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 Облыс єкімдігі жанындаѓы алањ
єдеттегісінен єсем, ерекше,  мектеп,
±стаздар, достар туралы єсем єндер
шырќалып т±рды. Ауа райыныњ  сєл

ќолайсыздыѓына ќарамастан  мектеп
бітіретін т‰лектерге арналѓан
салтанатќа ж±ртшылыќ кμп жиналды.
Салтанат та жања форматта μтті.
Мектеп бітіруші жастар ±стаздарымен
єкімдік жанындаѓы алањѓа ±зыннан

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ
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бойѓы тμселген ќызыл кілемніњ
‰стінен ж‰ріп μтті. ¦стаздар да,
мектеп бітіруші  бойжеткендер мен
бозбалалар сондай кμрікті, кμркем.
‡стеріне киген  киімдері
салтанатты да сєнді.

Жас т‰лектер салтанаты

Г‰лназым
      САЃИТОВА

12-бет

2-бет

ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ

"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ
филиалыныњ баспасμз орталыѓы ашылды. Б±дан
былай партиялыќтар аталѓан орталыќта басќосып,
атќарѓан ќызметтерін б±ќараѓа баяндайтын болады.
Дєл осы жерде халыќтыњ м±њ-м±ќтажы тыњдалып,
мањызды таќырыптарѓа арналѓан баспасμз
конференциялары μтпек.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Баспасμз орталыѓы ашылды

Баспасμз орталыѓыныњ алѓаш-
ќы отырысында "Н±р Отан"
партиясыныњ Лисаков ќаласы
мен Алтынсарин ауданындаѓы
филиалдарыныњ ж±мыстары ту-
ралы айтылды. Жергілікті фили-
алдар тμраѓаларыныњ бірінші

орынбасары Игорь Неявко ша-
ћардыњ тыныс-тіршілігін таныс-
тырды. Шаѓын ќаланыњ эконо-
микасы ірі кєсіпорындармен
тыѓыз байланысты. Лисаковтаѓы
‰ш ірі кєсіпорын μњірдіњ μркен-
деуіне ‰лес ќосып отыр. Ал,
партиялыќтар т±рѓындар ‰шін
т±раќты т‰рде ќоѓамдыќ ќабыл-
даулар ±йымдастыруда. Ќоѓам-
дыќ ќабылдаулардыњ кестесі
жергілікті БАЌ арќылы хабарла-
нады. Айтары бар азаматтар
партия белсенділерімен бетпе
бет ж‰здесіп, толѓандырѓан
мєселені ортаѓа салады.
М±ндай кездесулердіњ нєтижесі
де жаќсы. Мєселен, жыл басы-

нан бері 273 адам ќоѓамдыќ
ќабылдауѓа жазылѓан. Соныњ
ішінде басым кμпшілігініњ айтар
базынасы єлеуметтік салаѓа
ќатысты. Ж±мысќа орналасу
жєне баспана кезегі. Соњѓы жыл-
дары тиісті ењбекаќысын ала
алмай ж‰рген азаматтар да
кμбейген. Биыл дєл осындай
мєселеге тап болѓан 43 адам
партияныњ ќоѓамдыќ ќабылда-
уына ќатысты. Кμмек с±раѓан
т±рѓындардыњ 32-ніњ мєселесі
оњ шешімін тапты. М±ндаѓы
ќоѓамдыќ ќабылдаулардыњ
ќорытындысы партия ќыз-
метініњ ашыќтыѓын, жеделдігін
жєне нєтижелілігін кμрсетіп

т±рѓандай.
"Н±р Отан" партиясы Алтын-

сарин аудандыќ филиалы
ж±мыспен ќамту маќсатындаѓы
жєрмењкелердіњ ±йытќысы бо-
лып ж‰р. Єсіресе, м‰мкіндігі шек-
теулі азаматтарды ж±мысќа ор-
наластыру, олардыњ ќ±ќыќтары-
ныњ саќталуына ерекше кμњіл
бμлуде. Аудандыќ филиалдыњ
бастамасымен соњѓы екі-‰ш
жылда сыбайлас жемќорлыќты
болдырмау шаралары ќолѓа
алынды. Осы маќсатта "¤зіњнен
баста" акциясы мен "Чекті
тапсыр да, пєтер ±тып ал"
байќауын ±йымдастыру
дєст‰рге айналѓан.

орынбасарлары баяндама жа-
сап, "100 наќты ќадам" ¦лт жос-
пары сияќты мемлекеттік мањы-
зы бар баѓдарламалардыњ ж‰зе-
ге асуына тоќталды.

Партияныњ Лисаков ќалалыќ
филиалы тμраѓасыныњ бірінші



221 маусым 2016 жыл

Абзал жандар
ардаќталѓан к‰н

Маусым айыныњ ‰шінші жексенбісі – медицина ќызметкерлерініњ к‰ні.  Осыѓан
орай, ќалалыќ Мирас мєдениет ‰йінде салтанатты жиын болды. Медицина
ќызметкерлерін облыс єкімі  Архимед  М±хамбетов ќ±ттыќтап,  олардыњ халыќ
алдындаѓы жауапты ењбектері ‰шін алѓыс айтты. Сондай-аќ, єкім μњірдіњ денсаулыќ
саќтау саласындаѓы жетістіктерді де атап μтті.

ДЕНСАУЛЫЌ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

 Соњѓы жылдары еліміздіњ ме-
дицина саласына мемлекет тара-
пынан айрыќша кμњіл бμлініп ке-
леді. Єсіресе, "Саламатты ќазаќ-
стан", "100 мектеп, 100 аурухана"
баѓдарламаларыныњ арќасында
кμптеген игілікті істер тындырыл-
ды. Ал, биылдан бастап  "Денсау-
лыќ" баѓдарламасы іске ќосылды.
¤њір басшысыныњ айтуынша,
біздіњ облыста да б±л салаѓа баса
назар аударылѓан. Нєтижесінде,
соњѓы жылдары жалпы сомасы
17,5 млрд. тењгеге алты ірі меди-
циналыќ нысан пайдалануѓа
берілді. М±ныњ сыртында 16
ауылдыќ дєрігерлік-амбулато-
риялар салынды. Сондай-аќ,
биыл кμптен к‰ткен 300 адамды
ќабылдауѓа арналѓан онкология-
лыќ емхана іске ќосылды. Оѓан 2,4
млрд. тењге бμлініп, соныњ 1 млрд.
тењгеден астамы медициналыќ
ќ±рал-жабдыќтарды сатып алуѓа
ж±мсалѓан. Соњѓы екі жыл ішінде
μњірде екі перинаталдыќ жєне екі
кардиохирургиялыќ, бір инсульт
орталыѓы ашылды. Биыл да жыл
соњына дейін таѓы бір инсульт
орталыѓы іске ќосылады деп
к‰тілуде. ¤њірде жоѓары маман-
дандырылѓан медициналыќ тех-
нологиялар да енгізіліп, игерілу-
де. Соныњ арќасында соњѓы ‰ш
жылда ж‰рекке жєне басќа да
аѓзаларѓа 2,5 мыњнан астам ота-
лар жасалѓан. Б±рын осы оталар
тек ќана Алматы жєне Астана
ќалаларында жасалатын. Ха-
лыќќа сапалы медициналыќ
кμмектіњ арќасында б‰гінде ана
мен бала μлімі, туберкулез, онко-
логиялыќ аурулардан болатын
μлім-жітім кμрсеткіші де тμмендеді.

Облыстыњ денсаулыќ саќтау са-
ласындаѓы маман тапшылыѓы
мєселесі де біртіндеп μз шешімін
тауып келеді. Б‰гінде облыс жєне
аудан, ќала єкімдерініњ гранты
бойынша 48 студент медицина-
лыќ білім алуда. Дєрігерлердіњ
біліктілігін кμтеруге де баса ден
ќойылѓан. Мєселен, μткен жылы
610 дєрігер Финляндия, ¦лыбри-
тания, Канада, Израиль, Корея
сияќты елдерде білімдерін
жетілдіріп келген кμрінеді.

– Біз м±нымен тоќтап ќалмай,
єрі ќарай денсаулыќ саќтау
саласындаѓы игілікті істерді жал-
ѓастыра беретін боламыз.
Сіздердіњ табанды ењбек-
теріњіздіњ арќасында біз "Сала-
матты Ќазаќстан" мемлекеттік
баѓдарламасын жемісті іске асы-
ра алдыќ. Биылдан бастап ќолѓа
алынѓан "Денсаулыќ" баѓдарла-
масы аясында да тиісті ж±мыстар
жалѓасын таба береді. Ќадір-

менді, медицина саласыныњ ма-
мандары, баршањызды тμл мере-
келеріњізбен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймын. Сіздерге жєне от-
басыларыњызѓа денсаулыќ, ба-
ќыт, береке-бірлік тілеймін. Ел
игілігі ‰шін жасаѓан ењбектеріњіз
жемісті болсын, – деді облыс єкімі
А.М±хамбетов.

Жиын соњында денсаулыќ
саќтау саласында аянбай тер
тμгіп, ±заќ жылдар бойы жемісті
ењбек етіп, халыќтыњ жылы
ыќыласы мен алѓысына бμленіп
келе жатќан бір топ медицина
ќызметкерлері "Денсаулыќ саќ-
тау ісіне ќосќан ‰лесі ‰шін",
"Ќазаќстан Республикасы ден-
саулыќ саќтау ісініњ ‰здігі"
тμсбелгілерімен, ќ±рмет грамота-
ларымен жєне облыс єкімініњ
алѓыс хаттармен марапатталды.

Суретті т‰сірген
Алмас БАТЫРХАН.

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

1-бет
– Баспасμз ор-

талыѓын ашудаѓы
маќсат партия-

лыќтардыњ ќызметін ха-
лыќќа жеткізу, т‰сіндіру.
Биылѓы жылдыњ аяѓына
дейін жергілікті 21 фили-
ал осында келіп есеп бе-
реді. М±ндай кездесулер
ай сайын μтеді деп жос-
парланѓан,– деді "Н±р
Отан" партиясы Ќоста-
най облыстыќ филиалы
баспасμз ќызметініњ жетекшісі Серікбай Шаймаѓанбетов.

СУРЕТТЕ: баспасμз орталыѓыныњ алѓашќы отырысы.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Баспасμз орталыѓы
ашылды

Биылдан бастап орталыќ атќарушы органдар
мен облыстыќ дењгейде єдеп жμніндегі μкілеттік
институт ќ±рылды. Оѓан басшылыќ жасау облыс
єкімі аппараты жетекшісініњ орынбасары Е.Байма-
ќановќа ж‰ктелді. Єдеп жμніндегі μкілеттік туралы
бар аќпарат облыстыќ єкімдіктіњ сайтында орна-
ластырылѓан.

Ќазіргі тањда ‡кімет мемлекеттік ќызметшілердіњ
имиджін ќалыптастыруѓа аса назар аударып отыр.
Мемлекеттік ќызметкер жоѓары кєсіби білімімен,
белсенді μмірлік ±станымымен, жауапкершілік пен
бойындаѓы патриоттыќ сезімі т±рѓысында бєрінен
жоѓары т±руы тиіс. Оныњ мєртебесі осыны міндет-
тейді.

"100 наќты ќадам" ¦лт жоспарын ж‰зеге асыру
шењберінде Н.Є.Назарбаевтыњ бес институционал-
дыќ реформасын орындау ‰шін ‰стіміздегі жылдан
бастап мемлекеттік ќызмет саласында жања Зањ
жєне зањдыќ нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілер μз к‰шіне
енді. Онда мем.ќызметкерлердіњ іскерлігін жања са-
палы дењгейге кμтеру, мемлекеттік аппараттыњ
кєсіби ќ±рылымын ќамтамасыз ету кμзделген.

Мемлекеттік ќызметкерлер мемлекеттік кμзќарас-

100 НАЌТЫ ЌАДАМ

Єдеп μкілеттігініњ
маќсаты ќандай?..

ќа зиянын тигізетін єрекеттерге ќарсы т±ра білуі,
зањмен бекітілген шектеулер мен тыйымдарды саќ-
тауы тиіс. Тєртіптік жєне єдептік баќылауды к‰шей-
ту маќсатында Єдеп кодексі бекітілді. Енді осы єдеп
жμніндегі μкілеттіліктіњ ережесі туралы бірер сμз.

Єдептік кодексте мемлекеттік органдарда
іскерлік жєне конструктивті ќарым-ќатынастыќќа
негізделген  мыќты моральдыќ-психологиялыќ кли-
матты ќалыптастыру мањызды рμл атќаратындыѓы
аныќ жазылѓан.

Єдеп жμніндегі жања μкілетті институт мемле-
кеттік ќызметшілерді моральдыќ-адамгершілік ба-
ѓытта тєрбиелеуді ќамтамасыз етуге шаќырады.

Єдеп жμніндегі μкіл-мемлекеттік ќызметкер  ЌР
мемлекеттік ќызметкерлерініњ єдеп кодексі мен
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ќимыл, мемлекеттік
ќызмет туралы зањнаманыњ б±зу амалдарыныњ
алдын-алу жєне μз міндеттері аясында мемлекеттік
ќызметшілер мен азаматтардыњ ќызметтік єдеп
нормаларын саќтауды ж‰зеге асырады.

Єдеп жμніндегі μкілеттік "Ќазаќстан Республика-
сы мемлекеттік ќызметкерлер туралы", Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы", Єдеп ко-
дексті, єдеп жμніндегі μкілеттік туралы ережені,ЌР
басќа да зањнамаларды басшылыќќа алады.

Єлібек
      ЫБЫРАЙ

 Мемлекеттік ќызметшілер
сынѓа т‰сті

Мемлекеттік
ќызмет  – б±л
барлыќ мемлекеттік
басќаруды
±йымдастырудаѓы
жетекші рμлді
атќаратын мемлекет
ж‰йесініњ ењ
мањызды
тетіктерініњ бірі. Кез
келген ќоѓам мемлекеттік басќарусыз, яѓни мемлекеттік
ќызметшілерсіз єрекет етуі м‰мкін емес. Билікке деген
сенім ќазіргі ќоѓамныњ талаптарына сай мемлекеттік
ќызметшіден басталады.

Ќарабалыќ ауданында аудандыќ тілдерді оќыту орталыѓыныњ
±йымдастыруымен мемлекеттік ќызметшілер к‰ні ќарсањында "Мем-
лекеттік тіл – мемлекеттік ќызметте" атты байќауды μткізді.

– Аталѓан байќауѓа ауданныњ єр саласында ќызмет істейтін ќыз-
меткерлер ќатысып, μз баќтарын сынауда. Єрќайсысы білікті маман.
¤здерін байќауда жан-жаќты дайындалып келгендерін кμрсете білді.
М±ндай байќаулар ќызметкерлердіњ дайындалуына, біліктіліктерін
одан єрі арттыра т‰сулеріне кμп кμмек береді, – дейді тілдерді оќыту
орталыѓыныњ директоры Алтын Ержанова.

Бірнеше кезењнен т±ратын байќауда ж‰лделі І орынды Ќараба-
лыќ ауданы білім бμлімініњ кадр ісі жμніндегі бас маманы Ќаламќас
Ќаратаева иеленсе, ІІ орынды Ќарабалыќ кенті єкім аппаратыныњ
бас маманы Марат Єлм±хамбетов жењіп алды, ІІІ орыннан Ќараба-
лыќ ауданыныњ єкім аппаратыныњ бас маманы Батырхайыр Ќасы-
мов кμрінді. Жењімпаздар марапат ќаѓаздарымен, сыйлыќтармен
марапатталды.

 Жања таѓайындау
Облыс єкімі А.Б.М±хамбетовтіњ 2016 жылѓы

17 маусымдаѓы μкімімен  Шуленов Мєжит
Маќс±т±лы  Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі
саясат басќармасы басшысы лауазымына та-
ѓайындалды.

Мєжит Маќс±т±лы  1971 жылы 14 мамырда
Ќамысты ауданыныњ Орќаш селосында туѓан.
2000 жылы А.Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай
мемлекеттік университетін ±лттыќ мектептегі
ќазаќ тілі мен єдебиеті  мамандыѓы бойынша
бітірді.

Ењбек ќызметін 1988 жылы бастады.
1998-2000 жылдары Ќостанай облысыныњ ішкі істер басќарма-

сында, 2000-2007 жылдары  мемлекеттік органдарда єрт‰рлі лауа-
зымдарда ж±мыс істеді.

2007-2008 жылдары – "Агромашхолдинг"АЌ президентініњ
ж±ртшылыќпен байланыс жμніндегі кењесшісі.

2008-2016 жылдары "Тобыл" ЄКК" АЌ  ж±ртшылыќпен байланыс,
жарнаманы насихаттау  жμніндегі департамент директоры, ±йым-
дастыру-баќылау департаментініњ бастыѓы болып ж±мыс істеді.

   * * *

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќыз-
мет істері жμніндегі министрліктіњ Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл ±лттыќ бюросы
(сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ќызметі)
Тμраѓасыныњ 2016 жылѓы 10 маусымдаѓы
б±йрыѓымен Елдос Єлихан±лы Саѓиев  Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл ±лттыќ
бюросы(сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
ќызметі) Ќостанай облысы бойынша департа-
ментініњ басшысы ќызметіне таѓайындалды.



321 маусым  2016 жыл

2016 жылдың 3-тоқсанына арналған Қостанай облысы 
әкімінің аппаратында жеке тұлғаларды  және заңды 

тұлғалардың өкiлдерiн қабылдау КЕСТЕСІ
Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін тұлғаның 
аты-жөні

     Лауазымы Азаматтарды қабылдау 
күні мен уақыты

 Байланыс  
телефондары

С.А. Карплюк Әкімнің орынбасары 2016 жылғы  1 шілде 
сағат 9-дан 12-ге дейін

575-084 
575-057

М.Қ. Жүндібаев Әкімнің орынбасары 2016 жылғы 8 шілде 
сағат 9-дан 12-ге дейін 

575-084 
575-057

А.Б. Мұхамбетов Әкім 2016  жылғы 15 шілде 
сағат 9-дан 12-ге дейін

575-084 
575-057

Ғ.Т. Нұрмұхамбетов Әкімнің бірінші орынбасары 2016  жылғы 22 шілде  
сағат 9-дан 12-ге дейін    

575-084 
575-057

Р.К. Кемалова Әкімнің орынбасары 2016 жылғы 29 шілде                                                                 
сағат 9-дан 12-ге дейін

575-084 
575-057

А.Т. Әбенов Аппарат басшысы 2016 жылғы  5 тамыз     
сағат 9-дан 12-ге дейін 

575-084 
575-057

А.Б. Мұхамбетов Әкім 2016 жылғы 12 тамыз          
сағат 9-дан 12-ге дейін    

575-084 
575-057

М.Қ. Жүндібаев Әкімнің орынбасары 2016 жылғы  19 тамыз 
сағат 9-дан 12-ге дейін

575-084 
575-057

С.А. Карплюк Әкімнің орынбасары 2016 жылғы  26 тамыз           
сағат 9-дан 12-ге дейін 

575-084 
575-057

Ғ.Т. Нұрмұхамбетов Әкімнің бірінші орынбасары 2016 жылғы  2 қыркүйек 
сағат 9-дан 12-ге дейін

575-084 
575-057

А.Б. Мұхамбетов Әкім 2016 жылғы  9 қыркүйек   
сағат 9-дан 12-ге дейін

575-084 
575-057

Р.К. Кемалова Әкімнің орынбасары 2016 жылғы 16 қыркүйек      
сағат 9-дан 12-ге дейін 

575-084 
575-057

М.Қ. Жүндібаев Әкімнің орынбасары 2016 жылғы  23 қыркүйек 
сағат 9-дан 12-ге дейін 

575-084 
575-057

С.А. Карплюк Әкімнің орынбасары 2016 жылғы  30 қыркүйек 
сағат 9-дан 12-ге дейін 

575-084
575-057

Жеке қабылдауға алдын ала  жазылу №105 кабинетте жүргізіледі,
байланыс телефондары: 575-084, 575-057
Облыс әкімі аппаратының орналасқан жері:  Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66
«Костанай облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, Қостанай облысы әкімі аппараты қызмет-

керлерінің Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексі нормаларын, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын бұзу 
фактілері туралы 575-062 сенім телефонына хабарлауға болатындығын еске салады. 

ДЕНСАУЛЫҚ

Медициналық 
сақтандырудың тиімділігі
Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру  
Елбасының «100 нақты қадамын» жүзеге асыру және 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
биылдан бастап енгізілді. Бұл туралы өңір дәрігерлеріне 
туберкулезге қарсы ұлттық орталықтың директоры 
Жұмағали Ысмайлов баяндап берді.
Елімізде бұған 

дейін медициналық 
міндетті сақтандыру 
ешқандай заңнама-
да қарастырылма-
ды. Түрлі сырқатқа 
шалдыққандар жан-
жақтан көмек іздеп, 
халыққа алақан жа-
юға мәжбүр болған. 
Енді денсаулық сақтау 
саласындағы страте-
гиялық бағдарламалар негізінде аталған жүйе қолданысқа енгізілді. 

Жалпы медициналық қызметтің азаматтарға екі түрлі пакеті ұсы-
нылады. Алғашқысы – ол базалық, яғни, барлық қазақстандықтар 
тегін түрде қол жеткізетін алты қызмет түрі. Пакеттің құрамына 
жедел жәрдем қызметі, санитарлық авиация, әлеуметтік маңызды 
ауруларға, сондай-ақ төтенше жағдайларда, профилактикалық екпе 
кезінде көрсетілетін медициналық көмек кіреді. Ал, екіншісінде –
сақтандыру қорына ақша төлеп отырған отандастарымыз мен ше-
телдіктер медициналық көмек ала алады. 

– Аталмыш пакетті алу құқығы әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру жүйесіне қатысушы ҚР азаматтарына, ҚР аумағында тұрақты 
өмір сүретін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға беріледі. 
Сонымен қатар, экономикалық белсенділігі төмен халық үшін төле-
мақы мемлекет есебінен жүргізілетін болмақ. Жұмыс берушілер –
жалдамалы жұмысшылар үшін, қызметкерлер мен салық органда-
рында тіркелген өзін-өзі қамтыған азаматтар өздері үшін төлейтін 
болады, – дейді Ж.Ысмайлов.

Астаналық қонақтың айтуынша, медициналық сақтандыруға 
бөлінетін жиналған қаржы қатаң бақылауда болады. Науқастардың 
сұранысына орай,  ақша қолжетімді болып,  міндетті медициналық 
сақтандырудың аясында медициналық көмекке ие болады. Әлеу-
меттік медициналық сақтандыру қорына ақша аудару 2017 жылдың  
1 қантарынан басталады. Бұл міндеттен әлеуметтің он бес түрі бо-
сатылған, олар үшін пайыздық төлем мемлекет есебінен жасалады.

– Оған ақша аударудан халықтың 15 түрі босатылған, оның 12-сі 
әлеуметтік аз қамтылғандар, яғни, мүгедектер, көп балалы аналар, 
жұмыссыздар, зейнеткерлер. Жалпы кез-келген адам жеке сақтан-
дыру компаниясына барып, әлеуметтік медициналық сақтандыруды 
ала алады. Жалпы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың 
жүйесі өзге елдердегі әріптестеріміздің тәжірибесі бойынша жаса-
лынды. Ол үшін ортақ қор құрылады, – дейді Ж.Ысмайлов. 

Донор болу – сауапты іс
14 маусым – дүниежүзілік донорлар күні. Жыл сайын бұл 
күнді қан орталығының қызметкерлері ғана емес, донор 
болуға ниетті әрбір қайырымды жандар да белсенділікпен 
атап өтеді. 

Айтулы датаға орай, 
қаламыздағы Достық 
үйінде облыстық Қан 
орталығы ұйымдастыр-
ған дәстүрлі шараға адам 
өміріне арашашы болуға 
ниеттеніп, өтеусіз қан 
тапсырғысы келген-
дердің қарасында шек 
болмады. 

– Жыл сайын қан 
т а п с ы р у ғ а  н и е т т і 
адамдардың көбейіп келе жатқандығы қуантады. Бүгінгі шараға да 
жасы мен қызметіне қарамай, ниет білдіргендердің қатарының артып 
отырғандығын көріп қуанып отырмыз. Мұндай сауапты іске белсене 
қатысқан донорларымызға айтар алғысымыз да шексіз. Жалпы, қан 
тапсыру сауапты іс әрі оның адам денсаулығына да пайдасы зор. Қан 
тапсырғанда адамның қан айналу және иммундық жүйесі жасқа-
рып, жүрек-қан тамырлары, қатерлі ісік ауруларына шалдықпайды. 
Ең бастысы, донор өз денсаулығын тексертіп, өзге жанның өмірін 
сақтап қалады, – дейді облыстық Қан орталығының дәрігері Светлана 
Васильевна.

Ал, кешкісін Жеңіс саябағында белсенді донорлардың құрметіне 
арналған концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, үздік донорлар 
марапатталды.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Жыл басынан бергі 5 айда 
қылмыс 17,7% , яғни, 11880-
нен 9775-ке дейін төменде-
ген. Қылмыстың ауыр және 
аса ауыр түрлері, соның 
ішінде кісі өлтіру, ауыр дене 
жарақатын салу, зорлау, 
кісі тонау, қарақшылық, бұ-
зақылық, ұрлық, сондай-ақ, 
қылмыстың басқа да түр-
лерінің азайғаны байқа-
лады. Қылмыс төмендеді 
деп, арқаны кеңге салуға 
болмайды. Әсіресе, жеке 
тұлғаға қатысты қылмыспен 
күрес ерекше бақылауда. 
Аймақтық әкімдікте болған 
жиында облыстық ІІД бас-
тығы Бекет Аймағамбетов 
осындай деректер келтірді: 

– Орташа ауыр қылмыс-
тарды ашу өткен жылғымен 
салыстырғанда 14%, кішігірім 
ауыр дәрежедегі қылмыстар-
ды ашу 23% артты. Бас пай-
дасын көздеу, зорлық-зом-
былық, тонау және ұрлықты 
ашу деңгейі де жақсарды. Қа-
рақшылықты ашу бір қалыпта. 
Нашақорлық, есірткі бизнесі 
және ұйымдасқан қылмыс 
бойынша тиісті шаралар қа-
былданды. Өңірімізде биыл 
10 мың адамға шаққанда, 266 

қылмыстан келеді. Бұл Аста-
на және Алматы қалаларынан 
кейінгі және облыстар ара-
сында ең жоғарғы көрсеткіш. 

Аймақтың бас полицейі 
бұндай жаға ұстатарлық көр-
сеткішті төмендетуді және 
қылмыспен күресуді артты-
руға қалалар мен елді мекен-
дердегі патрульдік бақылауды 
күшейту тиімді дейді. Ол үшін 
қоғамдық тәртіпті сақтайтын 
ұлттық гвардия сарбаздары-
ның санын арттыру керек. 

Тағы бір алаңдатар жайт, 
өткен жылы өңірде мас күйін-
де көлік жүргізетіндер саны 
29,2% көбейіп, республика-
лық деңгейден 2 есеге жоға-
рылаған. ІІД бастығы мас 
жүргізушілерді тоғытатын ме-
дициналық айықтырғыштар-
дың жеткіліксіздігін айтып, 
аймақтың адам саны көп ау-
дан-қалалары орталықтарын-
да осындай орындар ашуды 
ұсынып отыр.

Қазір аймағымызда көлік 
айдап әкету мен ұрлау қыл-
мысы өршіп тұр. Тек өткен 
жылы 441 автокөлік қолды 
болыпты, яғни, 22% артқан. 
Департамент басшысы бұған 
тоқтау болатын жалғыз жол 
– әсіресе, қалалардың күре 
және шыға беріс көшелері-
не фото-бейне бақылау 

құрылғыларын орнату. Олар-
дың көмегімен ұрлап әкетіл-
ген көліктерді ғана анықтап 
қоймай, түрлі әкімшілік құқық 
бұзушылықтар мен алимент 
берешегі барларды да әшке-
ре қылуға болады. Оны қойып, 
көпқабатты тұрғын үйлердің 
аулаларында бейне бақылау 
камераларының жетіспеушілі-
гі түрлі қылмыстардың өршуі-
не себеп болып отыр. Мәсе-
лен, Лисаков қаласының бір 
шағын ауданының тұрғында-
ры өздері қаражат жинап, ау-
лаға бейне бақылау құрылғы-
сын орнаттырып алған. Қазір 
аталған шағын аудандағы 
қылмыс едәуір төмендепті. 
Міне, тұрғындарға осындай 
тәсілдерді қолдануға бола-
тындығы ұсынылды. 

Аймақ басшысы Архимед 
Мұхамбетов қазіргі эконо-
микалық үнемдеуге көшкен 
уақытта бейне бақылау ка-
мераларын сатып алу мен 
медициналық айықтырғыш 
орындарын ашу бірден іске 
аса қоятын шаруа еместі-
гін айтты. Әрине, біртіндеп 
жасауға болады деді. Бірақ 
соған қарамастан, полиция 
қызметіне қоғамдық тәртіпті 
сақтау мен қылмыс деңгейін 
төмендетуге әлі де күш салу-
ды тапсырды.

10 мың тұрғынға –  
266 қылмыстан!



Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген кеншісі
Ќасымќайыр Д‰йсенбаев туралы сыр

421 маусым 2016 жыл

Сол еселі ењбектіњ арќа-
сында ¦лы Отан соѓысы
аяќталып, ел ењсесі кμтеріл-
ген сєтте он алты жасар Ќасы-
мќайырдыњ омырауына Ота-
ны "¦лы Отан соѓысы жылда-
рындаѓы ерен ењбегі ‰шін"
медалін таќты.

Б±л оныњ алѓашќы мара-
паты еді. Сол ‰шін де Ќасе-
кењ оны ерекше ќастерлейді.

Ќасымќайыр оќуѓа да зерек
болды. Онжылдыќты алтын
медальмен бітірді. Ќазаќ по-
литехникалыќ институтына
т‰сіп, оны да ойдаѓыдай
аяќтаѓан аѓамыз 1956 жылы
жолдамамен Ќазаќстанныњ
болашаѓы зор кен алыбы Со-
колов-Сарыбай кен байыту
комбинатына келді. Жалѓыз
келген жоќ, бала жастан доста-
сып, сμз байласќан ќалыњдыѓы
Дина с±луды ќасына ерте келді.
Дина да мектепті алтын ме-
дальмен бітіріп, Ленинградтан
экономист мамандыѓын алѓан
бойжеткен-тін.

Жастар ќаласы жарасымды
ж±пты ќ±шаќ жая ќарсы алды.
Ќасымќайыр м±ндаѓы ењбек
жолын Соколов-Сарыбай кен
байыту басќармасыныњ аѓа ин-
женерінен бастап, Сарыбай
руднигініњ басшысы, комбинат-
тыњ техникалыќ бμлім бастыѓы-
ныњ орынбасарына дейінгі
жолдан μтті.

Єу баста жолдамамен кел-
ген жастар кесімді ‰ш жылдан
кейін елге оралуды кμздеген
еді. ¦лы дала тμсіндегі алып
ќ±рылыс оларды бауырына
тартып, μз баласындай
єлпештеді. Єуелі бірден екі
бμлмелі ‰й берді, ‰йелмелі-
с‰йелмелі ‰ш бала туып, олар
μсе бастаѓанда б±рын кењ са-
райдай кμрінген б±л пєтер
тарлыќ етті.

Комбинаттыњ есеп-ќисабы
жаѓында ењбек етіп, кμзге
т‰скен Дина бірде єйгілі басшы,
ќамќор жан Н.Ф.Сандригайло-
ныњ алдына келеді. Маќсаты,
жаѓдайын айтып, кењірек ‰й
с±рау. Парасатты басшы оныњ
мєселесін ±зын арќан, кењ
т±сауѓа салмай бірден шешеді.

– Мен Сізді де, Ќасымќайыр
Ќазыбай±лын да жаќсы
білемін. Біздіњ комбинаттыњ
арќа с‰йер алтын діњгегі де
Сіздер, – деді.

Расында да, б±л кезде Ќа-
сымќайыр да, μзімен бірге ин-
ститут бітіріп, кен орнына кел-
ген достары Тμлеухан Н±ѓанов,
Сапабек Кењбейілов, Єлсабыр
Дєрменбаев, басќа да достары
ен далаѓа орнаѓан тамаша ќала
– Рудныйѓа, кен алыбы Соко-
лов-Сарыбайѓа бауыр басып
ќалып еді. Омырауѓа орден-ме-
дальдар таѓылѓан, ќ±рметті
атаќтар алѓан. Ењ жоѓары ма-
рапат Ленин орденімен на-
градталѓандар ішінде Ќасекењ
де бар еді, оѓан ењбек сіњірген
кенші атаѓы да берілген...

 3. Аќындыќ
оњай дерт емес...

Ќасекењ μлењ жазады. Б±л
даѓды бала жастан бойына
сіњген. Кμп ж±рт кенші-инже-
нерді сол ‰шін де ќ±рметтейді.
Аѓамыз ќатарластарыныњ той-
думанына барса, бірер шумаќ
жыр арнамай т±ра алмайды.
Отан, Ана, Дос-жаран, Парыз-
парасат, Туѓан жер, ¤скен орта
– аѓамыздыњ аќындыќ орбита-
сы осылар. ¤лењдерін осы
ќолыњыздаѓы "Ќостанай тањы"
газеті де талай жариялады.
Орысшаѓа аударылѓан жол-
дарды Рудныйдыњ газеті де
басты.  Ењ бастысы Ќасекењ
б‰гіндер ‰ш жыр кітабыныњ ав-
торы. Сол жєдігерлерді ол
кітапханаларѓа, мектептерге,
дос-жарандарѓа сыйѓа тартып
ж‰р. Бір кітабын сексенніњ сењ-
гіріне шыќќан тау-кен инженері
газетіміздіњ Рудныйдаѓы ќоѓам-
дыќ тілшісі арќылы бізге де
ќолтањбасымен сый ретінде
жолдады.

Мен μткен жолы Єлсабыр
Дєрменбаев аѓамыз туралы
жазѓан суреттемеде "Рудный
ќазаќтыњ техникалыќ интелли-
генциясын ќалыптастырды"
дегенім бар еді. Расында да,
осы Ќасымќайыр аѓалар сол
т±жырымныњ дєлдігін кμрсетсе
керек. Физик те, лирик те – μзі.
‡лкен отбасыныњ иесі, Ќарлы-
ѓаш, Ѓалия есімді ќыздарына,
Ќайрат атты ±лына келісті
тєрбие беріп, келешекке жол
кμрсетіп, Отанныњ ен байлыѓы
– темір кенін μндірген, шањы-
раѓын шуаќќа бμлеп, мерейін
асырѓан, дос-жарандарын
тμгіліп т±рѓан жырѓа ќосќан,
елініњ, жерініњ, ±рпаѓыныњ
тілеуін тілеп, аќсаќалдыќ жасќа
єдемі жеткен аѓамыз біздіњ
маќтанышымыз, алдымыздаѓы
баѓыт-баѓдар берер баѓдарша-
мымыз. Осы ќалыптан таймай,
талай белестерге жете беріњіз,
жаќсы аѓа!

СУРЕТТЕ:    Рудный ќала-
сыныњ ќ±рметті азаматы,
ењбек сіњірген кенші Ќасым-
ќайыр Д‰йсенбаев.

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

"ЌТ": ЕЊБЕК ДАЊЌЫ М‡ЙІСІ

1. Сμз басы

Меніњ μмірімде Рудный
ќаласыныњ алатын орны тым
ерекше. Б±л меніњ мектеп
бітіріп, ќолыма кємелеттік ат-
тестат алѓаннан кейін алѓаш
ењбек жолымды бастаѓан,
адал ењбектіњ лєззатын татќан,
ж±мысшылар ортасына кірігіп,
бой тіктеген, жанашыр аѓалар
мен апалардыњ ќамќорлыѓын
кμрген, ‰лкен μмірге ныќ ќадам
басќан ортам.  Он жеті жасар
жасμспірімге жол сілтеп, баѓыт
беріп, ±стаздыќ еткен Григо-
рий Бергер, Василий Козлов
сияќты жμндеу-механика заво-
ды басшыларын, ќатар ж‰ріп
токарь станогын ±ршыќша
‰йірген Ахат Ќоќанов, Анато-
лий Веснин сияќты достарды,
ќашан жатаќханадан орын ал-
ѓанша μз бауырындай іш тар-
тып, ‰йінен орын берген
Сєлен аѓа мен К‰лєш апа Ќаз-
маѓанбетовтарды жєне басќа
кеншілер ќаласыныњ жайсањ
жандарын ‰немі алѓыс сезім-
мен еске алып ж‰ретінім де
рас.

Реті келгенде Рудныйда
т±рып, Соколов-Сарыбай сияќ-
ты алып комбинатта ењбек
ететін μнегелі жандар туралы
ќалам тартатыным да бар.
Биыл Ќостанай облысыныњ
ќ±рылѓанына 80 жыл толуы
ќарсањында осы кен алыбы-
ныњ инженерлері, Рудный
ќаласыныњ ќ±рметті азаматта-
ры Кєкім Бірм±ханов, Єлсабыр
Дєрменбаев туралы жазып,
олардыњ μмір жолын кейінгі
жастарѓа ‰лгі еттім.

Б‰гін Рудныйдыњ ќарт т±рѓы-
ны,  Соколов-Сарыбай кен бай-
ыту комбинатыныњ ќалыпта-
сып, μрге басуына μлшеусіз
ењбек сіњірген инженер Ќасым-
ќайыр Д‰йсенбаев туралы ай-
тып берудіњ сєті т‰сіп т±р.

2. ¦ланда
туѓан ±л

Ќасымќайыр Ќазыбай±лы
Шыѓыс Ќазаќстан облысы
¦лан ауданы, Асу Б±лаќ
ауылында 1930 жылы туѓан.
Биыл 13 желтоќсанда 86 жасќа
толады.

1941 жылы ¦лы Отан соѓы-
сы басталѓанда он бірге аяќ
басќан жасμспірім елде ќалѓан
кєрі-ќ±ртањ, ќыз-келіншектер-
мен бірге тыл тауќыметін бас-
тан кешірді.  Егін жинады, шμп
шапты, мал ќарады. Тањныњ
атысы, к‰нніњ батысы бір ты-
ным таппай зыр ж‰гірді. Ќандай
ж±мыс болмасын бел шеше
кірісті. "Б±л меніњ ќолымнан
келмейді", – демеді.

ЌАЗАЌСТАН – ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

Татулыќ,
т±раќтылыќ,
толеранттылыќ

Ќостанай ќаласындаѓы Достыќ ‰йінде
облыстыќ Ќазаќстан халќы Ассамблеясы
ќоѓамдыќ келісім кењесініњ кезекті отырысы
μтті. Іс-шарада аталѓан кењестіњ аудан,
ќалалардаѓы ж±мыстары, кєсіби медиацияныњ
мањызы, жастар арасындаѓы жања
ќазаќстандыќ патриотизм мен "Мєњгілік Ел"
жалпы±лттыќ идеясыныњ ж‰зеге асуы туралы
айтылды.

Облыстыќ Ассамблея жанындаѓы ќоѓамдыќ келісім ке-
њесі 2013 жылы ќ±рылѓан болатын. Оныњ ќ±рамында ар-
дагерлер ±йымдарыныњ, саяси партиялардыњ, ѓылым,
білім, шыѓармашылыќ салаларыныњ μкілдері, ‡Е¦ м‰ше-
лері, этномєдени бірлестіктерініњ ќызметкерлері бар.
Ќоѓамдыќ келісім кењесі ќызметініњ мањызды баѓыты ел
бірлігін ныѓайту, азаматтыќ ќоѓам институтын ќалыптасты-
ру. Біздіњ облысымызда дєл осындай 268 Кењес бар. Соныњ
бесеуі биыл ќ±рылды. Єрќайсыныњ маќсаты бір. Жергілікті
жерде бейбітшілік пен т±раќтылыќты саќтау.

Б‰гінгі к‰нге дейін облыстыќ кењестіњ ‰ш ж‰зге жуыќ оты-
рысы μткен. Басќосуларда мањызды мєселелер ќаралды.
Олар, ж±мыссыздыќпен к‰рес, отбасы ќ±ндылыѓын саќтау,
жастарды патриоттыќќа тєрбиелеу, бірыњѓай мектеп фор-
масы, кешенді тестілеу. Аталѓан мєселелер єлі к‰нге ќоѓам-
да ќызу талќыланып жатќаны белгілі. Азаматтарды алањ-
датќан жайлар ќоѓамдыќ келісім кењесініњ μзекті таќыры-
бына айналуда. Кењестіњ м‰шелері жер реформасын
т‰сіндіруде ‰нсіз ќалып жатќан жоќ. Б±л сμзімізге дєлел
болар дєйектер де жетерлік. Былтырѓы желтоќсан айында
Жітіќара аудандыќ ќоѓамдыќ келісім кењесі ењбекаќы бе-
решектері бар кєсіпорындардыњ мєселесін ќарады. Ќара-
балыќ ауданы Есенкμл ауылында "Ќазаќстанныњ бірлігі
жарасќан халќы" акциясы бастау алды. Акция аясында
ауыл азаматтарына т‰рлі ±лттардыњ мєдениеті мен
дєст‰рлері туралы аќпарат таратылды. Жас толќын ‰лкен-
дердіњ ‰й-жайын тазалап, ќ±рмет кμрсетті. Михайлов ауылы-
ныњ т±рѓындары аз ќамтылѓан отбасыларѓа жєрдемдесті.
Жаѓдайы тμмен жан±яларѓа ќысќы киім-кешек сыйлады.
¤негелі іске шалѓайдаѓы кішкентай ауылдыњ ‰лкен-кішісі
т‰гел ќатысты. Бірін-бірі бауырындай кμріп, кμмектесті. "Кμп
т‰кірсе – кμл" дегеніміз осы шыѓар.

Ќайырымдылыќ шараларынан басќа аудан, ќалалар-
даѓы ќоѓамдыќ келісім кењестері ќалыс ќалып жатќан жоќ.
Сарыкμлдегі кењестіњ бастамасымен жастар арасында
"Меніњ елім – Мєњгілік Ел", "Біз білеміз! Біз маќтанамыз!"
акциялары мен "Ќазаќстан біздіњ арманымыз" форумы μтті.

– Ќоѓамдыќ келісім кењесініњ м‰шелері жоѓары оќу
орындары мен колледждердіњ студенттерімен кездесіп, толе-
ранттылыќ, Ќазаќстан халќыныњ бірлігі, этносаралыќ бірлік
пен т±раќтылыќ туралы т‰сіндірме ж±мыстарын ж‰ргізеді.
Єсіресе, Оњт‰стік Ќазаќстан облысыныњ студенттері оќитын
оќу орындарына баса кμњіл бμлінеді. Биыл Рудный индус-
триалды институтында "Серпін" баѓдарламасы бойынша
білім алып жатќан жастармен ж‰здесіп, татулыќ, т±раќты-
лыќ, толеранттылыќ таќырыптарына арналѓан басќосу
±йымдастырылды, – деді облыстыќ Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясы хатшылыѓыныњ мењгерушісі Г‰лвира Ќ±дайќ±-
лова.

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

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА



521 маусым 2016 жыл

– Т±рѓын ‰йлерді меншiкте-
нушiлердіњ кооперативтерi
(ТМК) елдегі т±рѓын-‰й комму-
налдыќ ќатынастар зањнамасы-
на байланысты шаѓым айтуда.
Б±л жμнінде не дейсіз? Кμпќа-
батты ‰йлердіњ м‰ліктерін
ортаќ пайдаланудыњ єлдебір
тетіктері бар ма?

– Єрине, б±л μзекті мєселе. Де-
генмен зањнаманы тиімсіз деп
кесіп айтуѓа болмайды. Ќазіргі
тањда ел т±рѓындарыныњ басым
кμпшілігі жалдамалы пєтерде
т±рады.  Сондай-аќ, ЌР "Т±рѓын
‰й ќатынастары туралы" Зањы
т±рѓын ‰й мен олардыњ иелерініњ
жалѓыз нормативті ќ±ќыќтыќ
акті болып саналады.

Енді тікелей пєтер мєселесіне
кμшсек. Егер т±рмыстыќ жаѓдай-
ларды ќарастырсаќ, балкон жєне
лоджиялардыњ кімге тиістілігі,
‰йдіњ жалпы жаѓдайын, жылудыњ
берілуі, шатырды жμндеуді жєне
‰йлердегі сатылардыњ жаѓдайын
кімніњ ќадаѓалауы керектігі жєне
жайлы μмір с‰рудіњ басќа да ас-
пектілері туралы  с±раќтар біздіњ
єрќайсымызды толѓандыратыны
аныќ. Бір жаѓынан мемлекет єр
азаматќа кондоминиум ‰лгісін
±сынады. Кондоминиум – б±л бір
жер учаскесінде орналасќан бір
т±рѓын ‰йдегі немесе ‰йлердегі
пєтер иелерініњ арасындаѓы
бірлесе иелік ету. Бiр азаматтыњ
немесе зањды т±лѓаныњ

 ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

меншiгiндегi т±рѓын ‰йлердiњ
саны мен кμлемiне шек ќойылмай-
ды. Т±рѓын ‰йге меншiк ќ±ќыѓын
алуѓа немесе ж‰зеге асыруѓа бай-
ланысты ќатынастар да Ќазаќ-
стан Республикасыныњ азамат-
тыќ зањнамасымен реттеледi.

‡йдіњ бір емес, екі немесе одан
да кμп иелерініњ болуы т±рѓын
‰йлерді меншiктенушiлердіњ
кооперативтерiне бірќатар ќиын-
дыќтар туѓызады:

– пєтер иелерініњ пєтераќы
тμлемеуі, ай сайынѓы тμлемдер,
ортаќ м‰ліктерге салѓырт ќарау,
ТМК-не сенім артпау;

– ТМК жаѓынан да кемшілік-
тер бар. Уаќытылы кμпќабатты
‰йлерге (кіреберіс, баспалдаќ,
лифт, шарбаќ, жертμле, инже-
нерлік ж‰йе) жμндеу ж‰ргізбеу,
сонымен ќатар ќаржылыќ мєсе-
лелерге салѓырттыќ таныту.

Пєтер иелерініњ жалпы жина-
лысында кμппєтерлі ортаќ ‰йге
к‰рделі жμндеуді μткізуге ќара-
жат тарту мєселесі шешіледі.
Сондай-аќ, мемлекеттік сарапта-
маныњ ќорытындысы бар жоба-
лау-сметалыќ ќ±жаттамаѓа, неме-
се ортаќ м‰лікке ж‰ргізілген тех-
никалыќ тексерудіњ нєтижесінде
алынѓан дефектілер туралы акті-
ге тапсырыс беру с±раѓын ќа-
растырады.

Т±рѓын ‰йлерді меншiктену-
шiлердіњ кооперативтерiніњ ќыз-
метініњ ж±мысын ‰й иелерініњ

μздері баѓалайтын болады. Сон-
дыќтан да олардыњ мемлекеттік
м‰лікке ±ќыпты ќараѓаны абзал.
Оѓан ќоса кμпќабатты ‰йлердіњ
м‰ліктерін пайдалануда мемлекет
тарапынан олардыњ ќ±ќыѓы ќор-
ѓалады. Яѓни, єр т±рѓынды
м‰ліктен шеттетуге болмайды.
Жаќында єкімшіліктердіњ жаны-
нан т±рѓын ‰й инспекциялары,
‰й-жайларды баќылау орталыќ-
тары ќ±рылѓан.

Белгiленген тєртiппен
бекiтiлiп берiлген учаскесiнде
орналасќан т±рѓын ‰й мен басќа
да ќ±рылыстардыњ кμлемiн олар-
дыњ сыртќы т±рќы (соныњ
iшiнде билiктi) осы ќ±рылыстар,
сондай-аќ шектес жер
учаскелерiндегi белгiленген
мiндеттi ќалыптыќ, санитария-
лыќ, μрттен ќорѓау жєне техни-

калыќ араќашыќтыќты ќамтама-
сыз ететiн жаѓдайда жеке ќ±ры-
лыс салушы дербес белгiлейдi.

Ќазіргі кезде еліміздіњ ЖОО
осы салада сапалы ж±мыс істей
алатын мамандарды оќытуда.
Олар ТКШ жањѓыртудыњ салалы
бμлімдерін ќарастырады.

– Ќарапайым т±рѓындар
пєтерлерді меншiктеушi коопе-
ративтердіњ шыѓынын ќалай
баќылай алады? Тμленетін
аќша пєтер иелерінікі емес пе?

– Кондоминиум объектісін
басќару органы – кондоминиум
объектісін басќару жμніндегі
функцияларды ж‰зеге асыратын
жеке немесе зањды т±лѓа. Сондыќ-
тан да б±л тарап єр пєтер иесіне
тоќсан сайын жазбаша немесе
электронды т‰рде ќ±жаттар тап-
сырады.

Зањ бойынша ТМК-ін баќылау
кооперативтіњ жалпы жиынында
талќыланады. Д±рыс ж±мыс істе-
меген, салѓырт ќараѓан ТМК
иелерін ж±мыстан шыѓару неме-
се басќалай єрекеттер сонда
ќаралады.

Єкімшіліктердіњ жанынан
т±рѓын ‰й инспекциялары, ‰й-
жайларды баќылау орталыќтары
ТМК есебін ќадаѓалап отырады.
Олардыњ сапалы ж±мысы ‰шін де
"Е-Шањыраќ" атты электронды
ќадаѓалау ж‰йесі ж±мыс істеп
жатыр. Б±л б‰кіл республика бой-
ынша ТМК орталыќтарын ќамти-
ды. Оѓан кμпќабатты ‰йлердіњ
барлыќ м‰лік-жайларыныњ тізім,
оныњ кіріс-шыѓыны, ТМК-ін ба-
ќылау кооперативтіњ жалпы жи-
ыныныњ ќорытындысы енгізіл-
ген.

Єрбір пєтер иесініњ μзініњ
жеке кабинеті болады. Ол μзініњ
шыѓын есебін баќылап отыра
алады. Т±рѓындарѓа ыњѓайлы
болу ‰шін, алдаѓы уаќытта
"Е-Шањыраќ" ж‰йесін ±ялы теле-
фон арќылы басќаратын баѓдар-
лама жасамаќпыз.

– Т±рѓындар ‰йлерді жμн-
деуге бμлінетін ќаражатќа бай-

ланысты шаѓым айтуда. Ортаќ
м‰лік болѓанмен де, кейін
оларѓа аќшаны кім ќайтарады?

– Ќайтармайды. Ќазір мемле-
кеттік бюджеттен ‰йлерді жμн-
деуге бμлінетін ќаражат тоќта-
тылѓан. Зањ бойынша кондоми-
ниум объектісін жμндеуге єр
пєтер иесі 0,02 АЕК кμлемінде
ќаражат ќ±юы тиіс. Кμпќабатты
‰йлерді жμндеудіњ негізгі жолы
осы. Осы ќаражатты кондоми-
ниум нысандарын басќарушы
органдар мердігерлер орындаѓан
жμндеу ж±мыстарына аќы тμлеу-
ге ж±мсайды.

 Ортаќ м‰лікке к‰рделі жμн-
деудіњ жекелеген т‰рлері аяќта-
лысымен мердігерден ескерту
ќаѓазын алѓаннан кейін келісімде
кμрсетілген мерзім ішінде, ал
егер ондай мерзім кμрсетілмеген
болса, ескерту ќаѓазын алѓаннан
кейін жеті к‰нніњ ішінде акті
бойынша істелген ж±мыстарды
ќабылдап алу ќажет.

–  Кооперативтер ќанша
пєтерді басќарѓаны д±рыс?

– Осы саладаѓы негізгі с±раќ-
тардыњ бірі де осы. "Бір пєтер –
бір ТМК – бір есеп" ж‰йесі
кμпќабатты ‰йлерді басќарудыњ
сапалы нєтижесін береді. Сон-
дыќтан да, пєтер иелері есебінен
т‰скен ќаржы олардыњ μз ‰йле-
ріне ѓана ж±мсалады.

–  "Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓын жањѓырту мен
дамытудыњ ќазаќстандыќ орта-
лыѓы" АЌ т±рѓындарѓа ќандай
кењес береді?

–  "ТКШ ЌазОрталыѓы" АЌ
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыѓын жањѓырту мен дамыту
маќсатында оныњ инвестициялыќ
тартымдылыѓын арттыру, осы
салада басќарудыњ ќазіргі заман-
ѓы єдістерін енгізу баѓыттарын
±станады. Сондай-аќ, оќу курста-
ры енгізілген. Курс тыњдаушыла-
ры т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ субъектілерініњ μзара
іс-ќимылымен байланысты про-
блемаларды талдап, оларды ж‰йе-
лендірумен айналысатын болады.
Сонымен ќатар, олар кμппєтерлі
т±рѓын ‰йлерді тиімді басќару-
ды ќамтамасыз ету механизм-
дерін єзірлеуге ќатысады.

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыѓын жањѓыртудыњ 2020
жылѓа дейінгі б±л баѓдарламасы
осы саланыњ инфраќ±рылымын
жаќсартудыњ бірден бір тиімді
жолы болып табылады. Ќазаќ-
станныњ ќазіргі єлеуметтік-эко-
номикалыќ даму ‰рдісінде
±лттыќ экономикамыздыњ бар-
лыќ салаларында модернизация-
лау ж±мысы ќызу ж‰ргізілуде.
Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыѓы саласын жањѓырту осы
маќсатты ж±мыстыњ мањызды са-
лаларыныњ бірі болып табылады.
Сондыќтан ж±ртшылыќтыњ
м±ны т‰сініп, жан-жаќты ќолдау
кμрсеткені абзал. Кμпќабатты
т±рѓын ‰йлерді к‰рделі жμндеу
ж±мыстарынан μткізу негізінен
мемлекет тарапынан несие алу
арќылы ж‰зеге асырылады. Ол
‰шін кμпќабатты ‰йлердегі пєтер
иелерініњ басым кμпшілігініњ
ортаќ келісімі керек. Пєтер
иелері ортаќ м‰лікті тиімді де
сапалы жањѓырту маќсатында
м±ндай бастамадан ќалыс ќал-
майтынына сенім мол.

С±хбаттасќан
 Ќ. БОРАНБАЙ¦ЛЫ.

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ
субъектілерініњ μзара іс-ќимылы мен ондаѓы
проблемалар жайында кез келген ќарапайым ќала
т±рѓыны біле бермейді. Сонымен ќатар, кμппєтерлі
т±рѓын ‰йлерді тиімді басќарудыњ ќазіргі механизмдері
ќандай? Пєтер иелері ай сайынѓы тμлемді ±ялы телефон
арќылы ж‰зеге асыра ала ма? Міне, осы жєне басќа да
с±раќтар бойынша "Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓын жањѓырту мен дамытудыњ
ќазаќстандыќ орталыѓы" акционерлік ќоѓамы
тμраѓасыныњ орынбасары Дастан Хамзин с±хбат береді.

Депутаттар
ауылдарды
аралады

Аудандыќ мєслихат
депутаттары Еренбол
Алматов, Ќапуза Єлібекова,
Лиза Ражанова, Єділжан
Нысамбаев елді
мекендерде орналасќан
мєдени-єлеуметтік
нысандарды аралап,
халыќтыњ тыныс-
тіршілігімен танысты.

Халыќ ќалаулылары Шеген
жєне Аќшыѓанаќ ауылына атба-
сын б±рып, ауылдыќ округтіњ
єкімдерімен ж‰здесті.

Аманкелді ауылдыќ округініњ
єкімі Жарќын Сабыржан округтегі
халыќтыњ т±рмыс-тіршілігін жєне
елдегі атќарылып жатќан ж±мыс-
тарды тілге тиек етті. Т±рѓылыќ-
ты халыќ т±рмысыныњ негізгі кμзі
– мал шаруашылыѓы екендігін
жєне шаруа ќожалыќтарыныњ
мемлекеттік баѓдарламаларѓа
ќатысымдарыныњ артып келе
жатќандыѓын да айтып μтті.

Ал, Аќшыѓанаќ ауылдыќ ок-
ругініњ єкімі Баќытжан Торбаев
ауылдыќ округтегі жасалып жат-
ќан ж±мыстарды жіпке тізгендей
айта келіп,"Ќ.Топаев атындаѓы
орта мектеп 1984 жылы салын-
ѓан. Биылѓы 2015-2016 оќу жы-
лын 219 оќушы тємамдады. Мек-
теп ѓимараты т±рѓызылѓаннан
бері жылма-жыл аѓымдыќ жμндеу
ж±мыстары ѓана ж‰ргізіліп келеді.
Есік, терезесі єбден тозѓан. Аудан
терезе мен есікті ауыстырып бер-
се екен дейміз. Себебі, ќыс мез-
гілінде суыќ ауа есік-терезеден
‰рлеп ішке енеді...", – деп мек-
тептіњ жμндеу ж±мыстарын ќажет
етіп т±рѓанын жеткізді.

Ауданнан арнайы барѓан де-
путаттар екі ауылдыњ да мєдени-
єлеуметтік нысандары – мектеп,
медициналыќ пункт, мєдени клуб,
м±ражай, мешіттіњ б‰гінгі жай-
к‰йімен танысты.

Т‰сінік
ж±мыстары
ж‰ргізілуде

Аќпарат   ќ±ралдарынан   оќып
та,  кμріп те  жатќандай,  жерді
пайдалану  туралы кμптеген μзге-
рістер енгізілуде.  Негізгі μзгеріс
2015 жылдыњ  2  ќарашасынан
Жер  кодексіне,  2016  жылдыњ  1
шілдесінен  бастап  Ќазаќстан
халќына  жерді  аукцион  арќылы
сату  болса,  екінші   μзгеріс  жерді
шетелдік азаматтарѓа  25  жылѓа
жалѓа  беру  кμзделген.  Жерді
жалѓа беру мєселесі т±рѓысында
халыќ  арасында  т‰сініспеушілік
болѓаннан  кейін  2016 жылдыњ
аяѓына  дейін  мораторий  жария-
ланып,  жер реформасы  туралы
комиссия ќ±рылып, наќты жер
мєселесі шешу  ж±мыстарын
бастады.

Осы   маќсатта ауданда аудан
єкімініњ  орынбасары  Шота Ос-
панов,  "Н±р Отан"  партиясы
аудандыќ филиалы тμраѓасы-
ныњ   бірінші орынбасары  Рау-
ыл Ахметжанов  жєне аудандыќ
жер  ќатынастары   бμлімініњ
басшысы   Тμленді Ѓанимат
Аќшыѓанаќ,  Шеген,  Ќалам-Ќара-
су, Аралбай,  Кμкалат  ауылда-
рыныњ  халќымен   кездесіп,
кμкейлерінде   ж‰рген  кμптеген
сауалдарѓа жауап  берді.  Айта
кетер болсаќ, халыќ  шет елдіњ
азаматтарына жерді жалѓа бер-
геннен кейін, мерзімі аяќталѓан
соњ жердіњ таѓдыры ќалай бола-
тыны туралы с±рап білді.

  Г‰лім ЫСМАЃ¦Л.
Жанкелдин ауданы.
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Ауылда ашылѓан
наубайхана

Айталыќ, жаќында б±л ауылда шаѓын наубайхана ашыл-
ды. Оны тимирязевтіктер таѓатсыздана тосты. Ал, кєсіпкер
Валентина Матвеева болса, сол жерлестерініњ μтінішін жылы
ќабыл алып, μз жоспарын ж‰зеге асырды.

– Б±рын бізде наубайхана жоќ-тын, нанды адамдар д‰кен-
дерден немесе ауданнан сатып єкеледі. Біраќ, ќыстыњ к‰ні бо-
рандарда жол болмай ќалѓанда, нан да болмай ќалады. Сон-
дыќтан, осы маќсатта наубайхана аштыќ. Бєрі ауылдаѓы
т±рѓындар ‰шін, – дейді жеке кєсіпкер μз сμзінде.

Б‰гінде оныњ наубайханасы ќажетті ќ±рал-жабыќтармен
ќамтамасыз етілген. Онда Динара Тыкыбаева мен Динара
Баянова сынды екі нан пісіруші ж±мыс істейді. Олар к‰ніне
140 бμлкеге дейін пісіреді. Кей-кездері б±л кμрсеткіш 200-ден
асады.

– Біздер, тек нан ѓана емес, т‰рлі тєттілер де пісіреміз. Нан
баѓасы – 65 тењге. Сондай-аќ, бєлішті – 25 тењгеге, ал тєтті
тоќашты – 45 тењгеден сатамыз. Жалпы, ауыл т±рѓындары
дєн риза, ќалаѓан уаќыттарында сапалы єрі ыстыќ нанды ала
алады, – дейді нан пісіруші Динара Тыкыбаева.

Айта кеткен жμн, Сарыкμл ауданы бойынша осындай
наубайханалар  Злотауст, Маяк, Крылов, Весело-Подол, Бар-
вин жєне Комсомол сынды ауылдыќ округтерде бар. Енді
алдаѓы уаќытта μњір басшысыныњ тікелей тапсырмасымен ќал-
ѓан елді-мекендерде де ашылмаќ.

Єкімдер тєжірибе
алмасты

Таяуда, ауылдыќ округ єкімдері аудан єкімініњ тапсырма-
сымен Тимирязев ауылындаѓы жањадан ашылѓан шаѓын наубай-
ханада болды. Тєжірибе алмасу барысында олар єлеуметтік
нысанныњ тыныс-тіршілігімен танысты. Єсіресе, наубайхананы
кμріп, оѓан деген ќызыѓушылыќтары оянды. "Ауылда шаѓын
наубайхананы ќалай ашуѓа болады? Ќ±рал-жабдыќтарды ќай-
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дан єкелу керек? Ќандай ќ±жаттар керек? Ќанша шыѓын ке-
теді?" – деген кμкейтесті сауалдарѓа жауаптар алды.  Бір сμзбен
айтќанда, білгенімен бμлісіп, білмегендерін ‰йренді. Ал, б±л
орайда Валентина Ивановна болса, ќонаќтарѓа жања бизнесініњ
оњ-теріс жаќтарын кењінен айтып берді.

Сондай-аќ, округ єкімі Есќожа Ќалиев єріптестерімен ауылѓа
саяхат жасады. Тимирязевтіњ тамаша т±стары – "Омар ата"
мешіті, "Єлия" саябаѓы жєне абаттандырылѓан кμшелерін
кμрсетті.

– Ауыл халќымен μткен биылѓы есеп беру жиынында аудан
єкімі Эльдар К‰зенбаев біздерге шаѓын наубайхана ашуды тап-
сырѓан болатын. Соѓан сай кєсіпкермен ж±мыла ж±мыс істеп,
наубайхана ашып жатќан жєйіміз бар, – дейді ауыл єкімі Есќо-
жа Єнуарбек±лы.

Кєсіпкердіњ кμмегі

Тимирязев ауылына осы жерде туып-μскен ќалталы азамат-
тар ќол ±шын созып т±рады.  Ќостанай ќаласындаѓы "АБЗ
ПЛЮС" ЖШС-ніњ бас директоры Мењдібай Омаров туѓан μлке-
сіне кμмектесуді дєст‰рге айналдырѓан. Ауыл єкімі Есќожа
Ќалиевтіњ айтуынша, белгілі кєсіпкер кент т±рѓындарынан ќан-
дай жаѓдай болса да кμмегін аямайды.

– Мењдібай Омаров деген белгілі кєсіпкер осыдан 4-5 жыл
б±рын ауылдыњ ќаќ ортасына ќасќайтып мешіт салып берді.
Б‰гінде сол "Омар ата" мешітіне діни мерекелерде, ж±ма к‰ндері
м±сылман жамаѓаты кμп жиналады. Єсіресе, жас жеткіншектер
діни орында білім алып, сауаттарын ашуда. Сондай-аќ, Омаров-
тар єулеті Алла ‰йініњ алдына жазѓы палатка тігіп ќойды. Ауыл
т±рѓындары ауызашар, бата беретін болса осы орынды тегін
пайдалана алады, – дейді ол.

Жалпы, жомарт азамат Мењдібай Ерѓали±лыныњ демеушілігі
б±л ѓана емес. Жыл сайын ауылдаѓы мектепке жєрдемдесіп т±ра-
ды. Оныњ сыртында "Єлия" саябаѓын салып, оныњ ішін мєдени
сахна, суб±рќаќ жєне балалар ойнайтын алањдармен толыќтыр-
ды. Б±л орында ќоѓамдыќ ж±мыскерлердіњ ќатысуымен жыл
сайын абаттандырылу ж±мыстары ж‰ргізіледі. Биылѓы жылы
да кμріктендіру ж±мыстары жалѓасып, 300 т‰п г‰л отырѓызыл-
ды. Ењ бастысы, б±л жер халыќ кμп жиналып, тыныѓатын
орынѓа айналды.

– Мемлекеттіњ жєне жергілікті кєсіпкерлердіњ ќолдауыныњ
арќасында біздіњ ауыл жыл μткен сайын кμркейіп келеді. Б±л,
єрине, тимирязевтіктердіњ осында т±раќтап ќалуына зор септігін
тигізеді. Осында туып, осында μскендіктен б±л жердіњ ќадірін
біз білмеген де кім біледі?! Ењ бастысы, туѓан μлкењ осылай
кμркейе берсе, одан асќан баќыт бар ма?! Осындай ауылдар –
еліміздіњ болашаѓы! Ол біздіњ алтын бесігіміз, – дейді тимиря-
зевтік Тілеужан аќсаќал.

Мінеки, Мењдібай Омаров пен Валентина Матвеева сынды
кєсіпкерлер кіндік кескен жеріне кμмегін кμрсете берсе, кент
орталыѓы кμріктене берері сμзсіз. Ал, ауылдыњ г‰лденуі – Ќазаќ-
станныњ г‰лденуі!

 Сарыкμл ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ:  ауыл єкімі Есќожа Ќалиев; ауыл
наубайханасыныњ ќызметкерлері.

Суреттерді т‰сірген автор.

Сарыкμл ауданына ќарасты Тимирязев ауылыныњ жаѓдайы
жылдан-жылѓа жаќсарып келеді. Б±л орайда кент єкімі Есќожа
Ќалиевтіњ ењбегі  ±шан-тењіз.  Ол осы салада жиырма жылдан астам
уаќыт ењбек етуде. Тєжірибелі єкімніњ айтуынша, б‰гінде ауылдыњ
єлеуметтік-экономикалыќ саласы т±раќты. Єсіресе, єлеуметтік
жаѓдайы т±рѓындарѓа оњ єсерін тигізуде...

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Биыл да б±л сауапты істен
ќалыс ќалмай, аудандыќ
мєдениет ‰йінде м±сылман
жамаѓатыныњ басын ќосты.

¤њірдіњ ауылдарынан кел-
ген жамаѓат ауызашар дастар-
ханыныњ басына жиналѓан соњ
аудан єкімі Эльдар К‰зенбаев
ж‰рекжарды лебізін жеткізді.

– Ќ±рметті м±сылман
ќауымы! Баршањызды осынау
ќасиетті Рамазан айыныњ ке-
луімен шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
таймын! Жаќсылыќтар мен
сауаптардыњ еселеп жазыла-
тын айында жасаѓан амалда-
рыњыз бен ізгі ниеттеріњіз жєне
±стаѓан оразаларыњыз ќабыл
болсын! Сауапты істеріњіз
єрдайым жалѓаса берсін!

Биыл – еліміз ‰шін ерекше

жыл!    Яѓни, Тєуелсіздігіміздіњ
25 жылдыѓы. Еліміз аман,
ж±ртымыз тыныш болсын! –
деді ол.

Сондай-аќ, сауабы мол ша-
раѓа келген сарыкμлдіктерге
"Аќќозы ќажы" мешітініњ
бас имамы Дєулетбай ќажы
Єбдіхалыќ    "Оразаларыњыз
бен ниеттеріњіз ќабыл болсын"
дей отырып, ЌМДБ-ныњ тμр-
аѓасы Ержан ќажы Малѓажы-

Аудан єкімі ауызашар берді
Ќасиетті Рамазан айында аудан єкімі ораза ±стаушыларѓа

ауызашар беруді дєст‰рге айналдырѓан

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

±лыныњ ‰ндеуін оќып, зекет
туралы насихат айтты.

Ќ±ран оќыды. Сондай-аќ,
бас имам ауызашар жасаѓан
аудан басшысы мен мешітке
ќол ±шын созып ж‰рген бір топ
ќайырымды азаматтарѓа ал-
ѓыс хаттар табыстады.

Жалпы, ауызашарды асыѓа
тосќан ќауым ауыз ашып, кењ
дастархандаѓы мол ас-судан
татып, жадырап ќалды. Олар

да ораза ±стаѓан жамаѓатќа
ауызашар беріп, сауапты іс
атќарып отырѓан аудан бас-
шысына алѓыс сезімдерін
білдіріп, келешектегі келелі
істеріне табыс тіледі.

Ал, сарыкμлдік Тілеген
Т‰г‰мбеков пен ќараобалыќ
Шопаѓ±л Байгенжин аќсаќал-
дар ел тыныштыѓын тілеп,
бата берді.

Сарыкμл ауданы.
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(Басы газеттің өткен 
сандарында)

Қай заман болсын билік  
ақынды шын пейілмен  пір 
тұтқан емес. Тым алыстан 
тартты демеңіз, Фирдоу-
си Махмұт сұлтанды құлға, 
уәдесiз наданға, қарғаға, 
есекке, жарқанатқа теңеп  
қалың жұртқа масқарасын 
шығарғанда, сұлтан қолына 
тiрi түссе,  сол күйінде пiл та-
банының астында қамыр дай 
илемек болған. Ұлы шайыр-
дың да көрмегені жоқ, сүй-
егі сахарада шашылып қала 
жаздады. Бірақ  түптердің 
түбінде Фирдоусиді Махмұт 
сұлтан ақыры мойындап 
тынды. Император  бірінші 
Пушкиннің еркін ойынан 
сескенді. Үнемі қақпақы-
лап жүрді. Ортасы Абайды, 
Ақан сері, Біржан салды не 
істегенін білесіз.  Беріде 
Қасымды, Мұқағалиды да, 
Төлегенді де тірісінде  есір-
кеген жоқ. Ендеше, биліктің  
Ақылбекті Ақылбек болғалы  
жақын тұтып, бауырына тар-
тып айналып толғанбағаны 
заңды көрінеді де тұрады. 
Шындыққа тура қарайықшы, 
қазір де билік өздігінен қай 
ақынды әспеттеп, шынайы 
ықылас танытып жүр екен? 
Рас, кейде мерейтойын өт-
кізіп,  сый-сияпат жасайты-
ны бар. Оның сыры да мәлім: 
ақынның өз өтініші, жоғары-
дан айтқызу, қоңырау лату. 
Біз әлі шын талантты құр-
меттеу мәдениетіне жеткен 
жоқпыз. Жетпегеніміз, шын  
талантты танымаймыз.
Танымайтынымыз тануға 
құлық жоқ. Құлық болмай-
тыны ындынымызды дү-
ние билеген. Руханияттың 
құны түссе, адамгершілік 
азатынын біле тұра, пей-
іл бермейтін билік ойла-
уы керек-ақ. Анабір жылы 
ақын, шығыстанушы Өтеген 
Күмісбаев  Иранға барғанда 
сол тұстағы ел Президенті 
Махмуд Ахмадинежадтың 
жарты сағат парсы поэзия-
сының жауһарлары Ферда-
уси, Рудакилардың жырын 
жатқа оқығанын өз көзімен 
көріп тәнті болыпты. Несін 
жасырайық, Сәбит Доса-
нов  ағамыз  мерейтойы-
мен туған өңірін аралағанда 
аудан әкімдері қағаберісте 
бізден «бұл кісі қандай кітап 
жазып еді, бір-екеуін айтып 
жіберіңізші» дегені есімде. 
Ал, біз білетін   Ақылбектің  
болмысы  билікке – оппо-
зиция. Тіпті ақынның асау, 

адуынды, қалыпқа симай 
кететін оқыс мінезінен сес-
кенетінін;  бүлдіреді, ер-
тең  ел алдында күлкі етеді, 
ащы, кейде шақпа тілінің 
мазағына, әжуасына ұшы-
раймыз деп қатты қауіп-
тенетін. Сондықтан билік 
ежелгі айла-шарғысымен 
ақынды өз үйіріне (білім, 
мәдениет, тіл басқармала-
рының орынбасары) қосып 
алып, ақырындап жалынан 
сипап отырып, дегенін істе-
ту  еді.  Бұл шынтуайтына 
келгенде биліктің Ақыл-
бектің  азаматтық  қайра-
тын мойындағаны болатын. 
Ақын  мұның бәрін түсінді, 
олардың ойын ережесіне 
мойын ұсынды да. (Отба-
сын, шиеттей бала-шағаны 
асырау керек). Бірақ айт-
айт па, қанша жерден іштей 
тынып, сабыр ға жеңдірейін 
десе де, қиянатқа тура келіп 
қалғанда, қара қылды қақ 
жарып жүре беретін: «Елдің  
міні  ұлғайып, сөздің құны 
азайып. Тапқан бала қайы-
рылмай шешеге, ұры-қары 
толып кеткен көшеге, не-
кесіздер нәсіл болған за-
ман-ай! Басшылары біліксіз,  
қосшылары  құлықсыз, өз 
бетімен ой ойлап, іс жаса-
мас ұлықсыз. Әкімдерден 
әділдік қашқан заман-ай!» 
– десе, енді бірде: «Мешіті 
көп, мұсылманы аз, пысығы 
көп, ысылғаны аз. Арсызы 
көп, қысылғаны аз берекесіз 
қоғам болдық» – дегеннен 
соң  билік қайтіп шыдап 
отырады?!  Шаншу болып 
қадалатын, шырқын бұза-
тын уытты тілден құтылуға 
ұмтылады. Ал, Ақылбек бол-
са, бұл да Құдайдың берген 
қасиетінен  қайтіп құтыла-
ды?! Оның үстіне үнемі ал-
дын кес-кестеп, қақпайлай 
беретіндер жүйкесіне тиіп 
бітті. Ақыры не керек, ақын 
билікке қызмет етуді қой-
ып,  ұстаздыққа бет бұрды. 
Ұстаздық ете жүріп, осынау 
тоғыз қырлы, тоқсан сырлы 
өмір-өзеннің,  мың құбылған 
ду-дүниенің қас-қабағын, 
бәрін де ақын көзімен, 
ақын жүрегімен таразыға 
сала бастады. Ақылбек те 
кемеліне келген: «Төрде 
отырған талай-талай жы-
рынды, босағада телміртем 
деп тілімді. Мені қанша тұн-
шықтырып келсе де, өшіре 
алмас жүректегі үнімді. Мұз-
ды суға батып шыққан осы 
тіл, абақтыға жатып шыққан 
осы тіл. Ғашығына бал та-
мызса тілінен, Удың өзін 
татып шыққан осы тіл. Осы 
тіл ғой маңдайдағы көзің 
нұр, өз тіліңді сыйламасаң 
өзің біл! Нағыз соқыр, нағыз 

мылқау, саңырау,  ешуақытта  
 өзін-өзі  танымау».

Осыдан 45 жыл бұрын  
небәрі 17 жасар желкілде-
ген жас құрақ Ақылбекке 
қазақтың жампоз ақыны 
Жұмекен Нәжімеденов 
«үздіксіз өрлеу өсу үстінде. 
Әзірше айтарымыз Ақыл-
бек – ақын. Бұдан өзге 
мақтаудың қажеті де жоқ» 
деп жазған екен. Арада 23 
жыл өткен соң ұлтымыздың 
«жыр жазып, жанарынан жас 
парлатқан, бозқурай тамыр-
лы ақыны» Есенбай Дүйсен-
баев: «Ақындық таланты-
на талас жоқ. «Шаттықты 
қайғыдан алған қарыздай 
көрінді» деген бір ақ жолы 
үшін де ақындық атағын 
беруге болып жатыр» десе, 
марқұм Сәкен Сері Жүнісов: 
«Ақылбек інім – тұлғасы ірі, 
мықты ақынның бірі. Ақын-
ды көп мақтаудың қажеті 
жоқ.  Одан да оның жырла-
рын оқыңыз» депті. Тіпті, 
шығармашылығының сан 
қырын сараптай келе,  Ақыл-
бек – журналист, Ақылбек – 
ғалым, Ақылбек – драматург 
деуге әбден  лайық. Әйтсе 
де, таразы басына салғанда 
басып кететіні де, асып ке-
тетіні де,  Ақылбекті Ақыл-
бек еткен де – поэзия  екені-
не иландық.

Ақылбектің кіндігін 
нағашысы өлеңмен кесіпті. 
Бұдан әрі дәстүрлі түйсікпен 
қуа келсек,  Ақылбек – Орта 
жүзге мәлім Қазбай бидің 
шөпшегі болып шығады. 
Содан ес білген, ер жеткен, 
«тайлағында атанмен үйір 
болған» (Жанақ) қылшыл-
даған жігіт кезінде «асыл-
дардың қолын қысты (Сәбит, 
Ғабит, Серке), «Шыңғыспен 
(Айтматов)  суға түсті», «Ол-
жаспен (Сүлейменов) сусын 
ішті»,  поэзия даңғылдары 
Ғафу, Сырбай,  көркемсөз-
гер драматург Сәкен  сері, 
марқұм  әдебиеттанушы 
Рымғали Нұрғалиев Қоста-
найға табаны тисе, ақын 
інісін шарқ ұрып іздейтін. 
Жақсы-жайсаңмен жұғыс-
ты, жақсы-жаманды көрді, 
таныды, оқыды-тоқыды.

Сонымен, Ақылбек – аза-
матты танығандаймыз, әйт-
се де поэзиясының әлпеті 
қандай деп сұраңыз. Сайын 
даланың жусанына кіндігі-
нен байланған қазақ ақын-
дары қандай болушы еді?! 
Арқалы,  адуынды, сыршыл, 
мұңшыл, ділшіл, діншіл дей-
сіз бе, бәрі де бар. Оқығанда 
ықтияттап аңысын аңдаңыз. 
Өйткені, өлеңдерінің мінезі 
– пародокс. Жырларының 
ішкі түйсігі де құбылмалы, 
сынаптай сырғып тұрады. 

Оқып отырып, енді іші-
не ендім дегенде, зып етіп 
жоқ болып,  саған сыртқы 
қаудыраған шапанын ғана 
тастап кеткендей күй кеше-
сің. Ақылбек поэзиясының 
жанына еніп, өзегін табу, 
бүлкілдеп соққан күретамы-
рының соғысын білу үшін, 
өзіңіз де оның ішкі әлеміне 
енуіңіз керек. Түсінбейтін 
несі бар, болды-жетті деп 
жаба салуыңызға  да болады. 
Сәлден кейін барып соңғы 
тармағында не деп еді дей-
сіз тағы да. Себебі, жырлары 
өзара «егесіп», өзара «ұры-
сып», кежілдесіп  жүргені. 
Ақылбектің ішкі «мені» мен 
сыртқы «менінің» қайсысы 
күшті деп ойланып қаласыз. 
Ішкі мен биязы отырып ба-
рып, талағы тарс айырыл-
ғандай болады, ал сыртқы 
мені бірауық байсалды, 
салқынқанды көрінеді. Кей-
де Ақылбекті өз өлеңдері  ер-
келетіп,  жастық жалынына 
баурап, еліктіріп, елпілдетіп 
әкетсе, енді бірде ұнжырға-
сын түсіріп, қажытып, әбден 
жүндей түтіп, уайым жегізіп 
қояды. Енді бірде бәрін 
ұмыттырып, жайраңдатып, 
тіпті тайраңдатып жібереді. 
Содан кейін түсініп көріңіз. 
«Әріден тартсам әй, жаным, 
Абылай ханның түсімін. 
Кенеден қалған найзаның, 
сынып бір түскен ұшымын. 
Сырт жағы бүтін, іші мұң, 
періште де емес,  пішінім. 
Пері деп ешкім айта алмас, 
мен өзі сондай кісімін» – 
деп, Ақылбек ептеп жырмен 
жымиып алып: «Қайран қа-
ламын, қалай өмір сүреді, 
кейбіреулер, тебіренбей, 
толқымай, ғашық болмай, 
арнасынан бұрқанып, тасып 
толмай» деп аяқ астынан 
аңғал баладай таңырқай-
ды. Енді бірде: «айтпақшы 
болып шыныңды, ақтарып 
алма сырыңды» – деп ескер-
теді де, сабазың шынын да, 
сырын да айтып қойғанын 
өзі де сезбейді: «Алдыма 
келсе, тістейтін, артыма 
келсе тебетін, әдетім қалып 
бұрынғы, атың болыппын, 
жегетін» – немесе: «Дей ал-
маймын, топтан озған тар-
ланмын, кейде өрлеп, кей 
кезде тал қармандым. Ұққан 
сайын алдамшысын жалған-
ның, шыққан сайын биігіне 
арманның, түйедейім түйме-
дей боп көзіме, көңілім бір 
толмай қойды өзіме!» – деп 
бір түйіп тастайды. Бұл шын 
ақын, арлы ақынның сөзі. 

      
(Соңы 
газеттің келесі 
санында)
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Жанұзақ 
АЯЗБЕКОВ

Ақылбек
(Әдеби  эссе)

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕКТЕП

Заң үстем жерде – 
тәртіп бар

Қазіргі таңда қылмыспен күрес жүргіз-
геннен гөрі, қылмыс жасауға жол бермегенді 
жөн санаған үкімет оның жолын кесу мақса-
тында түрлі шаралар жүргізуде. Атап айтсақ, 
заң күшейтілді, қылмыс жасауға себеп болған 
алкагольді ішімдіктерді сатуға ішінара шектеу 
салынды, жұмыссыздықпен күрес жүргізілуде. 
Оған қоса, 2010 жылдың 29 сәуірінде ҚР «Құқық 
бұзушылық профилактикасы туралы» Заңы қа-
былданды. Заңнан Бас әскери прокуратура да 
шет қалған жоқ.

Қабылданған заңды басшылыққа ала оты-
рып, Бас әскери прокурордың шешімімен, «Қа-
зақстан Республикасы Қарулы Күштеріндегі 
құқық бұзушылық профилактикасы туралы 
бағдарламасы» бекітілді. 2010 жылдан бері 
іске асырылып, әр үш жыл сайын бекітіліп оты-
ратын аталмыш Бағдарламаның әскери ортаға 
тигізер ықпалы зор. Бағдарлама енгізілгелі Қа-
рулы Күштердегі әскери қылмыс түрлері азая 
бастады. Оған дәлел, Қостанай гарнизонында 
2010-2014 жылдары аралығында жыл сайын 
шамамен 7-10 қылмыс тіркелген болса, 2015 
жылы 5 қылмыс тіркелді, ал үстіміздегі жылдың 
өткен кезеңінде 1 ғана іс сотта қаралды.

Бағдарламаның басты бағыттарын іске асы-
ру мақсатында Қостанай гарнизоны әскери про-
куратурасымен де көптеген шаралар өткізілуде. 
Атап айтсақ, әскери қызметкерлермен кездесу-
лер ұйымдастырылып, түрлі тақырыпта дәріс-
тер жүргізілді. Сондай-ақ, гарнизонның әскери 
прокуратурасы, әскери соты және де полиция 
қызметкерлерінің қатысуымен жиындар өткізіл-
ді. Жиынның бас ты мақсаты – Отан қорғаушы-
ларымызға әр қылмыстық құқық бұзушылық 
үшін заңмен қарастырылған жауапкершілік-
терді жеткізу. 

Сонымен қатар, Қостанай гарнизоны 
көлемінде өткізілген шараларды гарнизонның 
әскери прокуратурасы әр ай сайын сарапқа са-
лып, қорытындысы бойынша әскери органдар 
және гарнизонның қылмыстық қудалау орган-
дары басшыларының қатысуымен жиналыстар 
өткізіледі. Үстіміздегі жылы осындай жиналыс 
екі рет өткізілді. Әр жиналыста гарнизонның 
әскери прокуроры, әділет полковнигі Д.Ержанов 
қатысушыларға Бағдарламаны тиімді орындау-
дың жолдарын жеткізіп отырады.

Р.ТҰҒЫРОВ, 
Қостанай гарнизоны әскери 

прокуратурасының прокуроры, 
әділет капитаны.

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ
                        ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Бағдаршамдар 
жөнделуде

Қала көшелерінің қиылыстарында ұзын саны 
104 бағдаршам орнатылған. Бірақ, бұған дейін 
жазғанымыздай, соңғы уақыттарда кейбіреулері 
сыр бере бастады. Жүргізушілерді алаңдатып, тіпті, 
оқыс жағдайларға да əкеп соқтырған еді. Бүгіндері 
бұл мəселе назарға іліккен. Жөндеу жұмыстары 
жүргізіле бастады.

Мəселен, 15 маусым күні «КЭЦ» ЖШС қыз-
меткерлерінің  Таран көшесінен Павлов көшесіне 
дейінгі учаскеде жөндеу-қалпына келтіру жұмыс-
тарына байланысты, Баймағанбетов көшесі бойын-
дағы бағдаршамдар сағат 11.00-ден 17.00-ге дейін 
сөндірулі болды.

17 маусым күні де істен шығып тұрған тағы үш 
бағдаршамды жөндеу қолға алынды. Атап айтқан-
да, Мəуленов пен Л.Беда көшелері қиылысындағы 
құрылғы сол күні-ақ іске қосылды. Электр энергия-
сы кабелі ауыстырылды. Кезекті нысан – Гагарин 
көшесі, Назарбаев интеллектуалды мектебі ауда-
нындағы бағдаршамның басқару модуліне нұқсан 
келген. Мамандар ақауды қалыпқа келтіру үстінде. 
Жоспар бойынша, жөндеу бүгін аяқталуы мүмкін. 
Ал, Гагарин мен Өнеркəсіптік көшелері қиылысын-
дағы жол нұсқағыш құрылғының бағанасы қатты 
желдің салдарынан сынып қалған. Қайта қалыпқа 
келтіру үшін жұмыстар жүргізіліп жатыр. 

Айта кетейік, бұл бағдаршамдық нысандардың 
қызмет көрсетуі бойынша байқауды «Гуцалов» ЖК 
ұтып алды. 

Қостанай қаласы əкімінің баспасөз қызметі.
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Қарлығаш 
        ОСПАНОВА

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
мəліметіне сүйенсек,  əлемде жыл сайын 
10 млн. адам қатерлі ісікке шалдықса, 
олардың 8 миллионы бақилық болады 
екен. Ал, біздің елімізде жылына отыз 
мыңға жуық науқас аталмыш аурумен 
тіркеуге алынса, оның 17 мыңнан астамы 
көз жұматын көрінеді. Осыдан-ақ, қатерлі 
ісік ауруларының қаншалықты қауіпті 
екендігін түсіне беріңіз.

Тобыл өңірі 
төртінші орында

Бүгінде еліміздің онколог мамандары ісік ауруларын 
емдеу үшін медицинаның жаңа заманауи емдеу қондыр-
ғыларын пайдаланып, жаңа технологияларды игеруде. 
Əрі бұл арнайы бағдарламаның аясында жүзеге асы-
рылып жатыр. Қатерлі дерттің белгілерін ерте анықтау 
– ондағы басты бағыттардың бірі. Яғни,  қатерлі ісіктің 
жұмбақ тылсымдарының бəрі бірдей ашылмағанмен, оны 
емдеуге, алдын алуға бүгінгі медицинада мүмкіндік бар. 
Онкологиялық аурулардың етек алуы жағынан біздің Қос-
танай облысы өзге өңірлерден артық болмаса, кем түсіп 
отырған жоқ. Төртінші орындамыз. Бүгінде облыс бойын-
ша тері, өкпе рагі,  сүт безі ісігі, асқазан, тері, жатыр мойны 
ісігі сияқты қатерлі аурулар алдыңғы қатарда көрінеді. Осы 
күні он бір мыңнан астам адам диспансерлік есепте тұр. 
Сондай-ақ, былтыр онкоаурулардан 840 адам көз жұмса, 
биыл жыл басынан бері 323 адам қайтыс болған 

«Денсаулықтың қадірін 
ауырғанда білесің...»

Статистика көрсеткендей, қазіргі кезде əйелдер сүт 
безі рагі ауруына жиі шалдығады. Қостанай облысы 
тұрғындарының арасында да сүт безі рагі онкологиялық 
аурулардың ішінде үшінші орын алады. Дегенмен, дəрі-
герлер бұл түпкілікті үкім емес екендігін, ерте қойылған 
диагностика мен уақытылы емделу дертке шалдыққан 
əйелдердің өмірін ұзартуға ықпал ететіндігін айтады. Сон-
дықтан, кез келген қыз-келіншек өзін-өзі жиі тексеріп тұр-
са, бұл аурудың алдын алуға болады. Яғни, денсаулықты 
сақтау үшін жылына бір рет болса да, маммолог немесе 
гинекологқа көріну қажет.

–  Егер дерт анықталған жағдайда, ауруды асқын-
дырмай тұрып, алғашқы кезеңінде-ақ емдеп жазу жеңіл 
болады. Əйел омырауынан бір өзгерісті байқаса, дереу 
дəрігерге асығуы тиіс. Жəне ондай жағдайда үрейленудің 
де қажеті жоқ, өйткені, қазіргі медицинаның жетістіктері 
мол. Сүт безі ауруына шалдығып, дер кезінде емделген 
əйелдердің дені сырқатынан айығып кетуде. Өкініштісі, 
жыл сайын дерттің бұл түріне шалдығатын нəзікжанды-
лардың  саны артуда. Сорақысы сол, ертеректе көбіне 
егде жастағы адамдарда ғана кездесетін ауру қазір жаса-
рып келеді, –  дейді облыстық онкологиялық диспансердің 
бас дəрігері Елік Досжанов.

Ал, өкпенің қатерлі ісігіне шалдыққандардың дені ер 
азаматтар көрінеді. Бұл дертке апаратын бірден бір жол 
темекі дейді мамандар. Асқазан рагі көп жағдайда созыл-
малы асқазан ауруларынан туындайды екен. Сондықтан, 
асқазанда жара болса, онда оны дереу емдеу керек. Бұл 
ауру көбіне ащы тұздықтарды, спирттік ішімдіктерді ша-
мадан тыс пайдалану мен темекінің салдарынан да туын-
дайтын көрінеді. Өңеш рагі де (қылтамақ) көбіне тамақты 
не шəйді өте ыстықтай ішудің салдарынан пайда болады. 
Мəселен, ыстықтан өңештің кілегей қабықтары қабынып, 
обыр пайда болады. Жалғыз бұл емес, ащы спирттік 
ішімдіктер мен түрлі қышқылдардың да зиян екендігін 
есте шығармау керек.

Диспансерде науқасты ота жасау, сəуле жəне химия 
терапиясы арқылы, яғни үш жолмен емдейді. Емдеуден 
кейін құлан-таза айығып кетіп жатқандар да жетерлік. 
Немесе ем жасау арқылы сырқаттың өзінің өмірін 10-15 
жылға жəне одан да көп уақытқа ұзартуға мүмкіндігі бар. 

Ең дұрысы – аурудың алдын алып, салауатты өмір салтын 
ұстану қажет. Зиянды əдеттерден арылу обырға шалдығу-
ды сəл де болса азайтады. Мəселен, бір темекінің өзі 
онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітім жағдайла-
рының негізгі себебі болып отырғаны да жасырын емес. 
Қазір жастардың дені темекіні қойып, насыбайға көшті. 
Бұл да ерін рагінің пайда болуына əкеп соғатын көрінеді. 
Сондай-ақ, дəрігерлер жасанды жолмен күюдің  де (соля-
рий) тері ауруларына əкеп соғатындығын айтады. Жал-
пы, дұрыс тамақтанбау, сыртқы ортаның зиянды əсері, 
адамның ішкі ортасының өзгеруі ісік ауруларына шал-
дықтырады. Қатерлі ісіктің бір зұлымдығы – оның алғашқы 
сатылары алдамшы келеді, яғни, ісік үлкейіп жатса да 
науқас адам өзін қалыпты сезінеді. Ісікті тек медициналық 
құралдар арқылы ғана анықтайды.

Иə, «денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің» де-
мекші, ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын іздеген 
абзал. Сондықтан, мамандар да жылына бір рет толықтай 
медициналық тексерістен өтіп тұруға кеңес береді. Себебі, 
кез-келген ауруды неғұрлым ертерек анықтаса, соғұрлым 
оның алдын алуға да мүмкіндік болады.

–  Кей адамдар қатерлі ісік десе, ажалдың жеткені деп 
түсінеді. Ал, дəрігер ретінде айтарым, бұлай ойлаудың өзі 
дертті онан сайын өршітіп жібереді. Қандай жағдай болса 

да төзімділік танытып, ауруды жеңе білу науқастың өзіне 
де байланысты. Денсаулықтың 90 пайызы əрбір адам-
ның өз қолында, тек 10 пайызы ғана дəрігерге қатысты 
деген қағида да бекерге айтылмаған. Ем қонбайтын ауру 
болмайды. Аты жаман ауруды да ауыздықтауға бүгінгі ме-
дицинаның қауқары жетерлік. Тағы да қайталап айтамын, 
қандай ауруды болмасын, дер кезінде қаралып, денсау-
лықты күту керек. Өкінішке қарай, онколог мамандарға 
науқастардың дені ауруы əбден асқынып кеткенде ғана 
келеді. Осының салдарынан емдеу нəтижесі де жақсы 
болмайды. Жалпы, адамдар өз бетімен келіп, тұрақты 
денсаулықтарын тексертіп тұруға құлықсыз. Тіпті, скри-
нингтік тексерудің өзінен қашқақтайды, –  дейді бас дəрі-
гер Елік Демеужанұлы.

Скринингтен қашпаңыз!
Елімізде ісік ауруларын анықтауға арналған скри-

нингтік бағдарлама 2010 жылдан бері жүзеге асып ке-
леді. Осының арқасында сүт безі, жатыр мойны ісігі, жуан 
тоқішек, асқазан, қуықасты безі сияқты ауруларды тегін 
қарауға мүмкіндік туды. Онколог мамандар скринингтік 
тексерістердің тиімді екендігін алға тартады.  Өйткені, 
осы арқылы алғаш рет тексеру жүргізгенде қатерлі ісік 
ауруының алғашқы белгілерін анықтауға болады. Бүгін-
де обыр дертінің бастапқы сатысында анықталуы соңғы 
бес жылда 50 пайыздан артқан. Ал, жыл сайын өңірде 
130 мыңнан астам адам онкологиялық ауруларға қарсы 
скринингтік тексерістен өтеді.

Маман тапшылығы 
әлі де сезіледі

Еліміздің денсаулық сақтау саласындағы кадр 
тапшылығы мəселесі əлі де басты проблема екендігі жа-
сырын емес. Біздің Қостанай өңірінде де үш жүзге жуық 
дəрігер жетіспейді. Облыстық онкологиялық диспансерде 
де онкогинеколог, онкохирург, радиолог мамандар тапшы. 

–  Бүгінде өңірдегі денсаулық сақтау ұйымдары бойын-
ша тек алты мекемеде ғана онколог бар, қалған аудандық, 
қалалық ауруханаларда бір дəрігер екі маманның міндетін 
атқарып отыр. Əсіресе, Арқалық, Жанкелдин, Аманкелді, 
Науырзым сияқты шалғай өңірлерде тек біріктірілген ма-
мандар ғана жұмыс істеуде. Жəне арнайы сертификаты 
бар маммологтар да тек 17 медициналық ұйымда ғана 
бар. Сондықтан, кадр тапшылығы əлі де сезіледі, деген-
мен жыл сайын сырттан мамандарды тартуға тырысамыз. 
Екі жылдың ішінде біздің диспансерге онға жуық дəрігер 
келді. Ал, соңғы төрт жыл ішінде диспансердің өз қара-
жатына 13 пəтер сатып алдық. Бүгінде сырттан келген 
дəрігерлеріміз сондай қызметтік пəтерлерде тұрып жатыр. 
Мұның сыртында мамандарымызды елімізден бөлек, Гер-
мания, Израиль, Франция сияқты шетелдерде де оқытып, 
білімдерін жетілдіріп отырамыз. Ал, дəрі-дəрмек жағына 
келер болсақ, жеткілікті. Рас, жыл басында кейбір дəрілер 
кешігіп жеткізіледі, ал бұған  науқастардың алаңдайтыны 
да жасырын емес. Өйткені, қазіргі күні дəрі-дəрмектерге 
тек мемлекеттік сатып алу арқылы ғана қолжеткіземіз, 
сондықтан да бəрі тендердің өтуіне байланысты. Мəсе-
лен, кейбір дəрілерді наурыз айының аяғында ғана алдық. 
Қазір бұл проблема да ақырындап өз шешімін тауып жа-
тыр, –  дейді Елік Демеужанұлы. 

Жаңа емхана – жаңа мүмкіндік
Үстіміздегі жылдың наурыз айында көптен күткен он-

коемхана іске қосылды. Алты қабатты ғимаратта сапалы 
медициналық қызмет көрсетуге барлық мүмкіндік қарас-
тырылған. Сондай-ақ, медициналық орталық əлемдік 
стандарттарға жауап беретін жабдықтармен де толық 
қамтамасыз етілген. Емдеу мекемесінің қызметкерлері 
соңғы үлгідегі медициналық құрылғыларды меңгеру үстін-
де. Мұнда отандық жабдықтармен қатар, Германия, Жа-
пония, Ресей елінен əкелінген замануи түрлері де бар. 
Ғимараттың алты қабаты да медициналық құрылғылар-
мен жабдықталған.

–  Жаңа емханада науқастарға емханалық қызметтің 
барлығы көрсетіледі. Ғимараттың бірінші жəне екінші қа-
баттарында қабылдау бөлімі орналасқан, екі қабатта зерт-
хана, қалған қабаттарында эндоскопиялық бөлімше жəне 
рентген, УДЗ кабинеттері орналасқан. Ал, 220 адамға 
арналған диспансерде гинекология, жалпы онкология, 
радиология, абдоминалды хирургиялық, химиотерапия, 
паллиативтік терапия бөлімшелері орналасқан. Бұған 
қырық орындық күндізгі стационарды да қосыңыз. Онко-
логиялық ауруларға көмек ретінде қабылданған арнайы 
бағдарлама бар, соның арқасында көптеген заманауи 
медициналық жабдықтарға қолжеткізіп жатырмыз. Жаңа 
емханада дəрігерлерге де, науқастарға да өте қолайлы 
жағдай жасалған, –  дейді бас дəрігер Елік Досжанов.

Жалпы, құрылысқа бағытталған 2,4 млрд. теңгенің 
жартысы нысанды жарақтандыруға жұмсалған. Сонымен 
қатар, жаңа емханада кезек санын қысқартуға да жағдай 
жасалған. Жақында ғана мұнда электронды кезек қызметі 
пайда болды.

Суреттерді түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ДЕНСАУЛЫҚ

ОБЫР – соңғы үкім емес!
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– Елімізде асыќ атудан μткен ал-
ѓашќы жарыс есіњізде ме?

– Єрине. Ењ бірінші 1993 жылы, осы
Арќалыќ ќаласында μткен-т±ѓын. Атаќты
спорт журналисі ¤мірзаќ Жолымбетов
аѓамыздыњ тањертењгі єуе толќынында:
"Ежелгі Торѓай елінде ±лттыќ спорт т‰рі –
асыќ атудан ел біріншілігініњ жалауы
кμтерілді. Оѓан республика кμлемінен 13
команда ќатысып жатыр. М±ны  ЌР ењбек
сіњірген жаттыќтырушысы Жомарт Сабыр-
жан±лы ±йымдастырып отыр" деп сањќыл-
дап сμйлегені єлі есімде. Содан бері б±л
ойын даму ‰стінде.

– Асыќ ойындарыныњ кенжелеп ќа-
луыныњ сыры неде?

– Кешегі  солаќай саясат кезінде ќазаќ-
тыњ балаларына ќой баќтыру керек бол-
ды да, соѓан ќарай итермеледі. Ќазаќстан-
да ќойдыњ басын 50 миллионѓа жеткізу
саясаты т±рды. Сондыќтан, мектеп
бітірген балалардыњ бєріне ќой баќтырып
ќойды.

"Асыќ ойнаѓан азар,
Доп ойнаѓан тозар.
Бєрінен де ќой баѓып
Ќ±йрыќ жеген озар"–  деп насихатта-

ды. Б±л ќазаќтыњ балаларына: "Сендер
ќой баѓу ‰шін ѓана жаралѓансыњдар" де-
ген жымысќы єрекет болатын.

Ќазір асыќ ойнаѓан азып жатќан жоќ.
Доп ойнаѓан тозып жатќан жоќ. Доп ойнау
арќылы елініњ атын шыѓарып ж‰рген аза-
маттар кμп. Біле білсек, д‰ние ж‰зіндегі бай
адамдардыњ бєрі де доп ойнаѓан.  Асыќ

АСЫЌ АТУ

Таяуда Арќалыќ ќаласында асыќ ойындарынан Ќазаќстан
Кубогы ‰шін республикалыќ турнир   μткен болатын. Жарысќа
Ќызылорда, Шымкент, Астана, Петропавл ќалаларынан,
Аќмола, Ќостанай жєне алањ иелері – Арќалыќтан бір-бір
команда ќатысты. Осы турнирдіњ ќ±рметті ќонаѓы болѓан
республикалыќ "Асыќ ату" федерациясыныњ вице-президенті,
ЌР ењбек сіњірген жаттыќтырушысы Жомарт
Сабыржан±лымен аз-кем с±хбаттасудыњ сєті т‰скен еді.

ойыны ќазіргі заманда аса керек нєрсе.
Адамдар тањертењнен кешке дейін компь-
ютерде, теледидар, ±ялы телефонда бір
н‰ктеге ќарап отырамын деп кμз ауруына
шалдыѓады. Ауруѓа ±шырап, кμздері жа-
саураѓасын кμзілдірік киеді. Соѓан мыњ да
бір ем. Асыќты ќуалап отырѓанда кμздіњ
еті дамиды. Кμру ќабілеті, шыдамдылыѓы
артады. "Ќайтсем де ана асыќќа тигізем,
шењберден шыѓарам" деп ќайта-ќайта
атып жаттыѓады.

Асыќ ойындарын оќушылар спарта-
киадасыныњ баѓдарламасына кіргізіп, жа-
рыстар μткізіп ж‰рміз. Мєселен, Астанада
μткен жарысќа он ‰ш команда ќатысты.
Жас балалар 5 метр жерден атады. Саќа-
сын алады, орнына ќайтып барады. Ерсілі-
ќарсылы ж‰ргенде бірнеше шаќырым
ж‰реді екен. Ењкейеді, т±рады б±лардыњ
бєрі де спорттыќ жаттыѓулар. Асыќ ойы-
ны спорттыњ шыдамдылыќты, мергендікті,
ептілікті дамытатын т‰рі ретінде ќабылда-
нады.

– Ќаншалыќты мањыздылыќќа ие?
– Халќымыздыњ кμнеден келе жатќан

¦лттыќ спортын одан єрі жетілдіре т‰су
‰шін   ЌР Мєдениет жєне спорт  мини-
стрлігінен патент алдыќ. Ќазір білім ошаќ-
тарыныњ дені ќызыѓушылыќ танытып
отыр. ¤йткені, б±л  даѓдарысќа ќарсы баѓ-
дарлама десе де болады. Допты сатып
аласыњ. Асыќты сатып алмайсыњ. Сойѓан
малыњныњ асыѓы. Балалар асыќ ойнай
ж‰ріп, дене тєрбиесініњ ж‰ктемесін дєл
доп ойнаѓандай алады.

 Асыќ ойындары ќазір бір ж‰йеге келді.
Ќазаќстан бойынша 75 мектепте арнайы
жаттыќтырушылар ж±мыс істейді.  Білім

ошаќтарындаѓы  ±лттыќ спорт баѓдарла-
масына кіргізді. Ќазаќстанныњ ±лттыќ
спорт ќауымдастыѓы ќабылдап, Спорт ко-
митеті бекітті.

 Кезінде М±рат Єбенов деген азаматты
президент етіп сайлап алѓанбыз. Б‰гінде
жер-жерде  турнирлер μткіземіз. Ж‰лдесі
ќомаќты.

– Мєселен...
– Мєселен, Астана ќаласыныњ бір к‰нде

сегіз   жарыс μткіздік. Елжанды азамат
Иманѓали Н±рѓали±лыныњ єкім болып
т±рѓан кезінде енгізгенбіз. Былтырѓы тур-
нир халыќаралыќ дењгейде μтті. Оѓан ќыр-
ѓыз аѓайындар келді. Биыл Корея, Т‰ркия,
Ќырѓызстан, Ресей елдерінен командалар
келуі м‰мкін. Ойымыз – ќазаќтыњ ±лттыќ
ойынын халыќаралыќ аренаѓа шыѓару.

 Тарбаѓатайда Ырѓызбай атаныњ атын-
даѓы турнир μтіп ж‰р. Жастар арасындаѓы
б±л турнирдіњ бєсі жоѓары.  Сондай-аќ,
д‰ниеж‰зілік кμшпенділер ойындарына
енгізілген. 2014 жылы оѓан Тєжікстаннан
келген спортшылар  ќатысты.

Елбасыныњ  "100  наќты ќадам"  ¦лт
жоспарында "Бабалардан мирас болѓан
м±раларды ±лыќтауымыз. Оны кμздіњ
ќарашыѓындай саќтаѓан жμн. ¤з ‰лесіњді
ќосып, кейінгі ±рпаќќа аманат ету керек.
Ќазаќстандыќтардыњ алѓа ќойѓан маќса-
тыныњ т‰пкі мєні осы" деп жазылѓан.
"¦лттыќ спорт,  салт-дєст‰ріміз біздіњ ге-
нетикалыќ кодымыз. Бμлшектеп болса да
жинап, халыќтыњ μзіне табыстауымыз ке-
рек" деп атап μткен еді онда Президент.

– Алдаѓы ж±мыс жоспарларыњызбен
бμлісе отырсањыз...

– Ќазір аккредитациядан μтуге дайын-

далып жатырмыз. Еліміздіњ сегіз  облысы-
нан бμлімдерімізді аштыќ. Енді мерген
балаларѓа разряд бере бастаймыз.
"Спорт шеберлігіне ‰міткер", "Спорт ше-
бері" деген атаќ береміз. ЌР чемпионатын
жењіп алса "Спорт шебері" деген атаќќа
ие болады. Фестивалдарѓа ќатысќан
бірінші, екінші орын алѓандарѓа береміз.
Осындай нормативтерді бекітіп ќойдыќ.

– Ќыз балалар да жат кμрмейді екен...
– Ќыздар командасыныњ ќ±рамында 3

ќыз бала, 1 ер бала ойнайды. Себебі,
адам кμп болса демеушілер аќша бер-
мейді. Келесі жылдан бастап ќыздар 3
адам болады. Бес асыќтыњ, ќаќпаќылдыњ
кереметтілігі – ептілік, ќолдыњ моторика-
сы дамиды.

 Ќытайдыњ ќыздарына бір кμрсетіп едік,
ќаѓып алды. Олардыњ ќолдары тамаќ
ішетін таяќшаларды ±стап, єбден жетіл-
ген ѓой. Бірлік, екілік, ‰штік – дегендеріњізді
керемет ойнады.

– Асыќты алыстан дєл кμздеп ата-
тын с±рмергендер бар ма?

– Бар жєне олар біреу, екеу емес. Орал-
да μткенде жарыста тоѓыз метр жерге
тігілген бєсті ‰ш рет атќанда шењберден
шыѓарып жіберген жігіттер болды.

 Асыќ ойындары алѓаш бастау алѓан
жылдары Ќойшыѓара Салѓара, Сейіт Кен-
жеахметов сынды жазушы, ѓалым аѓала-
рымызды арнайы шаќыратынбыз. Аќын
Ж±маш Сомж‰рек аѓамыз "Алтын саќа"
деген μлењ жазды.

 Бір кездері балалардыњ, ересектердіњ
арасында жарыс μткізіп, бірінші орынѓа
250 мыњ тењге, ќосымша велосипед бе-
ретін болдыќ. Жарысќа ќатысушылар 2
метр жердегі шењберден шыѓармаќ т‰гіл,
асыќќа тигізе алмайтын. Екі саѓатќа дейін
атып тигізе алмаѓандар болды. Сонда: "Ти-
гізгеніне берейік" деп Ќойшыѓара аѓамыз-
дыњ айтќаны бар. Сμйтіп, ж‰лдені асыќты
дєл кμздегендерге ѓана  бергенбіз. Кейін
3-4 метрден атып ж‰рді. Ќазір бес, тоѓыз
метрден ататын мергендер кμп.

 Жалпы, мергендік деген ќазаќтыњ
ќанында бар ќасиет ќой. Мєселен,  Кейкі
батыр бабамыз – ќол мерген, Аманкелді
сардар  – кμз мерген атанѓан.

– Басты маќсаты не?
– Ењ бір жаќсы жері ‰йде отырѓан адам-

дарды далаѓа шыѓару. Ќимыл ќозѓалыс-
тары арќылы денсаулыќтарын т‰зеу.
Негізгі маќсаты осы. Американдыќ ѓалым-
дардыњ дєлеледеген т±жырымдары бар.
"‡йде отырѓаннан гμрі далада ж‰рген
адамдардыњ μмір с‰ру ±заќтыѓы екі есеге
дейін артады" деген. Сондыќтан, халыќ-
ты ‰йден далаѓа шыѓарып, ж±мыстар ат-
ќарып жатырмыз.

 Облыстыќ "Ќостанай тањы" газетініњ
редакциясына алѓысымыз шексіз. Кейкі
батыр атындаѓы турнирімізді жаќсы
кμрсетті.

– Єсерлі єњгімењізге рахмет!
 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Жомарт Сабыржан±лы,
республикалыќ "Асыќ ату" федера-
циясыныњ вице-президенті.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќ±рамында кμшпелі дєрігер-
лері бар, медициналыќ заманауи
кешенді ќондырѓылармен жаб-
дыќталѓан "Саламатты Ќазаќ-
стан" арнайы пойызы Арќалыќ
ќаласында μткен сенбі, жексенбі
к‰ндері аялдап, екі к‰н ќатары-
нан дерлік халыќќа тегін ќызмет
кμрсетті.

 Еске сала кетсек, "Саламатты
Ќазаќстан" арнайы пойызы Елба-
сыныњ тапсырмасымен Ќазаќ-
станда жедел-кμліктік медицина-
ны дамыту аясында "Ќазаќстан
темір жолы" ¦Ќ" АЌ, ЌР Денсау-
лыќ саќтау, Тμтенше жаѓдайлар,
ІІМ министрліктерініњ бастамасы-

мен ќ±рылѓан бола-
тын.

 Мамыр айыныњ
10-ы к‰ні Астана
ќаласынан жол тарт-
ќан пойыз, Ќараѓан-
ды, Кμкшетау ќала-
ларыныњ жол бойын-
даѓы станцияларына
тоќтап, дєрігерлік
кμмекті ќажет еткен
т±рѓындарѓа тиісті
жєрдемін беріп ке-
леді.

 Сапар барысын-
да Ќостанай облысы-
ныњ 15 бекетін ќамту-
ды жоспарлаѓан ден-
саулыќ саќшылары маусымныњ
екінші жексенбісі к‰ні аталып μтіп

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

"Саламатты Ќазаќстан" пойызы Арќалыќта болды
адалдыќ танытты. Тіпті,
алѓашќы к‰ні-аќ, т‰ске
дейінгі уаќытта 100 адам-
ды ќабылдап ‰лгірді.

– Б±л – дμњгелекті біре-
гей емхана десе де бола-
ды. УДТ, ЭКГ, ЭХО жєне
таѓы басќа медициналыќ,
лабораториялыќ зерттеу
ќызметтері ж±мыс жасай-
ды. Отызѓа жуыќ білікті
дєрігер медицинаныњ 14
саласы бойынша ќабыл-
дау ж‰ргізеді.

 Осы уаќытќа дейін 17
станциядан 3000-нан ас-
там адам ќабылдап,
кμптеген сырќаттарды

аныќтадыќ. Атап айтќанда: ќан
ќысымы, ќант диабеті, асќазан–

шек аурулары сияќты єлеуметтік
мєнге ие сырќаттарды ќарап,
дєрігерлік кењестерімізді бердік.
Сондай-аќ, обыр, глаукома сын-
ды ќатерлі дерттердіњ де ал-
ѓашќы белгілерін аныќтадыќ.

 Басты маќсат – ауруды ас-
ќындырмай аныќтап, тиісті ем-
домын алуына кμмектесу арќы-
лы ел ішіндегі салауаттылыќ
дењгейін арттыру, – дейді "Сала-
матты Ќазаќстан" арнайы пойы-
зыныњ бас дєрігері Г‰лнар Ибен-
таева.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Г‰лнар Ибентаева,
"Саламатты Ќазаќстан" пойы-
зыныњ бас дєрігері.

Суретті т‰сірген автор.

жатќан тμл мерекелерінде де ты-
ным таппай, гипократ антына

 Жомарт САБЫРЖАН¦ЛЫ,
республикалыќ "Асыќ ату"
федерациясыныњ вице-президенті:



Петерборск императорск 
публичный библиотекада Ро-
сийский закондарын жинаған 
кітаптарды ақтарғанда, оқып 
қарағанда екінші Екатерина 
патшаның шығарған құпия 
указ қағазы ұшырайды. Сол 
указ көшіріліп алынса да бүгін 
де қағаздар арасынан табыл-
май жүр. Солай болса да 1775 
һəм 1780 жылдардың арасында 
шыққан закондар арасынан із-
деген кісіге табылса керек?!

Бұл указ өткен уақытта 
құпия болса да бүгінде закон 
болып шыққандықтан, əркімге 
оқуға болады. Указ Орынборск 
генерал-губернатор жəнəптері-
не жазылған екен. Сөзі ойдан 
шығып ұмытылмаса, былай 
сықылды еді:

1) Қырғыз-қазақ халқының 
бір ру басшыларын екінші ру 
басшыларыменен араз етіп, 
бірімен бірін қас етіп, бірінің 
етін бірін жеуге себеп бо-
лыңыз.

2) Сұлтандарын бірімен 
бірін араз қылып, бірімен бірін 
иттей тартыстырып, бірінің 
етін бірі жеуге себеп болардай 
іс қылыңыз.

3) Қырғыз-қазақтың басшы 
адамдарын сұлтандарымен 
араз қылып, сұлтандарын өз 
қол астындағы ақсақал адамда-
рымен араз қылыңыз. Арасына 
от түскен уақытта жанып кетер-
дей көкір-сөкір даярлай беріңіз.

Осылайша арасына от тұта-
тып, береке-бірлігін алсақ, 
өзара азып, тозғандықтарынан 
қазақ-қырғыз жұрты бөтен 
патшалық қол астына көшіп 
кетерге дəрмені болмас. Өз-өз-
дері қырық пышақ болып, қы-
рылысып, жеңілген жағы жең-
ген жағынан өш алар үшін, күш 
алар үшін Россия патшалығы-
на жақындар уа патшалыққа 
қорғалар. Сол уақытта Россия 
хүкіметі араларына төре болып, 
төрелеп, ретіне қарай я ана-
сына, я мынау жағын қуаттап 
тұру керек. Түрлі амалменен 
сұлтандарының күшін кетірсек, 
өзімізден озып ешқайда кете 
алмас. Келетін, кететін жері 
өзіміз болып, тілегенімізше 
қақпалап жортармыз. Россия 
патшалығының бұл амалына 
бөтен қазақ-қырғыз алданып 
тұзаққа түсті, өте тез Кіші жүз 
алданды. Кіші жүзде үш атаның 
баласы бар еді. Бірісі, алты ата-
лы Əлімұғылы, екіншісі, он екі 
аталы Байұғылы, үшінші жеті 
аталы Жетіру еді.

Бұлар құтыртушыларының, 
от тұтатушыларының тіліне 
еріп, солардың амалына түсіп, 
қалмақ пенен қытай сықыл-

ды бір-біріне жау болып, 
бастарына қара күн туған-
да бір-біріне қараспайтын 
болды. Араларында күнде 

соғыс, күнде барымта, 
күнде тартыс болды. 

Пəленше-түгенше-
лері өлді, қы-

рылды, жығылды деп жараның 
 аузын ашқандай болып не ғы-
лайын, осы күнге шейін сол үш 
ру араларында татулық жоқ.

Хүкімет ақылды болып на-
дан, соқыр қазақты өзінің ама-
лына түсіріп алды. Береке-бір-
лігін кетіріп əлсіретті, айтаққа 
жүгіріп, есі шығып бейшара қа-
зақтарда қазақ əрі қазақ намы-
сы қалмады, айтаққа жүгіру жа-
рай ма, жоқ па деп ойлаушы да 
болмады. Бірақ хүкімет ақылды 
болып өз пайдасын тапқан соң 
Россия хүкіметіне өкпелеу, кінə 
қылу орынсыз болғаны сықыл-
ды надан ата-бабаларға да өкпе-
леп болмайды.

1898 жылда дала облысын-
дағы қазақ жұртын басқармақ 
үшін уақытша положения 
шығарылды. Бұ положения-
ның мұраты жоғарыда айтылған 
указды орнына келтіріп, қа-
зақтың бойына сіңіру еді. Во-
лостной управитель, ауылнай, 
старшина деген түрлі лауа-
зымдар шығарылып, қазақ жұр-
тының береке-бірлігін кетіруге 
себеп болды. Бұл лауазымдар-
ды ақшаға сатып алатын болды. 
Қазақтың өзара қырық пышақ 
болып қырылысуына себеп бол-
ды. Болыс болған кісі шығарған 
шығынын қайтарып алу үшін 
қол астындағы жұртқа артық 
ақша салатын болды. Артық 
екенін біле тұрса да жуан білек 
болыс бармақ сілкіп қойды, 
болыс үстінен арыз жүрмейтін 
заман болды. Бұл уақытша по-
ложения қазақты бірлестірумен 
қоймай, жерінен айырып, жерін 
патшалық қылды. Жерден айы-
руменен қоймады мүфтиден де 
айырды. Хүкімет хақиқатына 
түсінді, екінші Екатерина ука-
зының пайдалы екенін аңдады. 
Сондықтан 1891 жыл 25 ха-
малда уақытша положенияға 
«Степной положения» деп ат 
қойды, аз-мəз өзгертіп қазаққа 
закон қылып қойды. Осы күн-
де қолданып жүрген законы-
мыз степной положения-дүр. 
Осында бірімен бірі тату қазақ 
жоқ, ата баладан, іні ағадан 
айрылатын заман болды. На-
родный судьялық үшін халық 
партия, партия жақ-жақ болып, 
бірімен бірі соттасып, хүкімет 
есігінен есік, тесігінен тесік 
қоймай таптап бітірді. Екінші 
Екатеринаның указы шыққалы 
жүз жиырма жыл болды, содан 
бері қазақтың бір-біріне қылған 
қастықтары санап бітіргісіз кө-
бейіп кетті. Қазақтың сүйегіне 
сіңіп, бір-бірін аңду, біріне-бірі 
шұқыр қазу, ана-шеше сүтімен 
бірге емдірілетін болды, ем-
шек сүтіменен сіңген бір ауру 
 болды.

Осы күнде қазақты етіне 
сіңген ауырудан құтқару үшін 
Жиһанша мырза Сейдалин 
«Сияз жасау керек» деп, өзінің 
тапқан даруын жұрт ортасына 
кеңеске салып, «Айқап» журна-
лына жазды. Бұл тапқан дару 

пайдалы дару болғандықтан, 
көп қазақ сияз болса екен деп 
тілеулес болып тұр.

Əлихан мырза Бөкейха-
нов бұ сияздың пайдалы дару 
екеніне қарсы, орынды-орын-
сыз дəйек көрсеткен болады, 
көзге құбыжық елестетеді, құ-
быжықтың болатыны да рас, 
бірақ біз бес жасар бала емеспіз 
ғой. Əлихан мырзаның Сиязға 
қарсы келуі, пайдасы болмай-
тынын дəйектуге қарағанда 
Жиһанша мырза Сейдалинға 
қарсы болу жағынан қарсы 
келгендігін өзінің жазған сөзі-
нен оқыған қазақ былай тұрсын, 
қарапайым қазақ та аңларлық. 
Жұрт намысы, жұрт ары қазақ 
үшін ондай кейкиіскенді тастап, 
бір ауыздан сөз шығаруға керек 
деп білемін. Бұлай керектігін 
Бөкейханов өзі білсе де, бірақ 
жеңіп кеткен сықылды көрінеді.

Əлихан мырза:
— Хан баласында қазақтың 

хақы бар еді, қазаққа қызмет 
қылмай қоймаймын, — дей-
ді. Бірақ бұл мырзаның бұлай 
жалғыз шабуын жұрт ұната 
қоймайды, ететін қызметі қан-
дай қызмет екендігін халық 
түсіне алмай тұр. Ахмет мырза 
Байтұрсын баласы:

— Қазақты атып жеген де, 
сатып жеген де төрелер еді, 
əлі де болса төрелер борышын 
өтерге тиісті, — дейді. Бас қо-
сып кеңескенді жақтырыңқы-
рамайды, кекесінді сөздер жа-
зады. Байтұрсынов мырзаның 
екінші Екатеринаның шығарған 
законының бел баласы болуын 
жұрт жақтырыңқырамай рен-
жиді.

Қазақты емдеп жазады де-
ген бақташыл арымыз ауыру 
болса, оған дəріні қайдан таба-
мыз. Қазақ болған соң, қазақта 
қазақтың хақы жоқ дей алмай-
мын. Қазақ қазаққа пайда қыл-
са көп емес, ұят-шамын құры 
кекесінді бос сөзімен біреуді 
оқтамай, қақпай, өзі адасқан 
қазақты онан сайын адастыр-
май, түзу жол салу керек деп 
білемін...

Сорлы қазақ жұртын оқып 
шыққан жасөспірімдеріміз іл-
гері қарап тартпаса, кім тарта-
ды? Соның үшін өспірімдеріміз 
бала сықылды құбыжықтан 
қорқып тұрмай іске кіріссе қа-
рапайым қазақ біз де жəрдемде 
болар едік. «Өсер елдің жігіті 
бірін-бірі батыр дейді, өшер 
елдің жігіті бірін-бірі қатын 
дейді» деген сөз бар еді. Жатсақ 
та, тұрсақ та біздің қазақ жігіт-
терін өсер елдің жігіттеріндей 
едік деп тілеп тұрмыз. Əлихан 
мыр задай тауы шағылған, қа-
руы қайтқан кісілердің сөзі 
оқуға жақсы болса да, қол-
дануға ыңғайсыз, жайсыз 
болады.
Жардай ҚАРАСАРТ 
баласы.
«Айқап» №2, 
1915.

КӨНЕ ҚОҢЫРАУ

«Қазаққа алалық 
қайдан келді?»

ды бір-біріне жау болып, 
бастарына қара күн туған-
да бір-біріне қараспайтын 
болды. Араларында күнде 

соғыс, күнде барымта, 
күнде тартыс болды. 

Пəленше-түгенше-
лері өлді, қы-

руы қайтқан кісілердің сөзі 
оқуға жақсы болса да, қол-
дануға ыңғайсыз, жайсыз 

Жардай ҚАРАСАРТ 

«Айқап» №2, 
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Заверуха Галина Ивановнаның сенімді тұлғасы – Калиевский Владимир Сергеевич 
кепілдік мүлікті сот қарауынан тыс өткізу тəртібінде Қостанай облысы, Федоров ауда-
ны, Воронеж ауылдық округінің аумағында орналасқан, шаруа қожалығын жүргізуге 
арналған: кадастрлық нөмірі 12-191-037-660, жалпы алаңы 132,5 га; 12-191-037-661 
жалпы аланы 165,0 га жер теліміне уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану (жалға 
беру) құқығын сату жөнінде сауда өткізетіні туралы хабарлайды. Сатып алу бағасы 
сауда өткізу сəтінен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде қолма-қол ақшамен енгізіледі. 

Сауда-саттық 2016 жылғы 01 шілде сағат 12.00-де мына мекенжай бойынша өт-
кізіледі: Қостанай облысы, Федоров ауданы, Успенов ауылы. 

Өтінімдер 2016 жылғы 30 маусымда сағат 18-00-ге дейінгі мерзімде сенімді тұлға-
ның орналасқан жері бойынша Федоров ауылы, К. Либкнехт көшесі, 2 «В» үйде қабыл-
данады. Анықтама телефоны: 8-701-906-96-30.

Доверенное лицо Заверуха Галины Ивановны – Калиевский Владимир Сергеевич 
в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении 
торгов по продаже права временного возмездного долгосрочного землепользования 
(аренды) на земельный участок, расположенный на территории Воронежского сель-
ского округа, Фёдоровского района,  Костанайской области, предназначенным для 
ведения крестьянского хозяйства:  земельные участки с кадастровыми номерами 
12-191-037-660, общей  площадью 132,5 га; 2-191-037-661 общей площадью 165,0 
га. Покупная цена вносится наличными деньгами в течении 5-ти календарных дней с 
момента проведения торгов.

Торги состоятся 01 июля 2016 года в 12.00 часов по адресу:
Костанайская область, Федоровский район, село Успеновка.
Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 30 июня 2016 года.
По месту нахождения доверенного лица в п. Фёдоровка ул. К. Либкнехта, дом 2 

«В», телефон для справок: 8-701-906-96-30.

ОҚИҒА

Велосипедшіні көлік 
соғып кетті

18 маусым күні түнде Қостанайда Карбышев-Гвардейская көше-
лерінің қиылысында  жол-көлік апаты болды. 

27 жастағы жүргізуші «Рено Логан» машинасымен келе жатып 
бағдаршамның жанында велосипедші қызды соғып кетті.

16 жастағы қыз жеңіл жарақат алды.  Жол ережесін бұзған жүр-
гізушіге қатысты ҚР Қылмыстық Кодексінің 345-1 бабы бойынша ма-
териал жинақталды. Жүргізуші ішімдік ішпеген.

Тонаушыны жедел ұстады
Қостанайда жергілікті полицейлер кісі тонау қылмысын ашты. 
19 маусым күні 8 шағын аудандағы бір  үйдің кіреберісінде белгісіз 

біреу 33 жастағы әйелдің әмиянын тартып әкетті. Әмиянда құжаттар 
мен 5 мың теңге болған. Оқиға болған жерге келіп жеткен полицейлер  
көп ұзамай  тонаушыны қолға түсірді.  Бұрын сотталған 28 жастағы 
қос танайлық қалтаға түсетін ұры, нашақор және тонаушы екен. Ұрлаған 
ақшасына ол есірткі сатып алмақ болған. Аталмыш факті бойынша 
Қостанай қаласы ІІБ Оңтүстік полиция бөлімі қызметкерлері соталды 
тергеу жүргізуде.

Қарақшы құрықталды
Қостанайда Чкалов көшесіндегі үйде 24 жастағы қызға қа-

рақшылық шабуыл жасалды. 
Оқиға болған жерге келіп жеткен полицейлерге қыз үйінің есігін 

аша алмағанын, жоғарғы қабаттан түсіп келе жатқан жігіт көмектеспек 
болғанын, оған пәтердің кілтін бергенін айтты. Жігіт есікті ашқасын  ішке 
кіріп, асүйдегі пышақпен қызды қорқытып, ақша сұраған. Қыз қолын-
дағы бар ақшасын – 1500 теңгесін берген. Күдікті ақшаны алып, қашып 
кеткесін, қыз полицияға хабар берді. Жедел-іздестіру шарасының бары-
сында полицейлер күдіктіні анықтады. 28 жастағы бұрын сотталған жігіт 
уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу іс-шаралары жүргізілуде.  

Ұялы телефон ұрланды
Қостанай қаласының ІІБ Солтүстік полиция бөліміне 33 жастағы 

ер адам ұялы телефонының ұрланғанын хабарлады.
Ол Көбеев-Қайырбеков көшелерінің қиылысында біреулермен та-

нысып, бірге арақ ішкенін, содан соң телефонын жоғалтқанын айтты. 
Тәртіп сақшылары жедел-іздестіру шараларының барысында жәбір-
ленушінің жаңа таныстарын анықтады. Олардың біреуінен жоғалған 
телефон табылды.

ОІІД баспасөз қызметі.

Нашақорлыққа жол жоқ
Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

ҚР Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті 
құрылымдық жəне ведомстволық мемлекеттік мекемелерінің аза-
маттық қорғау органдары қызметкерлері арасында наша қолданудың 
алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізуде. Осылай 
маусым айының бірінші жартысында «Нашаға жол жоқ!» акциясы өтті. 
Акция барысында анашаның қанда бар-жоғын анықтау үшін медицина-
лық куəландыруға ерікті экспресс-тест тапсырылды. Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру орталығы мамандары, нарколог дəрігерлер 
келіп, нашақорлықтың алдын алу бойынша тренингтер мен дəрістер 
жүргізді. 

– Анашаның зияны жайында естіп те, көріп те жүрміз. Осы ке-
селден бойды аулақ ұстау əркімнің өз қолында. Бірақ əр нəрсені 
бақылауға алып, алдын алып отырмаса болмайтыны бар. Біздің де 
акциямыздың басты мақсаты осы болатын. Жүргізілген политесттер 
нəтижесі бойынша наша қолданатын қызметкерлер арамызда жоқ 
екені анықталды, – дейді облыстық ТЖД кадр жұмысы бөлімінің аға 
инспектор-психологы Шолпан Қабжанова. 
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Ќаржы пирамидаларынан
саќ болыњыздар!

Соњѓы кезде жеке инвестициялар нарыѓында ќаржы
пирамидалары жандануда. ¤здерініњ ќаржылыќ жаѓдай-
ларын жаќсартќысы келгендер, єдетте, салѓан ќаржы-
ларын ќайтаруѓа ќандай да болмасын кепілдіксіз к‰мєнді
операцияларѓа кіріседі.

Б‰гінгі к‰ні т‰рлі ќаржы ±йымдары алуан т‰рлі ќыз-
меттерді ±сынады – μмірді саќтандыру, жењіл шарттар-
мен баспана сатып алу, бизнеске ‰лестік ќатысу жєне
т.б. Адамдардыњ ќаржылыќ сауаттылыѓыныњ
жеткіліксіздігі, экономика негіздері мен ќор нарыѓында
аќшаны инвестициялау механизмдерін т‰сінбейтіндігі
осындай ±йымдардыњ пайда болуы ‰шін жаќсы негіз
болып отыр.

Ќаржы пирамидасына аќша салудыњ тартымды
шарттарыныњ бірі – аз уаќытта жоѓары кіріс тμлеуге уєде
беру болып табылады. Ќаржы пирамидасыныњ прин-
ципі бойынша алаяќтыќ жасау ‰шін ќаржы ќ±ралы   ре-
тінде "баѓалы ќаѓаздар", сондай-аќ, заем (аќша тарту),
сенімгерлік, саќтандыру келісімшарттары ќолданыла-
ды.

Сирек жаѓдайларда пирамида ±йымын ќ±рушылар
алынѓан аќшаларды, шынымен де, негізгі ќ±ралдарѓа,
баѓалы ќаѓаздарѓа жєне т.б. инвестициялайды. Біраќ сол
кезде де салынѓан аќшалардыњ негізгі бμлігі салмаќты
инвестиция ‰шін пайдаланылмайды. ¤йткені, уєде
етілген жоѓары кірістерді тμлеу ќажет.

Реттелмейтін ±йымдарѓа аќша салуда оларды т‰гел-
дей жоѓалту тєуекелі жоѓары болады. ¤йткені, оѓан ќаты-
сушылар арасындаѓы μзара ќарым-ќатынас μзара сен-
імнен ќ±рылады, аќшаны беру жєне шоѓырлап жинау
єрекеттерін ќатысушылардыњ μздері ж‰зеге асырады.

Ќаржы пирамидалары т‰рлі салада ж±мыс істеуі, т‰рлі
±йымдыќ ќ±рылымда болуы м‰мкін жєне жања ќатысу-
шылар тартудыњ кμптеген єдістерін пайдаланады. Біраќ
сізді ќаржы пирамидасыныњ негізгі белгілері: ±йым ќыз-
меті т‰рініњ баѓыты, оныњ жарѓысыныњ, мемлекеттік
тіркеуініњ жоќтыѓы, ±йымныњ ќаржылыќ жаѓдайы тура-
лы ќандай да болса аќпараттыњ болмауы, салымныњ
саќталуына кепілдіктіњ жоќтыѓы алањдату керек. Соны-
мен ќатар, салынѓан ќаржыдан т‰сетін кіріс ќарыз алу
нарыѓындаѓы орташа дењгейден негізсіз жоѓары болады
деп уєде етілетіндігіне саќтыќпен ќарау керек. Єрбір
тартылѓан жања ќатысушы ‰шін бонустар тμлеу, міндетті
кіру жарнасы, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары мен ин-
тернеттегі агрессивті жарнама, компанияныњ т‰рлі баѓ-
дарламаларына ќатысушыларѓа ќымбат т±ратын сый-
лыќтар табыс ететін компаниялардыњ ойын-сауыќ жар-
намалыќ шоу-таныстырылымдарын ±йымдастыру, кіріс
кμздерініњ, ќаржы айналымдарыныњ, бизнес процес-
терініњ ашыќ емес ќ±рылымдары жєне т.б. мањызды
дєлел болып табылады.

Егер μз аќшањызды сеніп тапсырѓыњыз келген ±йым-
да жоѓарыда айтылѓан белгілердіњ ењ болмаѓанда бірне-
шеуі болса, онда б±л сізді ќаржылыќ пирамидаѓа тар-
туѓа єрекет емес пе деп ойланѓан жμн.

Алданѓан салымшыѓа айналмас ‰шін ќарапайым
ќыраѓылыќты саќтап, μз аќшањызды к‰мєнді компания-
ларѓа сеніп бермеу керек. Біріншіден, компанияныњ абы-
рой-беделімен жете танысып, ол ±сынатын аќпараттыњ
д±рыстыѓын тексеру керек. Табысты жобалар туралы
дабыра, ашыќ жарнамалар, салымшылар аќшасын ин-
вестициялау сызбасына ќатысты ±ѓыныќты т‰сіндірме-
лердіњ болмауы, сонымен ќатар аса ќ±пиялылыќ – сізді
ќаржылыќ пирамидаѓа тартудыњ белгілері. Екіншіден,
инвестицияныњ кепілдендірілген кірістілігі туралы уєде-
лерге сеніп ќажет емес. Алаяќтар адам психологиясын
жаќсы біледі. Олар жылдыќ 20, 50 жєне 100 пайыз кіріс
болатындыѓына оп-оњай уєде береді. Біраќ осындай
кірістілік болѓанда б‰кіл инвестицияланатын ќаржылар-
ды жоѓалту ќаупі жоѓары болатындыѓын ескертпейді.
Егер сізге ±сынатын кірістілік ќазіргі уаќытта банк са-
лымдары бойынша ќолданыстаѓы пайыздардыњ
кірістілігінен (жылдыќ 14 пайыз, ±лттыќ валютада) асып
кетсе, онда м±ндай ±йым к‰мєнді кμрінеді. Т±раќты

кірістілігі бар зањды ќ±ралдардыњ (банк салымдары мен
облигациялар) аз екендігін ќаперде ±стањыз. ‡шіншіден,
жања салымшыларды тарту ‰шін жомарт сыйаќылар
беру – сіздіњ алдыњызда ќаржы пирамидасы т±рѓанды-
ѓыныњ наќты белгісі. Тμртіншіден, заем келісімшарты
бойынша ќаржы тартатын компанияларѓа сенбеген жμн.

Ќаржы пирамидаларыныњ т±рѓындардан аќша тар-
туѓа лицензиялары жоќ. Ењ кμп тараѓан келісімшарт –
халыќтан аќша тартатын заем келісімшарты. Біраќ м±н-
дай ±йым "судан ќ±рѓаќ" шыѓудыњ барлыќ м‰мкіндіктерін
ќарастыру ‰шін т‰рлі айќынсыздыќтармен жєне ескерт-
пелермен заем туралы келісімшарт жасайды. Осындай
келісімшарттарѓа кμз салмастан, ќол ќоя салатын аза-
маттардыњ зањды жєне ќаржылыќ сауатсыздыќтарын
пайдаланып, алаяќ компаниялар сырт кμзге зањды ќыз-
метті ж‰зеге асырып жатќандай т‰р білдіреді. Бесіншіден,
корпоративті шараларѓа, т‰рлі сыйлыќтардыњ ±тыс
ойындарына ќатысуѓа шаќыртулардан бас тартќан жμн.
Ќаржы пирамидасын ±йымдастырушылар μз салымшы-
ларын т‰рлі корпоративті шараларѓа тартады. Б±л та-
бысты жєне кірісі бар компанияныњ келбетінде кμріну
‰шін, сондай-аќ, "корпоративтік рухты" ныѓайту ‰шін
жасалады. Алтыншыдан, компанияныњ салымшылар-
дан аќшаны ќалай алатындыѓына назар аудару керек.
Кμптеген к‰мєнді компаниялар ќолма-ќол аќшаларды
ќабылдайды немесе т‰рлі интернет-тμлем ж‰йелері мен
компаниялардыњ банктердегі арнайы есеп-айырысу
шоттарынсыз аударымдарды пайдаланады жєне μз ќыз-
метінде наќты бухгалтерлік есептілікті ќолданбайды.
Алайда μзін ќ±рметтейтін компания жеке т±лѓадан б±лай-
ша ќаржы тартпайды. Адал компаниялар μз кењселерін-
де де ќолма-ќол аќшаларды ќабылдаудан ќашуѓа ты-
рысады. Компания ќызметкерлерінен неліктен олар
аќшаны интернет-тμлемдер ж‰йесі немесе аќша ауда-
рымдары арќылы ќабылдайтынын, неліктен ±йымныњ
есеп-айырысу шотына ќолма-ќол аќша аударымынсыз
аударудыњ стандартты єдісін ќолданбайды деп міндетті
т‰рде с±рањыз. Жетіншіден, компания ќожайындары мен
басшылыѓы туралы аќпаратпен жете танысу керек жєне
оныњ ќайда тіркелгенін білу керек. Егер басшылыќ тура-
лы аќпарат ќ±пия болса, ал, компанияныњ μзі єлдебір
аралда немесе оффшорлыќ аймаќта тіркелген болса,
онда оѓан μз жинаѓыњызды салмас б±рын єбден ойла-
нып алѓан д±рыс. Оффшорлыќ аймаќќа компанияны
тіркеу процедурасы μте жењілдетілген, ал, наќты ќожай-
ынныњ атын білу немесе осы ќ±рылымныњ артында
кімніњ т±рѓанын білу μте ќиын. Сондыќтан міндетті т‰рде
компанияныњ ќ±рылу ќ±жаттарын ±сынуды μтініњіз.

Халыќтан аќша тартумен тек арнайы лицензияныњ
негізінде екінші дењгейлі банктер мен Ќазпошта айналы-
са алады. ¤йткені, жеке т±лѓалардан депозиттерді
ќабылдау операциялары банктік операцияѓа жатады
жєне міндетті лицензиялауѓа тиесілі. ЌР Азаматтыќ ко-
дексініњ талаптарына сєйкес, басќа т±лѓаларѓа азамат-
тардан кєсіпкерлік ќызмет ретінде заем т‰рінде аќша
тартуѓа тыйым салынѓан жєне м±ндай келісімшарттар
олар жасалѓан уаќыттан бастап жарамсыз деп таныла-
ды. Ал, зањнаманы б±зѓаны ‰шін жаза ќарастырылѓан.

Тиісінше, жеке т±лѓалардан депозит тартуѓа лицен-
зиясы жоќ, алайда халыќќа μзіне бос аќшаны орналас-
тыруды ±сынатын ±йымдардыњ ќызметі алаяќтыќ си-
патына ие болады жєне б±л еліміздіњ ќолданыстаѓы зањ-
намасын б±зу болып табылады.

ЌР Ќылмыстыќ кодексінде ќаржы пирамидасын ќ±ру
жєне оѓан басшылыќ ету ‰шін жауапкершілік ќарасты-
рылѓан.

Ќ±ќыќќорѓау органдары ќаржы пирамидаларыныњ
зањѓа ќайшы ќызметін ескертумен жєне оѓан жол бер-
меумен айналысады. Егер Сіз ќаржы пирамидасын
±йымдастырушылардыњ єрекетінен зардап шеккен бол-
сањыз, полицияѓа хабарлауыњыз ќажет.

 ЌР ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай филиалы.

 Аз. В.Ф.Мороздыњ  сенімді т±лѓасы А. М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ округі аумаѓын-
да орналасќан маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік
нμмірі 12-185-026-095, μлшемі 21,0 га бμлінетін   жер теліміне  19.02.2051  жылѓа дейінгі
мерзімге  уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 02.07.2016 жылы саѓат 10.30 -да мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селосы, Центральная кμш., н/ж,
МТМ.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 17 маусым  саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауда-
ны, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87773375466.

Доверенное лицо гр. Мороз В.Ф.  Кудербекова А.М. в порядке внесудебной реализа-
ции залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права временно-
го  долгосрочного землепользования сроком до 19.02.2051   года  на делимый земельный
участок с кадастровым номером 12-185-026-095, площадью 21,0 га,  с целевым назначе-
нием – для ведения крестьянского хозяйства,  расположенного на территории Костанай-
ской области, Мендыкаринского района, Алешинского сельского округа. Покупная цена
вносится в течение 10  календарных дней после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 02.07.2016 года в 10.30 часов по адре-
су: Костанайская область,  Мендыкаринский район, село Алешинка, улица Централь-
ная, б/н, МТМ.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 17 июня  2016 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, п. Зато-
больск, улица Школьная., 52/2, тел. 87773374566.

"Маслов Михаил Степанович" ш/ќ басшысы М.С.Маслов-
тыњ  сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы,
Алешин селолыќ округі аумаѓында орналасќан,   кадастрлік
нμмірі 12-185-026-415, μлшемі 67,1 га бμлінетін жер теліміне
24.01.2050  жылѓа дейінгі мерзімге  уаќытша ±заќ мерзімді жер
пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы ха-
барлайды.Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 02.07.2016 жылы  саѓат
09.30-да мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Мењді-
ќара ауданы, Алешин селосы, Центральная кμшесі, н/ж, МТМ.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 01.07.2016  жылы  саѓ. 17.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабыл-
данады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті,
Школьная кμш., 52/2, тел. 87773374566.

Доверенное лицо Главы К/Х "Маслов Михаил Степанович"
Маслова М.С. Кудербекова А.М. в порядке внесудебной реа-
лизации залогового имущества объявляет о проведении тор-
гов по продаже права временного  долгосрочного землеполь-
зования сроком до 24.01.2050 года  на делимый земельный
участок  с кадастровым номером 12-185-026-415, площадью
67,1 га,  расположенный на территории Алешинского сельско-
го округа, Мендыкаринского района, Костанайской области.
Покупная цена вносится  в течение 10  календарных дней
после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 02.07.2016
года в 09.00 часов по адресу: Костанайская область,  Менды-
каринский район, село Алешинка, улица Центральная , б/н,
МТМ.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов
01.07.2016 года по месту нахождения доверенного лица: Кос-
танайская область, Костанайский район, п. Затобольск, улица
Школьная., 52/2, тел. 87773375466.

 "Нуркин Н.А." ш/ќ басшысы Нуркин Н±ргелді Ањсаѓановичтіњ
сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Ломо-
носов селолыќ округі аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ ныса-
ны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан,   кадастрлік нμмірі
12-185-013-019, μлшемі 44,0 га бμлінетін жер теліміне  24.01.2050
жылѓа дейінгі мерзімге  уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.Са-
тып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 02.07.2016 жылы  саѓат
14.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Мењді-
ќара ауданы, Ќасќат селосы, Тоѓызаќов кμшесі, 8.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 01.07.2016  жылы  саѓ. 17.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабыл-
данады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті,
Школьная кμш., 52/2, тел. 87773374566.

Доверенное лицо Главы К/Х "Нуркин Н.А."  Нуркина Нур-
гельды Ансагановича  Кудербекова А.М. в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества объявляет о проведе-
нии торгов по продаже права временного  долгосрочного зем-
лепользования сроком до 24.01.2050 года  на делимый земель-
ный участок  с кадастровым номером 12-185-013-019, площа-
дью 44,0 га, с целевым назначением – для ведения крестьян-
ского хозяйства, расположенного на территории Костанайской
области, Мендыкаринского района, Ломоносовского сельского
округа. Покупная цена вносится  в течение 10  календарных
дней после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 02.07.2016
года в 14.00 часов по адресу: Костанайская область,  Менды-
каринский район, село Каскат, улица Тогузакова , 8.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов
01.07.2016 года по месту нахождения доверенного лица: Кос-
танайская область, Костанайский район, п. Затобольск, улица
Школьная., 52/2, тел. 87773375466.

Алѓыс айтамыз
Біздіњ ќадірлі ±лымыз, бауырымыз, асыл жар, ардаќты єке ТАЊАТБАЕВ Н±рлыбек Мырзаѓали±-

лын с±м ажал 35 жасќа ќараѓан шаѓында ортамыздан алып кетті. Бауырымызды соњѓы сапарѓа шыѓарып
салу рєсімін ±йым-дастыруѓа жєне μткізуге моральдыќ ќолдау жєне  кμмек кμрсеткені ‰шін ЌР ¦лттыќ
ќауіпсіздік комитеті шекара ќызметініњ №2031  єскери бμліміне, "Ќарабалыќ" комендатурасына, "Ќайраќ"
кеден баќылау беке-тіне, єріптес достарына, туѓан-туысќандарѓа  шын ж‰ректен алѓысымызды айтамыз.

                               Отбасыныњ атынан бауыры Айбек Тањатбаев.

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы редакция-
ныњ б±рынѓы ќызметкері Аќылбек Шаяхметке аѓасы

Баќытбектіњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

1. Бухгалтерге кμмекші ќажет. Ж±мыс тєжірибесі міндетті
емес. Табыс 100 мыњ тењгеге дейін μседі. Тел.: 8-777-508-30-91.

2. Диспетчер-оператор керек, жасына шектеу жоќ. Табысы
70 мыњ тењгеден бастап. Тел.: 8-778-395-47-55.

 ЕСКЕ АЛУ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ќостанай облысыныњ кєсіпкерлер палатасы "Бизнестіњ жол картасы 2020"

Бизнесті дамыту мен  ќолдаудыњ бірыњѓай баѓдарламасыныњ "Кєсіпкерлікті
ќолдаудыњ ќаржылыќ емес шаралары" тμртінші баѓыты аясында ж±мыс
істейтін кєсіпкерлік ќызметті ж‰ргізуге сервистік ќолдауды ±сыну туралы ха-
барлайды.

Ќызметтер мына т‰рлер бойынша кμрсетіледі:
– Бухгалтерлік жєне салыќтыќ есеп ж‰ргізумен, сондай-аќ статистикалыќ

есептілікті жасаумен байланысты кμрсетілетін ќызметтер;
–  Кедендік рєсімдер бойынша кμрсетілетін ќызметтер;
–  Менеджмент ж‰йелерін енгізу жμніндегі барлыќ  процессті толыќ с‰йе-

мелдеу жєне консультация беру;
– Зањгерлік ќызметтер кμрсету;
– Маркетинг мєселелері бойынша ќызметтер;
– Аќпараттыќ технологияларѓа ќызмет кμрсету саласындаѓы консульта-

циялар;
– Мемлекеттік сатып алуѓа, ±лттыќ компаниялар мен жер ќойнауын пайда-

ланушылардыњ сатып алуына байланысты кμрсетілетін ќызметтер;
– Менеджмент мєселелері жμніндегі ќызметтер.
Сервистік ќолдау экономиканыњ барлыќ секторларында єрекет ететін

шаѓын жєне орта кєсіпкерлік субъектілеріне μтеусіз негізде ±сынылады.
Ќызметтерді алу ‰шін Ќостанай облысы Кєсіпкерлер палатасыныњ (Ќоста-

най ќ., Єл-Фараби дањѓ., 116 ‰й, 1 ќабат) Кєсіпкерлерге ќызмет кμрсету
орталыѓына (ЌЌКО) немесе "Даму" Кєсіпкерлікті дамыту ќоры" АЌ μњірлік фи-
лиалыныњ ЌЌКО (Єл-Фараби дањѓ., 65 ‰й, Бизнес-орталыќ ѓимараты), сон-
дай-аќ Ќостанай облысы Кєсіпкерлер палатасыныњ аудандыќ орталыќтарын-
даѓы жєне моноќалалардаѓы филиалдарыныњ жанындаѓы Кєсіпкерлікті ќол-
дау орталыќтарына ж‰гіну ќажет.

Толыѓыраќ аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа болады:
8 (7142) 39 42 08 (ішк. 3914).

Поправка
В объявлении ТОО "Восток-1" опубликованном в газете "Костанай таны" от 14 июня

2016 года допущена ошибка. Следует читать: "Собрание состоится 15 июля", далее по
тексту.

Искендиров Мираш досымныњ жан жары

Дариѓа μмірден μткелі 40 к‰н (рухымен тілдесу)
О, Дариѓа!
Мєњгілік орын таптыњ т±раѓыњнан,
Тататын шектелді-ау т±з бенен дєм.
Келгенде шайды ќойып, кμрпе ќолда,
Лебізде "Тμрлет", – деген бар еді-ау сєн.

Жан едіњ жайсањ тіптен бμлек,
Жаќсыныњ жаќсылыѓын айту керек.
Мирашпен "ишша" деспей μтті ѓ±мыр,
¤ткен жай, кμзім кμрген ‰лкен дерек.

Сен кеттіњ, Мираш ќалды жеке дара,
Болсын деп біз тілейміз ќ±дай пана.
Арулап сені ќойды пєк кμњілмен,
Д±ѓасын ќабыл етсін Аллатаѓала.

Ѓ±мырыњ "ќамшы сабы" секілденген,
Ќайтпайсыњ бір Алладан μтінгенмен.
Иманды бол, ќабіріњ н±рѓа толсын,
Ж±маќта орыныњыз, оѓан сенем.

Баќ±л бол, Дариѓа, баќ±л бол!
Ізгі ниетпен, пєк кμњілмен сыйласќан Абдолла-Сапаш.

Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ облыстыќ филиалы одаќ м‰шесі
Аќылбек Шаяхметке аѓасы

Баќытбектіњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

«ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ»
газетіне   жарнама  бергіњіз
келсе,  мына  телефондарѓа

хабарласыњыз:
54-73-36, 54-33-22, 54-99-69



1221 маусым  2016 жыл

Арқалықта: 7-55-91
Рудныйда: 8-714-31-2-72-56
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Сарыкөлде: 2-25-17

Редакцияның
мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 
Əл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық-саяси, экономика: 54-79-36
Əлеумет, білім, мəдениет: 54-28-42
Социологиялық зерттеу орталығы: 

54-53-21,39-26-25
Жарнама бергіңіз келсе: 39-26-88

Бухгалтерия: 
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталығы:
54-54-45 

Корректура: 54-34-49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11621. Тапсырыс 1311.                  Нөмiрдiң кезекшi редакторы  Н.МЕШІТБАЕВ.

Директор-Бас редактор
ЖАНҰЗАҚ

АЯЗБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 
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сымен сəйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мəтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куəлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

С а л т а -
натты облыс 
əкімі Архимед 

Мұхамбетов құттықтау 
сөзбен ашып, мектеп 
бітіретін түлектерге, 
ұстаздарға, жиналған 
көпшілікке игі тілегін 
білдірді. Ол үстімізде-
гі жылғы түлектер ел 
Тəуелсіздігінің 25 жыл, 
Қостанай облысының 
құрылғанына 80 жыл, 
жерлесіміз,  Ұлы ұс-
таз Ы.Алтынсариннің 
туғанына 175 толу қар-
саңында  бітіріп отыр-
ғандықтарын атап өтті.

– Құрметті  түлектер, 
сіздер үшін бүгінгі күн 
ең маңызды күн болып 
саналады, өйткені ол 
көптеген жылдар мен 
еңбектің жемісі. Қиын 
сəттерден қиналмай 
өттіңіздер. Ұлттық тес-
тілеудің қорытынды-
сы бойынша Қостанай 
облысы өткен жылғы 
тоғызыншы орыннан 
төртінші орынға көтерілді. Ол 
сіздердің, ұстаздардың жетістік-
тері, сондықтан да оларға шы-
дамдылықтарыңыз үшін, жұмыс-
тарыңызға жауапкершілікпен 
қарағандарыңыз үшін айрық-
ша рақметімді білдіргім келеді. 
Ата- аналарға да  рақмет, олар  
11 жыл бойы жандарыңызда 
болды, қуа ныштарыңызбен, 
реніштеріңізбен бөлісті. Енді сіз-
дердің алдарыңыз да мамандық 
таңдау тұр. Алған білімдеріңізбен, 
бойларыңыздағы күш-қуатпен  
таңдаған мамандықтарыңызбен 
облысымыздың, еліміздің эконо-
микасына өз үлес теріңізді қоса-
ды деп сенемін, ақ жол сіздерге, 
түлектер, – деді облыс əкімі.

Содан кейін аймақ басшысы 
құттықтау сөзінде мектеп бітіруші 
түлектердің   білімдерімен  ҰБТ 

жақсы нəтиже көрсеткендерін 
атап өтті. Атап айтқанда, мəсе-
лен, өткен жылы  облысымыз-
да «Алтын белгісін» 41 мектеп 
бітіруші алған болса, үстіміздегі 
жылы соңғы қорытынды бойынша 
олардың саны 50-ге жетті.  ҰБТ-
гі көрсеткіш нəтижелері бойын-
ша Қостанай қаласы алдыңғы 
қатарда, мектеп оқушыларының 
Ұлттық бірыңғай тестілеудегі ор-
таша баллы – 91,61. Қостанай 
қаласында «Алтын белгіге» үміт-
кердің 9-ы өздерінің білімдерін 
дəлелдеп шықты. 

Облыс бойынша ең жоғары 
баллды Əулиекөл ауданы Ш.Уə-
лиханов атындағы орта мектептің 
11 сыныпты бітіретін түлек Ару-
жан Омарова алды. Ал,  Қостанай 
қаласы мектептері арасында №2 
орта мектептің  түлегі Анастасия 
Шинкоренко, дарынды балаларға 

арналған мектеп-ин-
тернаттарының ара-
сында  Ы.Алтынсарин 
атындағы дарынды 
балаларға арналған 
мектептің 11 сынып 
оқушысы Айнұр Көб-
жанова мен қазақ түрік 
лицейінің түлегі Аль-
темир Ким бар. Сол 
секілді Қостанай қала-
сындағы С.Мəуленов, 
М.Горкий атындағы 
гимназиялар жəне тағы 
басқа мектептердің 
түлектері жақсы  білім 
нəтижелерін көрсетті. 
Осы ҰБТ қорытындысы 
бойынша облыс орта-
лығындағы Ы.Алтынса-
рин атындағы дарынды 
балаларға арналған  
мектептің түлектері 
жеті жыл бойы ең үздік 
көрсеткіштер көрсетіп, 
көштің басында тұр. Ке-
лесі жылдан бастап енді 
мектеп бітіруші түлек-
тер Ұлттық бірыңғай 
тес тілеуді жаңа фор-

матта тапсыратын болады.
Ал,  мектепті  «Алтын бел-

гімен»  бітірген он үш түлекке  
облыс əкімі Архимед Мұхамбетов 
мектеп бітіргені туралы аттестат 
пен ақшалай сыйлық тапсырды. 
Əдеттегідей естелік суретке де 
түсті. Мектеп бітіруші түлектердің 
атынан жиналғандарды А.Ағай-
дарова құттықтап, ұстаздарға, 
ата-аналарға рақметін айтты. 
Салтанат аясында сахна төріне 
мектеп бітірушілердің сынып же-
текшілері де шақырылды, оларға 
оқушылары шоқ гүлдер тапсы-
рып, мектеп вальсін биледі.  Ас-
панға шар да ұшты.

СУРЕТТЕРДЕ: салтанаттан 
көріністер.

Суреттерді түсірген Айбек 
ЖҮЗБАЙ.

Жас түлектер салтанаты
1-бет.

Соңғы 
минуттың сыйы

Қасқырбай 
      ҚОЙШЫМАНОВ

«Тобыл» ҚР чем-
пионатының 17 ту-
рында Талдықорғанға 
қонаққа барып, 1:0 
есебімен жеңіске жет-
ті. Ойын басталысымен 
алаң иелері шабуылға 
ден қойды. Дегенмен, 

«Тобылдықтар» сауатты қорғанып жатты. Отызыншы минутқа 
«Жетісу» сапындағы легионер Душан Савич өзінің техникалық 
шеберлігін көрсетіп, қостанайлықтардың әбден мазасын алды. 
Екінші таймда «Тобыл» ширақ көрінді. 50 минутта оң қапталдан 
ұйымдастырылған шабуылды А.Мухутдинов аяқтады. Алдымен, 
Ч.Дяк қарсыласы А.Шабаевты алдап өтіп, алыс бұрышқа жер-
летіп тепті. Доп жетісулық Д.Кадиоға тиіп, Альмирдің алдына дәл 
түсті. Бірақ, оның соққысын қақпашы А.Пасеченко қайтарып 
жіберді. Іле-шала алаң иелері қарымта шабуыл ұйымдастыр-
ды. Гол соғатын мүмкіндікті М.Азовский мүлт жіберді. Осыдан 
соң ашық ойын жүрген секілді. 65 минутта тобылдықтар есеп 
ашуға шақ қалды. Т.Шимкович сол қанаттан сытылып шығып, 
айып алаңына пас шығарды. Бірақ, С.Хижниченко қиыс тепті. 
Артынша, Д.Савич талдықорғандықтарға гол сыйлар еді. Бұл 
жолы да теңбіл доп В.Логиновский қорғаған қақпадан асып кетті. 
«Тобыл» бапкері О.Тетрадзе алаңға Т.Досмағамбетовты жіберді. 
Ол Ч.Дякті алмастырды. Сондай-ақ, тыңнан шыққан Ш.Асильда-
ров осы матчтағы ең қауіпті шабуылды нәтижелі аяқтай алмады. 
Т.Досмағамбетов ұсынған допты қақпаға тура бағыттай алмаған 
Шамиль сан соқты. Әзірше қақпашы А.Пасеченконың жолы 
болып тұр. 

Төреші негізгі уақытқа 4 минут қосты. Ойынды өз қолына 
алған Т.Шимкович қостанайлықтарға жеңіс әкелді. Ол 11 метрлік 
айып добынан мүдірмеді. 

Осылайша, «Тобыл» Талдықорғаннан үш ұпай олжалады. Ке-
лесі турда «Таразбен» кездеседі.

Түлектер шықты 
қанаттанып...

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

Биылғы жылы Арқа-
лық қаласы бойынша 317 
түлек алтын ұяларымен 
қоштасып, үлкен өмірге 
қанат қақты. Түлектердің 
қанаттануы ҚР Тәуел-
сіздігінің 25 жылдығы, 
Қостанай облысының 80 
жылдығы, Арқалық қаласының 60 жылдығы мерейтойларына дөп 
келіп отыр.  

«Жігер» стадионында өткен жалпы қалалық мектеп бітіру кешінде 
қала әкімі Ғазиз Бекмұхамедов түлектерге ақ жол тілеп, үздік белгі 
иегерлеріне облыс әкімінің Алғыс хаты мен сыйлықтарын салтанатты 
түрде табыс етті.

 Қаланың білім беру деңгейі жыл сайын жақсарып келеді. Арқа-
лықтықтар ҰБТ рейтингі бойынша облыста екінші орынға тұрақтады. 
Жинақталған орташа балл 82. Өткен жылғы бұл көрсеткіш 74 бола-
тын. Тест тапсырушылардың 49%-ы жоғары жетістікке қол жеткізді. 
54 түлек 100-ден астам балл жинады. 5 түлек «Алтын белгі» иегері 
атанды. Олар: Ы.Алтынсарин атындағы гимназияның түлектері На-
зым Файзолла, Елдос Мұқатай, Ләтипа Ерболат, №1 мектептің түлегі 
Асылбек Жақыпов, №4 мектептің түлегі Адина Фазыл. Сондай-ақ, 
гимназия түлегі Хиваз Бейсенбекова мен А.Құнанбаев атындағы №6 
мектептің түлегі Гүлзат Әмірхан білім бәйгесіндегі жоғары жетістік-
тері үшін сынақ тапсырмай-ақ грант жеңімпазы атанды.

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Түлектер салтанаты.
Суретті түсірген автор.
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