Кургулин, М±ќа-
нов, Красич, Петухов, Мошников,
Шимкович, Дели жєне Н±рѓалиев.

М±ныњ сыртында Вардан Минасян
екі ќазаќстандыќ жєне екі шетелдік
футболшыны баќылап кμрмек.

ФУТБОЛ

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

"ТОБЫЛ"
Т‰ркияѓа

кетті

 Облыстыќ "Дала μлкесі тарихы" м±ражайында
"Дєст‰рлі дін – ел тірегі" атты дμњгелек ‰стел μтті.

Басќосуда, таќырыпта айќындалып т±рѓандай, асыл
дініміздіњ ќ±ндылыќтары мен халќымыздыњ дінімізбен сабаќ-
тасып жатќан єдеп-ѓ±рыптары  жайлы  єњгіме μрбіді. Б±л,
тμњіректе М±хтасиф  Єлм±хамед молла атындаѓы ќалалыќ
мешіттіњ бас имамы Бект±рсын ќажы Торѓайбай±лы салиќалы
уаѓыз-насихат айтты. Сондай-аќ, б‰гінгі к‰ні осы ата-бабамыз-
дан ќалыптасќан салт-дєст‰рімізге  ќарсы іс-єрекеттерімен  ел
ішіне іріткі салѓысы келіп ж‰рген теріс пиѓылды келімсек діни
аѓымдар жайлы ќалалыќ ішкі саясат бμлімініњ діни маманы,
теолог Єсет Бауыржан±лы кењ маѓл±мат берді.

Дμњгелек ‰стел отырысына ќатысќан Ш. Уєлиханов атын-
даѓы №1 мектептіњ жоѓары сынып оќушылары кμкейлеріндегі
сауалдарын жолдап, діни танымдарыныњ кμкжиектерін ке-
њейтті.

Арќалыќ ќаласы.

"Дєст‰рлі дін –
ел тірегі"
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