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Ќостанай ауданындаѓы Заречный ауылыныњ
солт‰стік шаѓын ауданы осыдан ‰ш жыл б±рын
бой кμтерген болатын. Біраќ б±л елді-мекен єлі
к‰нге дейін μркениеттіњ ауылынан алыста ќал-
ѓандай к‰й кешуде. Жарыќ жеткенмен, кμп ‰йге
су, газ тартылып, кμшелеріне жол тμселмеген.
Соныњ ішінде т±рѓындар жолдыњ азабын ќатты
тартып отыр. Єсіресе, ауылдыњ орталыќ бμлігін
байланыстыратын жалѓыз жолды ќыста ќар,
кμктемде су басып т±рѓындардыњ зыќысын шы-
ѓаратын кμрінеді. Жолдыњ машаќатынан б±л
ауылѓа такси де, жедел-жєрдем де ќатынай ал-
майды...

Биыл да ќырдан аќќан ќар суы ауыл т±рѓындарын єбігерге
салуда. Аѓын судыњ ќарќыны ауыл арасындаѓы жолдарды
шайып кеткен. Соныњ салдарынан ауылдаѓы жиырмадан ас-
там т±рѓын ‰й ќызыл судыњ ќ±рсауында ќалып отыр. Абырой
болѓанда, тμтенше жаѓдайдан ешкім зардап шеккен жоќ.
Єйтсе де, судыњ ќатты аѓынынан шаѓын ауданѓа барар жал-
ѓыз жол жарамсыз болып ќалѓан. Амалы таусылѓан елді-ме-
кен т±рѓындары ‰ш-тμрт к‰ннен бері кμліктерін жол бойына
ќалдырып, уаќытша кμпірмен ќатынауѓа мєжб‰р. Ал, айда-
лада ќалѓан кμліктерді бєрі кезекпен к‰зетуде.

– Ќырдан  аќќан ќар суы ауыл арасындаѓы жолдарды
шайып, т±рѓындарды єбігерге салуда. Жыл да солай, ќыр
жаќтан ќ±лдырап аќќан ќар суы ауылдыњ солт‰стік шаѓын
ауданындаѓы ‰йлердіњ бел ортасын басып μтіп, Тобыл μзені-
не ќ±яды. Сондыќтан к‰н жылына бастаѓанда біз де тасќынѓа

Б±л туралы б‰гін облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасовтыњ ќаты-
суымен μткен  алќалы жиында
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жан-жаќты талќыланды. Кењес
ж±мысына еліміздегі бірќатар
ќаржы институттарыныњ жер-

гілікті μкілдіктері, аймаќтыќ
кєсіпкерлер Палатасыныњ жетек-
шілері, аудан, ќала єкімдері мен
олардыњ орынбасарлары,
кєсіпкерлер ќатысты.

Жалпы, Тобыл μњірінде
кєсіпкерлік нысандарын ќаржы-
ландыруѓа ќатысты шешімін тап-
паѓан т‰йткіл кμп. Мемлекет ша-
ѓын жєне орта бизесті дамытуѓа
м‰дделі болѓанмен, екінші дењ-
гейлі банктер асыѓар емес. Олар
ќ±жаттарды ±заќ ќарайды. Ал
уаќыт найќалуды кμтермесі аныќ.
Екіншіден, ќаржы институттары
±сынѓан несиелердіњ жылдыќ

Соњѓы ‰ш жылда μњірде бизнес-жоспарларды
несиелендірудіњ кμрсеткіші тμмендеп кеткен. Мєселен,
2014 жылы берілген несиелердіњ тек ќана 16,4 %-ы
шаѓын кєсіпкерліктіњ ‰лесіне тиіпті. ¤ткен жылы оларѓа
барлыѓы 34,6 млрд.тењге несие ±сынылѓан. Б±л 2013
жылмен салыстырѓанда 31% -ѓа аз.
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‰стемаќысы белгіленген
мμлшерден тым жоѓары. Таѓы бір
проблема, облыстыњ шалѓай
аудандарында т±ратын кєсіпкер-
лер несие рєсімдеу ‰шін ѓана
Ќостанайѓа ай сайын, тіпті бір
айда бірнеше мєрте келіп-кетеді.
¤йткені, μњірлерде банк
бμлімшелері жоќ. Мєселен, 100-
ден астам банк бμлімшелерініњ
жергілікті жерлерде тек 24-і ѓана
ж±мыс істейді. Жанкелдин, Нау-
рызым жєне Аманкелді ауданда-
рында ќаржы институттарыныњ
тіпті бір де бір бμлімшесі ашыл-
маѓан.

Облыс єкімі екінші дењгейлі
банк жетекшілеріне халыќќа жа-
ќындау ќажеттігін ескертті. Яѓни
аудандар мен ќалаларда єр
банктіњ μз бμлімшесі болуы шарт.
Сонда ѓана ауыл т±рѓындары
несие алу ‰шін облыс орталыѓы-
на ж‰гіре бермейтін болады.
Банк несиелері кєсіпкерлер ‰шін
барынша ќолжетімді болуы тиіс.

Арќалыќ ќаласы єкімініњ
орынбасары Ерлан Теменовтыњ
айтуынша,  шаѓын кєсіпкерлікпен
айналысќысы келетіндер
банк жаѓалаудан ќолдары
босамайтын кμрінеді.

ШАЃЫН ЖЄНЕ ОРТА БИЗНЕС

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

заречныйлыќтарды єбігерге салуда
тμтеп берудіњ ќамын ойлай бастаймыз. Єйтеуір биыл єкімдікте-
гілер уаќытша кμпір жасап, аз да болса жаѓдайымызды жењіл-
детіп бергендей болды. Дегенмен, судыњ аѓыны ќатты, мына
жасанды кμпірден балалар μтеді, соѓан алањдаймыз, – дейді
ауыл т±рѓыны Рєзия Рахимова.

Ауыл т±рѓыны Абзал да μз к‰шімен баспанасын ќорѓап
ќалудыњ ќамымен ж‰р екен. Шаѓын бμгеттер жасап, судыњ
баѓытын б±руѓа тырысуда. Оныњ айтуынша, ќыста да, кμктемде
де ќарды ешкім тазаламайды, т±рѓындар μз к‰шімен єрекет
етуге мєжб‰р. Ењ ќиыны, б±л жерге такси де, жедел-жєрдем
де келе алмайтын кμрінеді.

– ¤ткенде кμршілердіњ біреуі жедел-жєрдем шаќыртты.
Біраќ ми батпаќтыњ кесірінен кμлік μте алмады, дєрігер-
лер жаяу-жалпылап келуге мєжб‰р болды. Б±л масќа-
ра ѓой, ќашанѓы ауыл т±рѓындары азап шеге беруі тиіс.
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Аѓымдаѓы жылдыњ 6 сєуірінде
Астана  ќаласында  Ќазаќстан
халќы Ассамблеясы жылыныњ
ресми ашылуы болды. Айтулы
шара аясында, "Бейбітшілік жєне
келісімніњ жол картасы" жобасы-
ныњ шењберінде  "Ќазаќстан хал-
ќы Ассамблеясы  20 игі іс" эста-
фетасы басталды. Республика-
лыќ акцияныњ маќсаты єлеумет-
тік-мањызды жобаларды, ќайы-
рымдылыќ іс-шараларын μткізу.
Яѓни єлеуметтік аз ќамтылѓан
азаматтарѓа, соѓыс жєне тыл ар-
дагерлеріне, жетім балалар
‰йініњ тєрбиеленушілеріне, аз
ќамтылѓан отбасыларѓа мемле-
кеттік  мекенжайлы єлеуметтік
кμмек кμрсетілмек.

Бірлік пен ќонаќжайлылыќтыњ
белгісі саналатын тайќазан – эс-
тафета нышаны.  Республикалыќ
эстафета ‰шін тайќазанныњ
кμшірмесі жасалыпты. Ол

еліміздіњ барлыќ облыстары мен
ќалаларын аралап шыќпаќ. Ќос-
танай облысы б±л маршруттаѓы
13-і μњір. Тобыл μњірініњ делега-
циясын Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясы облыстыќ хатшылыѓы-
ныњ мењгерушісі Баѓыт±р
Дєндібаев жєне облыстыќ ішкі
саясат басќармасыныњ бастыѓы
Жанділдє Маќанов басќарады.
Ќостанайлыќ μкілдер тайќазан-
ды Аќтμбе облысынан єкелген
еді.

 20 игі істіњ нышаны тайќазан

Ќызылорда  облысыныњ μкілде-
ріне салтанатты т‰рде табыс
етілді. Одан кейін ол ќараѓанды-
лыќтар ќолына беріледі. Сμйтіп,
14 сєуірде Астана ќаласына
ќайта оралмаќ.

Ал 23 сєуірде ігі істерге толѓан
тайќазан Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясыныњ кезекті XXII-і сессия-
сында Елбасы Н±рс±лтан Назар-
баевќа тапсырылады.

Суретті  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Б‰гінде елімізде
т±рѓындардыњ
денсаулыѓын жаќсарту
мен олардыњ
медициналыќ
ќызметке
ќолжетімділігін
ќамтамасыз етуге
ерекше мєн берілуде.
2011-2015 жылдарѓа
арналѓан мемлекеттік
"Саламатты Ќазаќстан"
баѓдарламасында да осы
маќсаттарды ж‰зеге асыру
керектігі міндеттелген
болатын.

Аталѓан баѓдарлама аясында
б‰гін облыстыќ салауатты μмір
салтын ќалыптастыру проблема-
лары орталыѓы мен ќаламыздаѓы
№1 емхана мамандары облыс-
тыќ єкімдікте ќант диабетініњ ал-
дын алу маќсатында арнайы ак-
ция μткізіп, елуге жуыќ мемле-
кеттік ќызметкер скринингтік тек-
серістен μтті. Мамандардыњ ай-
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Жексенбі к‰ні христиан дінініњ ежелгі єрі ењ мањызды
мейрамы – Пасха атап μтілді. Осыѓан орай ќостанайлыќ
православ ќауымын айтулы к‰німен облыс єкімі
Н.Садуаќасов ќ±ттыќтап, денсаулыќ, баќыт пен игілік
тіледі.

– Ќ±рметті ќостанайлыќ православтыќтар, сіздерді жарќын да ай-
тулы Пасха мерекесімен ќ±ттыќтаймын. Ќ±дайѓа ш‰кір, біздіњ еліміз-
де бір шањыраќ астындаѓы єр  ±лттыњ μкілдері тату-тєтті, бейбіт μмір
с‰руде. Б±л біздіњ ењ басты ќ±ндылыѓымыз болып саналады. Сон-
дыќтан, елдегі тыныштыќ пен бейбітшіліктіњ, береке-бірліктіњ саќта-
луына ‰лес ќосып отырѓан дін басыларына да айтар алѓысымыз
шексіз. Пасха мейрамы баршањызѓа ќ±тты болсын, – деді облыс єкімі
Н.Садуаќасов.

Жиылѓан ќауымды мањызды мерекемен Ќостанай жєне Рудный
ќаласыныњ эпископы Анатолий де ќ±ттыќтап, облыс єкіміне алѓы-
сын білдіріп, пасхалыќ сый-сияпатты тарту етті.
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Ќостанайдан – Ќызылордаѓа

акциялар ±йымдастыру-
дамыз. М±ныњ алдында
ќалалыќ салыќ басќар-
масында, облыстыќ сотта
болѓан едік. Жалпы, диа-
бет – кењ таралѓан созыл-
малы сырќаттардыњ бірі.
Б±л дерт б‰гінде б‰кіл
д‰ниеж‰зін ќамтып отыр,
єсіресе дамыѓан елдерде
кμп таралуда. Аурудыњ
пайда болуыныњ ењ бас-
ты себептерініњ бірі – б±л
д±рыс тамаќтанбаудан
болѓан артыќ салмаќ пен

физикалыќ белсенділіктіњ аз бо-
луы, – дейді  баѓдарлама  ‰йлес-
тірушісі Рабиѓа Наукенова.

 Иє, μзініњ болашаѓын, денсау-
лыѓын ойлаѓан єрбір азамат скри-
нингтік тексеруден μтуі тиіс. Т‰-
сіне білген адамѓа, б±л – елдіњ
денсаулыѓын ныѓайту маќсатын-
да  жасалып жатќан зор м‰м-
кіндік. Орталыќ мамандары тек-
серуден μткен мемлекеттік ќыз-
меткерлердіњ ќан ќысымы мен
ќандаѓы ќанттыњ, холестринніњ
мμлшерін аныќтап ќана ќоймай,
денсаулыќты к‰ту туралы кењес-
тер беріп, тегін брошюролар та-
ратты.

туынша, скринингтік тексеру
аурудыњ   бастапќы   кезењін  ай-
ќындап, уаќытылы ем ќабылда-
уды, сауыѓып кетуді ќамтамасыз
етуге, сондай-аќ, асќынуѓа, м‰ге-
дектікке жєне μлімге єкеліп соќ-
тыратын аурудыњ к‰рделі т‰рініњ
дамуын тоќтатуѓа м‰мкіндік бе-
реді.

– Осы баѓдарлама бойынша
ќант диабетін аныќтау маќсатын-
да ќосымша тексерістен μтуге
болатынын кμбісі білмейді. Єрі
ќызметтегі ќала адамыныњ μз
бетінше ауруханаѓа барып тексе-
рістен μтуіне ќолы тие бермейді.
Міне, сол себепті де біз арнайы
мекемелерге барып, осындай
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Ќыста осы мањда бір ‰й μртеніп кетті, бетін
аулаќ ќылсын ќазір де сондай тμтенше жаѓдай
орын алса не болмаќ, – дейді ауыл т±рѓыны

Абзал Арыќов.
Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаменті ма-

мандарыныњ мєліметінше, ќазіргі тањда су басќан ай-
маќта кезекшілік топ ±йымдастырылып, судыњ аѓысы
ќатањ баќылауѓа алынѓан кμрінеді. Ал аудандыќ ќ±ры-
лыс бμлімініњ басшысы Б.Сейдахметовтыњ айтуынша,
б±л ауылдыњ мєселесі жергілікті билікке де мєлім екен.
Сондыќтан, олар ќолдарынан келгенше жєрдем бе-
руге тырысуда. Кешелі бері жырадан μтуге арналѓан
аѓаш μткелдер мен тастардан уаќытша шаѓын
кμпірлер салынѓандыќтан, судыњ аѓысы да бєсењде-
ген. Сондай-аќ, шенеунік келер жылѓы кμктемге дейін
ауыл шетінде ‰лкен бμгеттіњ салынатындыѓын айтады.
Б±л маќсатќа 150 млн. тењге ќарастырылѓан кμрінеді.
Соныњ арќасында мєселе т‰бегейлі шешімін таппаќ,

Ќырдан аќќан ќар суы

¤з кєсіптерін ашќысы келетіндер бума-бума ќ±жат єзірлеп,
кепілдік м‰ліктерін сайлап барѓанмен, екінші дєрежелі банк-

тер уаќытты жарты жылѓа дейін созады. Нєтижесінде дайын
жобадан банк бас тартады. Облыс орталыѓы мен Арќалыќ ќаласы-
ныњ арасы 500 шаќырым. Екі араны алты ай бойы жол ќылѓан
кєсіпкерлер аќыры тауы шаѓылып, жобаларын жылы жауып ќоюѓа
мєжб‰р.

¤ткен жылы "Моноќалаларды дамыту" мемлекеттік баѓдарлама-
сыныњ аясында бір ѓана арќалыќтыќ кєсіпкерлерден 34 μтініш келіп
т‰сіпті.  ¤кінішке ќарай, солардыњ тμртеуі ѓана маќ±лданѓан.

– Єрине, банктердіњ μз талаптары бар. Алайда біздіњ ењ басты
міндетіміз – несие беру. ¤здеріњіз білесіздер, ќазір мемлекет моно-
ќалаларѓа ќаншама ќаржы ќ±йып жатыр. Ал банктерге ж±рт сонау
шалѓайдан келуге мєжб‰р, – деді Н. Садуаќасов. – Мєселе дєл осы-
лай жалѓаса берсе, онда жаѓдайды одан єрі ушыќтыра т‰суіміз ыќти-
мал. Бизнес дегеніњіз салыќ, ќосымша ж±мыс орындары. Сондыќтан
кєсіпкерлікті ќолдауда ешќандай кедергі болмауы тиіс. Мемлекеттік
баѓдарламалардыњ шарапатын кμргісі келетін шаѓын жєне орта кєсіп
иелеріне наќты ќолдау жасауымыз керек, – деді кењесте облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасов.

 Уаќыт найќалуды Уаќыт найќалуды Уаќыт найќалуды Уаќыт найќалуды Уаќыт найќалуды
кμтермейдікμтермейдікμтермейдікμтермейдікμтермейді

Махаббат
        БЕКБАЙ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

1-бет

яѓни еріген ќар суы жаќын мањдаѓы кμлге ќ±йып, нєти-
жесінде ауыл кμшелерін б±лай су баспайтын болады.

Заречный ауылы,
Ќостанай ауданы.

"САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН"

Ќазаќстан Республикасы Пре-
зидентініњ 2013 жылѓы желтоќсан-
даѓы №250 ¤кіміне сєйкес Ќазаќ-
станда жыл сайын "Мерейлі отба-
сы" ¦лттыќ конкурс μткізіледі.

Конкурсты дайындау жєне
μткізу жμніндегі ±йымдастыру ко-
митеті 2015 жылѓы "Мерейлі отба-
сы" ¦лттыќ конкурсын жариялайды. Ол 3 кезењде μтеді: бірінші кезењ
– аудандыќ (ќалалыќ); екінші кезењ – облыстыќ; ‰шінші кезењ – рес-
публикалыќ.

Конкурсќа ќатысуѓа μтінімдер тиісті ќ±жаттар ќоса тіркелген ар-
найы нысан бойынша аудандыќ (ќалалыќ) єкімдіктерге 2015 жылѓы
сєуірдіњ 1-нен 30-на дейін беріледі.

Толыќ аќпаратты www.kaztube.kz сайтынан алуѓа болады.

Назар аударыњыз: Конкурс!

Міне, осындай атпен облысымыздаѓы техникалыќ жєне кєсіптік
білім беру ±йымдары оќушыларыныњ арасында  "Ќазаќстан Консти-
туциясы – елдегі бейбітшілік жєне келісім кепілі", "Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы – μзара келісім арќылы μркендеу жолы", "Меніњ ма-
мандыѓым – меніњ тањдауым" ‰ш баѓытта  эссе жазу туралы байќау
μтті.  Байќауѓа  μњіріміздегі колледждерден  іріктелініп алѓан бар-
лыѓы сексен бес ж±мыс  т‰сті.  Эсседе  студенттер ЌР Конституциясы-
ныњ  баптары туралы  μз ойларын жазып, еліміздіњ тарихы бойынша
білімдерін кμрсетті. Бірлік пен толеранттыќтыњ ‰лгісі ретінде Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясыныњ мањыздылыѓы мен  рμлі жайында μз
ойларымен бμлісті. Ќазылар алќасы  ±сынылѓан ж±мыстардыњ са-
палылыѓын, жаќсы дењгейін, μз мамандыќтарына байланысты мєсе-
лелерді талќылауда студенттердіњ байыптылыќ пен белсенділік,
ашыќтыќ кμрсеткендігін сол секілді эссе таќырыптарын ашу бары-
сында мазм±нына шыѓармашылыќпен, креативті  жєне  соны  ойлау
ерекшелікпен ќараѓандыќтарын атады. Сонымен, байќаудыњ ќоры-
тындысында  ќазылар алќасы єр таќырып бойынша  ‰ш-‰штен жењ-
імпазды аныќтады. Ал, енді  бірінші орындарды  мысалы, "Ќазаќстан
Конституциясы – елдегі бейбітшілік жєне келісім кепілінде" – Ќазаќ-
стан агротехникалыќ колледжiніњ студенті Аќерке Ќ±раќбаева, "Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясы – μзара келісім арќылы μркендеу жолын-
да" – Ќостанай ќызмет кμрсету колледжініњ студенті Валерия Архи-
пова, "Меніњ мамандыѓым – меніњ тањдауымда" – Арќалыќ медици-
налыќ колледжініњ студенті Елдар Ершетаев( ќазаќ тілінде) жєне
Лисаков техникалыќ колледжініњ студенті Михаил Гаранин (орыс
тілінде) жењіп алды.

"Бір халыќ – бір ел"
Г‰лназым
    САЃИТОВА
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Меморандумѓа ќол ќойылды
Облыста.  Аќпан айында еліміздіњ денсаулыќ саќтау жєне єлеу-

меттік даму министрлігі мен фармацевтикалыќ фирмалар арасын-
да дєрі-дєрмек баѓасын ±стап т±ру туралы меморандумѓа ќол
ќойылѓан болатын. Осыѓан орай, Ќостанай облысында да 123
дєріханамен меморандум жасалды.  Енді μњірде дєрі-дєрмек ба-
ѓаларына, соныњ ішінде меморандумѓа кіретін 200 дєрі-дєрмектіњ
баѓасына  ай сайын мониторинг ж‰ргізіліп отырады.

"Жењістіњ туы желбіре!"
Ќамысты. Облыстыќ кμркемμнерпаздарыныњ биылѓы ХХІХ

халыќ шыѓармашылыѓы облыстыќ фестивалі ¦лы Жењіске 70 жыл
жєне Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ ќ±рылѓанына 20 жыл
толуы ќ±рметіне "Жењістіњ туы желбіре!" деген атпен μтті. Фес-
тивальѓа аудан-ќалалардан келген μнер ±жымы мен орындаушы-
лар ќатысты. Жалпы дайындыќ жыл бойы ж‰рді десе болады.
¤йткені, аудандар мен ќалаларда, ауылдарда кμркемμнерпаздар-
дыњ есеп беру концерті болып, оѓан 500-ден аса талант ќатысып-
ты. Фестиваль соњында ‰здік шыќќандар дипломмен, аќшалай
сыйлыќпен марапатталды.

 Бірінші жењіс
Облыста. Е.Бμкетов атындаѓы Ќараѓанды мемлекеттік универ-

ситетінде μткен  республикалыќ пікірталас сайысына Ќостанай
академиясыныњ  "Тєртіп жєне зањ", "Свобода слова", "Две звез-
ды" командалары адамныњ ќ±ќыѓы бойынша μзекті мєселелерді
тиімді жолдармен талќылауда μздерініњ білімдерін, шешендік
шеберліктерін кμрсетті. Нєтижесінде  пікірсайысшы тыњдаушы-
лар ойында кμрсеткен белсенділіктері ‰шін алѓыс хаттармен ма-
рапатталды. Ал "Тєртіп жєне зањ" командасы ойынѓа  тμрелік
жасаѓан тμрешілердіњ тарапынан оњ баѓаѓа ие болып, "Жыл жањ-
ѓырыѓы сілкінісі" номинациясын иеленді.

Ќайыр с±раѓаны ‰шін ќамалды
Ќостанай ќ. Мамандандырылѓан єкімшілік сотында ЌР

Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ Кодексініњ 449 б. 2 б. бойынша 1974
жылы туѓан азаматшаѓа ќатысты іс ќаралды. Ќала т±рѓыны Степ-
ной кμшесі бойындаѓы "Гранит" д‰кені мањында μткінші азамат-
тардан ќайыр тілеп, киліккен. Осылайша, єйел бір жыл ішінде
бірнеше рет ЌР ЄЌБтК 449 б.  2б. бойынша ќ±ќыќ б±зушылыќ
жасаѓан. Сот ќаулысымен ол бір тєулік ќамаќќа алу т‰ріндегі
єкімшілік жазаѓа кесілді.

 Ж‰лдемен оралды
Жанкелдин. Облыс орталыѓында μткен  жас музыкант  балалар

музыка мектептерініњ халыќ бμлімі мен μнер мектептерініњ
оќушылары арасындаѓы 49-шы облыстыќ білім беру сайысына
А.Єлібаева жетекшілік ететін домбыра бμлімінен А.Балтабаева,
Ж.Сєбитбек, Б.Кожасаѓиевтіњ домбыра бμлімінен Ш.Айбекќызы
ќатысты. Нєтижесінде А. Балтабаева мен Ш. Айбекќызы ж‰лделі
ІІІ орынды жењіп алды. Ал байќау ж‰лдегерлерін дайындаѓаны
‰шін бμлім жетекшілері Ќостанай облысы єкімдігі білім басќар-
масыныњ мадаќтамасымен марапатталды.

 Кμркемμнерпаздардыњ концерті
Ќарасу. Аудандыќ білім бμлімініњ ќызметкерлерініњ арасын-

да кμркемμнер шеберлерініњ байќауы болып μтті. Сайыс Жењістіњ
70 жылдыќ торќалы тойына арналды. Сондай-аќ Ќазаќ хандыѓы-
ныњ 550 жылдыѓы мен Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20 жыл-
дыќ мерейтойы кењінен ќамтылды. Мерекелік концертке ќатыс-
ќан ±стаздар к‰ні бойы єуелете єн шырќап, мыњ б±рала би билеп
кμрермендерді ‰лкен єсерге бμледі.

 Тењбіл допќа таласты
¦зынкμл. Аудандаѓы спорт мектебініњ спорт залында мектеп

оќушылары арасында шаѓын футболдан турнир μтті. Турнирге 7
команда ќатысты. Додада спорт мектебініњ футболшылары   же-
њімпаз атанды. Екінші орынды  соколдыќтар,  ‰шінші орынды
"Суворовское-2" командасы жењіп алды. "‡здік ќаќпашы"– Б.Лит-
винов, "‡здік ќорѓаушы"– А.Абай, "‡здік ойыншы"– Д.Котляч-
ков атанды. Жењімпаздар марапатќа ие болды.

Ќостанайдыњ "Тобылы" ел чемпионатыныњ
6-шы турында "Атырау" командасымен кездесті.
Матч м±найшылардыњ "Судоремонтник" стадио-
нында μтті. Турнир кестесінде жетінші, сегізінші
орындарѓа жайѓасќан ќос ќарсылас б±л жолы
да жаќсы ойын μрнегін кμрсетті. Кездесудіњ ал-
ѓашќы бμлігінде алањ иелері А.Петухов ќаќпа-
сына ‰ш мєрте ќауіп тμндіргенмен еш нєтиже
шыѓара алмады. 36 минутта μзіне тиесілі
м‰мкіндікті сєтті пайдалана білген Уче Калу Жа-
сир Нарзикулов ќаќпасыныњ кілтін тапты. 0:1!

Командалар осындай есеппен ‰зіліске кетті.
Екінші таймныњ басында "Атырау" футболшыла-
ры таѓы бірнеше мєрте шабуылдап, ќостанайлыќ-
тардыњ мазасын ќашырды. 68-ші минутта жерлес-
теріміздіњ алањында ойын тєртібі б±зылып, сол
жерден  айып добын орындаѓан "Атыраудыњ" са-
пындаѓы украиналыќ легионер Владимир Аржанов
"Тобыл" ќаќпасын дєл кμздеді. 1:1.

Біраќ атыраулыќтардыњ ќуанышы ±заќќа бар-
ѓан жоќ. Командаластарыныњ алѓа асырѓан пасын
аяќ ±шына іліп алып, алањ иелерініњ ќаќпасына
ќарай тартќан Уче Калуды  Майкл Одибе жењінен
тартып тоќтатты. Б±л ойынныњ 73-ші минуты бола-
тын. "Атырау" ойыншысыныњ б±л  ќылыѓын ерсі
кμрген ќызылордалыќ бас ќазы Денис Измайлов
ойланбастан пенальти белгіледі. М‰мкіндікті Игорь
Бугаев жіберген жоќ. 2:1!

Сμйтіп, жерлестеріміз б±л жолы да ерледі! Енді

 Сырт алањда ‰ш ±пай

"Тобыл" 15 сєуір к‰ні "Аќтμбе" командасын ќабыл-
дайды.

Ќазір – білім ѓасыры.
Білім бєсекесініњ зама-
ны.  Ел келешегі де,  эко-
номикасыныњ ќарыштап
дамуы да жас жеткіншек-
теріміздіњ білімі мен
тєрбиесіне тікелей бай-
ланысты. Олардыњ  ал-
ѓан білімі ќаншалыќты
жоѓары болса, мемле-
кетіміздіњ єлемдік ќауым-
дастыќта бєсекелестікке
ќабілеті де соны биікте
болмаќ емес пе. Сон-
дыќтан да аталарымыз "Білекті
бірді, білімді мыњды жыѓады" деп
бекер айтпаѓан шыѓар.  Соныњ
дєлелі ретінде   облыс орталы-
ѓындаѓы балалар шыѓармашы-
лыѓы ‰йінде республикалыќ пєн
олимпиадасы мен ѓылыми жоба-
лар байќауында ‰здік атанѓан
ќала мектептерініњ бір топ
оќушыларымен, сондай-аќ  білім
шыњына жетектеген олардыњ
±стаздарымен кездесу салтанаты
болып μтті.  Оќушылар мен пе-
дагогтардыњ  білімдегі табыста-
рын Ќостанай ќаласыныњ єкімі
А.Ахметжанов ќ±ттыќтап, сый-
ќ±рмет кμрсетті.

Салтанат барысында  ќалалыќ
білім бμлімініњ жетекшісі  В.Цым-
балюк  шаѓын баяндама жасап,
оќушыларымыздыњ  республика-
лыќ пєн олимпиадасында,  ѓылы-
ми жобалар байќауында  кμрсет-
кен  ‰здік кμрсеткіштеріне шолу
жасады. Атап айтсаќ,  ќала  мек-
тептерініњ  талапты оќушылары
‰стіміздегі жылѓы  Орал мен Аты-
рау ќалаларында μткен  ќорытын-
ды республикалыќ пєн  олимпиа-
дасы кезењінде  μздерініњ
білімділіктерін кμрсетіп, жиырма
медальѓа: бес алтын, бес к‰міс, он
ќола ие болды. Соњѓы ‰ш жылдыњ
ішінде Ќостанай ќаласы мектеп-
терініњ оќушылары білім сайыс-
тарында  кμрсеткен жетістіктері
жиырма бес пайызѓа μскен.  Мы-
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салы, 2013 жылы пєн олимпиа-
дасында он медальѓа ие болса,
‰стіміздегі жылы ол кμрсеткіш 22-
ѓа жетіп отыр.  Республика дењ-
гейінде μткен білім байќауларын-
да єсіресе, С.Мєуленов, М. Горь-
кий атындаѓы гимназиялардыњ,
физика-математикалыќ ли-
цейдіњ, №№ 9,17,23 орта мектеп-
тері мен №1 мектеп-лицейініњ
оќушылары ‰здік жетістіктерге
жетіп, ж‰лдегерлер ќатарында
кμрінді.

– Ќостанай ќаласыныњ олим-
пиада командасы  бірінші рет
география пєнінен ‰ш алтын,
аѓылшын тілінен екі алтын, ќазаќ
мектептеріндегі орыс тілі пєнінен
екі к‰міс, бір ќола, сонымен бірге
химия пєнінен екі ќола жењіп
алды. Б±л дегеніњіз ‰лкен
жетістік. Оларды біз маќтаныш
т±тамыз, – деді В.Цымбалюк.

Содан кейін білім жењімпазда-
рын ќала єкімі ќ±ттыќтап, жылы
лебізін білдірді.

– Мемлекет келешегі білімді
жастарымыздыњ ќолында.
Сіздердіњ жетістіктеріњіз ењ алды-
мен ата-аналарыњыздыњ, ±стаз-
дарыњыздыњ, білім алып отыр-
ѓан мектептеріњіздіњ жемісі. Ќала
мектептерінде креативті, шыѓар-
машыл педагогтар ж±мыс іс-
тейді. Барлыќтарыњызѓа табыс
тілеймін. Сол  секілді келешекте
±стаздар, оќушылармен ќатар,
м‰мкін,  жењімпаздардыњ ата-

аналарын да  марапаттау
ќажет шыѓар. Ынталан-
дыру ретінде тіл пєндер-
інен бірінші орын алѓан
оќушыларѓа  шетелге  бес
не он к‰нге жолдама бер-
ген  д±рыс болар. Ќара-
жат мєселесі шешілсе,
б±л да ойланарлыќ мєсе-
ле, – деді μз сμзінде Ќос-
танай ќаласыныњ єкімі
А.Ахметжанов.

– Оќушым Алмаг‰л Та-
паеваныњ  республика-
лыќ пєн олимпиадасы-
нан  орыс тілі пєні бой-

ынша екінші орын алѓанына μте
ќуаныштымын. Оќушым бесінші
сыныптан бері байќауларѓа ќаты-
сып келеді. ‡немі ‰здіктер ќата-
рында. Сол секілді єріптесім
С‰лейменова Маѓияны да
ќ±ттыќтаймын, оќушысы Дана
Ишм±хамбетова  к‰міс медаль
жењіп алды, ќазір ол 10 сыныпта
оќиды, – деді бізге Ќостанай
ќаласындаѓы №9 ќазаќ орта мек-
тебініњ м±ѓалімі Єлия Ж‰нісова.

– Єрине,  ж‰лдегер болѓаны-
ма дєн ризамын. Осындай білім
берген ±стазыма, кμп ќолдау, де-
меу болѓан ата-анама да  рахмет.
Биыл мектепті бітіремін. Білім
грантына ие болѓаныма ќуаныш-
тымын. Еліміздегі барлыќ жоѓары
оќу орындарыныњ бірінде білім
алуыма м‰мкіндік бар. Мен Аста-
на ќаласындаѓы Гумилев атын-
даѓы Еуразия университетінде
білім алѓым келеді, – деді  Ал-
маг‰л Тапаева.

Салтанат аясында   республи-
калыќ пєн олимпиадасы, ѓылы-
ми жобалар байќауында  ‰здік
кμрсеткіштерге  жеткен оќушы-
лардыњ  ±стаздары, мектеп ±жым-
дары аќшалай сыйлыќ пен ма-
даќтамаларѓа ие болды.  Естелік-
ке салтанат иелері суретке т‰сті.

СУРЕТТЕ: салтанаттан
кμрініс.

Суретті т‰сірген
 Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Б‰гіндегі жастарѓа оќу
міндет...

Г‰лназым
     САЃИТОВА

 ФУТБОЛ

Єлібек
     ЫБЫРАЙ

Турнир кестесі
№ Командалар     О  ¦п
1 Ќайрат     7  14
2 Ордабасы     6  12
3 Астана     6  11
4 Оќжетпес     6   9
5 Тобыл                 6   8
6 Тараз                  6   7
7 Аќтμбе     5   7
8 Ертіс                 7   7
9 Ќайсар    5   6
10 Атырау    6   6
11 Шахтёр    6   4
12 Жетісу    6   3



бір арнаѓа т‰йістірді. Єрбір ±лттыњ тегіне,
дініне, кμзќарасына ќарамастан, барлыќ
азаматтардыњ ќ±ќыќтары мен еркіндік-
терініњ б±лжытпай саќталуын ќамтамасыз
етті. Осы маќсатта біздіњ де ќаламызда
Достыќ ‰йі есігін айќара ашќан еді. М±нда
т‰рлі ±лт μкілдерініњ бас біріктіріп, ж±мыс
істеуі осы сμзіміздіњ дєлелі бола алар еді.

Б‰гінде Ќостанай облысында μмір с‰ріп
жатќан т‰рлі ±лттар мен ±лыс μкілдері об-
лысымыздаѓы ќандай да болмасын ќоѓам-
дыќ іс-шаралардан тыс ќалѓан емес. Ќан-

14 сєуір 2015 жыл 4

Ассамблея дегеніміз – ењ алдымен бірлік
пен татулыќ. ¦лттар арасындаѓы сыйластыќ-
тыњ г‰лдене т‰суіне Ассамблеяныњ ќосып
отырѓан ‰лесі зор. Берекесі мен татулыѓы
жарасќан елдіњ шањыраѓы биік болатыны
сμзсіз. Олай болса, ассамблея, ењ єуелі,
ќ±тты мекенніњ бірлігі мен тірлігіне сызат
т‰сірмеуді кμздейді. Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясы μзініњ ќ±рылѓан кезінен бастап ора-
сан біріктірушілік жєне зияткерлік єлеует жи-
наќтап жєне халыќтыќ дипломатия институ-
ты ‰лгісіне бейімделе отырып, ±заќ даму жо-
лынан μтті. Елімізде 100-ден
аса этнос бар дейтін болсаќ,
сол ±лттыњ басын біріктіретін
бірегей ќ±рылым т±раќтылыќ-
ты саќтап, республиканыњ ілге-
рілей дамуы ‰шін мањызды роль
атќарды.

Осы 20 жыл ішінде Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясы б‰кіл
єлемге Ќазаќстанныњ этноса-
ралыќ ќатынастар саласында
ж‰ргізіп отырѓан саясатыныњ
табысты екенін паш етіп келеді.
Б±л маќтанарлыќ д‰ние. ¦йым
елімізді мекендейтін барлыќ
±лттар мен этностардыњ басын
ќосып, м‰дделерін, ќ±ќыќтарын

дай шара болмасын олар
белсене кірісіп кетеді. Ќазаќ
халќымен ќоса μзге ±лттар-
дыњ да мєдениетін, дєст‰рін
ќ±рметтеп, таныс болып та
жатырмыз. Енді жыл бойын-
да аталмыш мерейтойѓа ар-
налѓан алуан т‰рлі мєдени
жєне спорттыќ іс-шаралар
μтеді деп к‰тілуде. ‡лкен ша-
ралар жыл аяѓына дейін
ж‰ргізіледі деп жоспарлану-
да. Барлыѓы да этносаралыќ
толеранттылыќты, ќоѓамдыќ

келісімді, достыќ пен Ќазаќстандаѓы бірлікті
ныѓайтуѓа арналмаќ. Солардыњ барлыѓын-
да да Достыќ ‰йінде біріккен ±лт μкілдері
бір кісідей ќатысып, астыќты μлкеніњ мерейін
тасытатынына кєміл сенеміз.

 Бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымаѓы
жарасќан елдіњ ѓана ырысы мен табысы мол
болмаќ екені сμзсіз. Т‰птеп келгенде, Ассам-
блея еліміздегі халыќтардыњ т±рмыстыќ дењ-
гейдегі ±лтшылдыќтыњ пайда болуына жол
бермейтін, бір-біріне тμзімділікке, шыдамды-
лыќќа тєрбиелеуді дєріптейтін ењ мањызды
±йымныњ бірі болып саналады. Осыныњ нєти-
жесінде єрбір ќазаќстандыќ кењ ауќымды ой-
ланып, достыќ пен μзара т‰сіністікті баѓа-
лай білгені жμн.

Міне, сондыќтан да Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясы осы ќ±жаттыњ мєдениет,
бейбітшілік, руханият жєне келісім мєселе-
лерін талќылауѓа арналуы тегіннен-тегін
емес. Себебі, Елбасы айтќандай, Тєуелсіз
Ќазаќ елінде бєрі бар. Тек ќана кμп±лтты
±лттар мен ±лыстардыњ арасында μзара
т‰сіністік, тату-тєтті береке-бірлік пен ынты-
маќ жєне рухани ќ±ндылыќтарѓа деген адал-
дыќ ауадай ќажет. М±ныњ мањыздылыѓын
баршамыз да т‰сіне білгеніміз жμн.

Шындыѓында, ел бірлігі болмаса, онда
экономика мен єлеуметтік даму, тєуелсіздік
пен т±раќтылыќ туралы сμз ќозѓалмас еді.
Олай болса, бірлігіміз, татулыѓымыз бен бе-
рекеміз, достыѓымыз ±заѓынан болсын!

Е.ЄБДІРАХМАНОВ,
Облыстыќ єділет

департаментініњ басшысы,
"Ќазаќстан зањгерлерініњ

одаѓы" Республикалыќ ќоѓамдыќ
бірлестігініњ Ќостанай облыстыќ

филиалыныњ тμраѓасы.

Бірлік – болашаќтыњ кепілі
Ынтымаќ, бірлік, келісім – Ќазаќ елініњ

азаттыќ алѓалы бергі ±раны. Биылѓы жылдыњ
мањызы жоѓары. Ќой жылы ењ басты

ќ±ндылыќтарымыз – Тєуелсіздігімізді, бірлігімізді,
Ќазаќстан халќыныњ бірлігі мен келісімін саќтауѓа арналады.
Мемлекет басшысы Н±рс±лтан Назарбаев "Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ жылы" деп жариялаѓаны єр ќазаќстандыќ
‰шін мањызды.

Еліміздіњ Президенті Н±рс±лтан Назарбаев Ќазаќстан
халќы Ассамблеясын ќ±ру идеясын алѓаш рет 1992 жылы
Тєуелсіздіктіњ бірінші жылдыѓына арналѓан Ќазаќстан
халыќтарыныњ форумында жеткізді. 1995 жылѓы
1 наурызда оныњ мєртебесін Ќазаќстан Республикасы
Президенті жанындаѓы консультативті-кењесші орган деп
бекіткен Ќазаќстан Республикасы Президентініњ Ќазаќстан
халќы Ассамблеясын ќ±ру туралы Жарлыѓы шыќты.
¤з тарихында Ассамблея ЌР Президенті жанындаѓы
консультативті-кењесші органнан мыќты ќ±ќыќтыќ
негізге жєне ќоѓамдыќ-саяси мєртебеге ие
конституциялыќ органѓа дейін μсті. Ассамблея
мемлекеттік ±лттыќ саясатты єзірлеуге жєне ж‰зеге
асыруѓа, Ќазаќстан Республикасындаѓы ќоѓамдыќ-саяси
т±раќтылыќты ќамтамасыз етуге ыќпал жасайды.

Жаћандыќ жањѓыртудыњ жар-
шысы, индустриаландырудыњ  жар-
ќын кμрінісі, техникалыќ жєне тех-
нологиялыќ жетістіктердіњ кμрмесі
–  "Экспо – 2017" жобасыныњ ж‰зе-
ге асырылуына да екі-аќ жыл
ќалды. Тарихи μлшеммен ќараѓан-
да, ќас-ќаѓым сєтке баланѓан уаќыт-
тыњ ішінде ќазаќ елі жарќын бола-
шаѓы мен жаћандыќ технологияла-
рымен  єлемді аузына ќаратуы тиіс.
Ќазіргі тањда  осы баѓытта ауыз тол-
тырып айтарлыќтай істер тындыры-
луда. Елбасымыздыњ бастамасы-
мен, "Экспо – 2017" жобасын ж‰зе-
ге асыруѓа баѓытталѓан кешенді
жоспарлар ќ±рылып, ‡кімет тара-
пынан ќомаќты ќаржы ќ±йылуда.

Ќос б‰йірден ќысќан ќаржы даѓ-
дарысында ќыруар шыѓынныњ ќай-
тарымы ќандай болмаќ?! Осы
т±рѓыдан келгенде, ел пікірі екіге
жарылып жатќаны жасырын емес.
Бєз біреулер м±ндай жобаныњ т‰кке
ќажеті жоќтыѓын айтып, б±ѓан кетер шыѓынды
єлеуметтік салаѓа ж±мсау ќажет деген ±станым-
да. Ал, ел болашаѓынан ‰міт к‰ткендер осы
кμрменіњ к‰шімен, єлемніњ азулы елдерімен иыќ
тіресер к‰нге жетерімізге ныќ сенімді.

Елордасында μткелі жатќан "Экспо – 2017"
кμрмесіне єлемніњ ж‰зден астам мемлекеті, ха-
лыќаралыќ ±йымдар ќатысады деп к‰тілуде. "Бо-
лашаќтыњ энергиясы" жобасына бас-аяѓы 3 мил-
лионѓа жуыќ адам келеді деп жоспарланѓан.
Кμрме аясында табиѓатќа ешбір зияны тимейтін,
баламалы  энергия  кμздерінен  ќуаттанатын
ќ±рылѓылар  кμрермен  назарына ±сынылмаќ.
Заманауи  технологияныњ тілін игерген 50-ден
астам компания "Экспо – 2017" кμрмесіне ќаты-
суѓа μтініш, тілектерін білдірді. Сондай-аќ, жос-
парланѓан ж‰з мемлекеттіњ 10-ы осы жобаѓа
ќатысарын ерте бастан ескертіп ќойды.

ЭКСПО – 2017

ЭКСПО-ЃА ЕКІ ЖЫЛ ЌАЛДЫЭКСПО-ЃА ЕКІ ЖЫЛ ЌАЛДЫЭКСПО-ЃА ЕКІ ЖЫЛ ЌАЛДЫЭКСПО-ЃА ЕКІ ЖЫЛ ЌАЛДЫЭКСПО-ЃА ЕКІ ЖЫЛ ЌАЛДЫ
Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

Орта-Азия аймаѓында, ТМД кμлемінде
м±ндай жобаны т±њѓыш болып, ж‰зеге асыру
мєртебесініњ ќазаќ еліне б±йырѓаны кμњіл ќуан-
тады. Ќазаќстанѓа м±ндай кμрме – маќтан ‰шін
емес, болашаќ ‰шін ќажет! Осы жоба аясында
шетелдік инвесторларды елімізге кμптеп тар-
тып, туристік саланы дамытуѓа зор м‰мкіндік
туар еді. .  .

Жер шарындаѓы болып жатќан ќ±былыс-
тар мен ќаќтыѓыстар ќалталы азаматтардыњ
бизнесіне н±сќан келтіріп жатќанын єлемдік
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары жарыса жазу-
да.  Єсіресе,  Орта Азия елдеріндегі инвести-
циялыќ жаѓдай мєз емес. "Орта Азиядаѓы ше-
телдік инвесторларѓа тμнген саяси ќауіпті ел-
дерді аныќтау" мєселесін кμтерген шетелдік
сарапшылар – осы аймаќта  ќалталыларѓа ќазаќ
елі ќауіпсіз деген т±жырымѓа келіпті. Біздіњ
елдегі шетелдік салымѓа тμнер ќауіп 18 бал-

лдан аспаѓан болса, Т‰ркіменстан – 33, ¤збек-
стан – 38, Ќырѓызстан – 39, Тєжікстан – 43
баллѓа  табан тірепті. Сарапшылардыњ ењ
ќауіпті деп 50 баллды есепке алѓанын айта кет-
кен абзал.

Онсыз да, Ќазаќстан атауын  Ауѓанстан,
Ќырѓызстан, Тєжікстанмен шатастырып
ж‰ретін шетелдіктерге "Экспо – 2017" кμрмесі
– бет б±рар шамшыраѓы болуы тиіс. Олай
дейтініміз, "Экспо" кμрмесін μткізген елдердіњ
барлыѓы дерлігі осы шараныњ нєтижесінде,
єлемдік аренада μз орындарын ныќтап алды.
Тарихи деректерге ж‰гінер болсаќ, "Экспо"
кμрмесі АЌШ-та  – 21 рет, Франция – 9, Бель-
гия – 8,  ¦лыбритания,  Италия,  Жапон елде-
рінде 4-тен, Австралияда екі рет, Корея, Венг-
рия, Германия, Португалия сынды елдерде бір-
бірден  ±йымдастырылѓан екен. Адамзат та-
рихында  66-рет  ќолѓа  алынѓан  шараныњ

соњѓысы Т‰ркияда
μтті.  Аталѓан елдердіњ
арасынан олќысын
кμрдіњіз бе?!

Жалпы алѓанда,
"Экспо" кμрмесі
т±њѓыш рет  1851
жылы ¦лыбританияда
бастау алѓан екен. Лон-
донныњ "Гайд-паркін-
де" орналасќан кμрме-
де μндірістік револю-
цияныњ жетістіктері
±сынылѓан.  ¤ндірістік
тауарлар мен μњдеуші
ќ±рылѓылар, алѓашќы
машиналар,  ќолμнер
б ± й ы м д а р ы
к μ п ш і л і к к е
кμрсетіліпті. Єлемдік
шараны єркімніњ есін-
де ќалдыру маќсатын-
да, єрі к‰н сєулесін
тиімді пайдаланудыњ
жолдарын  жиналѓан-
дарѓа кμрсету ‰шін,

Британия принці Альберттіњ басшылыѓымен
алып "Хрусталь сарайы" салынѓан. Ќањќасы бо-
латтан ќ±рылып, шынымен кμмкерілген ѓима-
рат – сол кезден-аќ адамзаттыњ экологиялыќ
ќауіпсіздікті кμксегенін кμрсеткен еді. Алѓаш рет
±йымдастырылѓан ауќымды кμрмені тамаша-
лауѓа сол кезде 6 миллионнан астам адам жинал-
ѓан кμрінеді. "Эксподан" т‰скен табыс мμлшері
британдыќтардыњ шыѓынын т±тасымен жабуѓа
жеткен. Британдыќтардыњ бастамасын француз-
дар бірден іліп єкетеді. Олардыњ да табысќа ке-
нелгенін тарихтан аќтарып білуге болады.  Со-
дан бері кμрме уаќыт оздырмай μткізіліп келеді.
Араѓа 165 жыл салып, ќазаќ елі де экологиялыќ
ќауіпсіздік мєселесін кμтеріп отыр. Шегер шы-
ѓынымыз шаш етектен. Т‰сер табысы да ќомаќ-
ты. Ќалай десек те, єлемніњ єрбір елі μткізуге
ќ±мартып ж‰рген "Эксподан" табарымыз да, ала-
рымыз да мол болмаќ.



ќысымныњ салдарынан, біздіњ елдегі
сауда-саттыќ кібіртіктеп ќалды. Жыл-
жымайтын м‰лік саудасымен ш±ѓыл-
данатын "krisha.kz" порталындаѓы
аќпаратќа ж‰гінер болсаќ, ел
ішіндегі сауда 20-30% дейін тμмен-
деді. Екінші сатылы баспана баѓасы
айтарлыќтай арзандап, отандыќ
ќымбат ќ±рылыс материалдарымен
т±рѓызылѓан ѓимараттар ќозѓаусыз
ќалды. Уаќыт μте олардыњ да ба-
ѓалары бір жμнге келе бастады.

Жылжымайтын м‰лік нарыѓын-
даѓы сауда-саттыќ ‰стіміздегі жылдыњ
аќпан айында ѓана жанданды. Рес-
ми деректерге ќараѓанда, жылдыњ
екінші айында еліміз бойынша 12
282 баспана сатылыпты. Б±л
ќањтармен салыстырѓанда 7,9%
жоѓары. Салыстырмалы т‰рде айт-
саќ, бір айда Алматыда 1576 бас-
пана сатылып, ќањтар айындаѓы
кμрсеткішпен салыстырѓанда 12,8%
μскен. Ал былтырѓы жылдыњ дєл осы
мезгілімен сєйкестендірсек, пєтер
саудасыныњ 30% кысќарѓанын
ањѓару ќиын емес. Ќызылорда осы
арада 244 баспана саудаѓа салы-
ныпты. Аќмоладаѓы сауда 11,5%,
Аќтμбе - 12,3%, Атырауда - 15,8%,
Батыс Ќазаќстан облысында 4,4%,
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Алсањ – арзанѓа, сатсањ – ќым-
батќа жіберу нарыќтыњ жазылма-
ѓан зањы. Ќаржы даѓдарысы белењ
алѓалы б±л ќаѓиданыњ да берекесі
кеткен сыњайлы. Олай дейтініміз,
ќыруар ќаржы салынып жасалѓан
тауарлар тиісті баѓасына μтпей
кєсіптіњ к‰ші, ќарапайым ќызмет-
кердіњ ењбегі еш кетуде. Ж±мыр жер

бетін жайлаѓан экономикалыќ тоќы-
раудыњ салдарынан тауардыњ да,
ќызметтіњ де ќ±ны кетті.

Экономикалыќ ќ±нсыздану – елі-
міздегі жылжымайтын м‰лікке де
єсерін тигізді. Атап айтар болсаќ,
Ќазаќстандаѓы д‰ние-м‰ліктіњ баѓа-
сы т‰сіп кетті. Нєтижесінде, к‰ші жет-
кендер кμлігін кμбейтіп, ‰йін кењейтіп,
єлеуетін арттырды. Ал шамасы жет-
пегендері баспананы ќалай жалдап
ж‰рсе, сол к‰йінде ж‰ріп жатыр.
Олар ‰шін μзгерген дєнење жоќ.

Жалпы алѓанда, еліміздегі жыл-
жымайтын м‰лік саудасыныњ тоќы-
рауы былтырѓы жылдыњ желтоќсан
айынан бастау алѓан болатын.
Кμрші елге жасалѓан экономикалыќ

Ќараѓанды ќаласында - 11,4%,
Оњт‰стік Ќазаќстан - 3%,
еліміздіњ шыѓыс жаѓында 2,8 % жо-
ѓарылаѓан.

Ал Ќостанай облысындаѓы
кμрсеткішке кμз тоќтатар болсаќ,
аќпан айында 630 баспана саты-
лымѓа  т‰сіпті.  Оныњ 403-і пєтер
болса, ќалѓандары жер ‰й. Ќањтар
айымен салыстырѓанда, сауда 1,4%
жаќсарѓан. Былтырѓы жылдыњ осы
мезгіліндегі кμрсеткіш - ќазіргіден
7,4% жоѓары. Біз келтірген
мєліметтіњ екінші дењгейлі баспана-
ларѓа тиесілі екенін айта кеткен жμн.

Жањадан т±рѓызылѓан ‰йлерге
ќатысты ж‰ргізілген "ranking.kz" са-
раптау агенттігініњ аќпаратына
ќараѓанда жайда жылына жиырма

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

Басты
мєселе –

пайызѓа ќымбаттап отыратын жања
‰йлердіњ баѓасы 4,5% ѓана кμтеріл-
ген. Елімізде жањадан салынѓан,
жаќсы жабдыќталѓан баспаналар-
дыњ єрбір шаршы метрі 224 мыњ
тењгеден сатылып жатќанда, Талды-
ќорѓан, Аќтμбе жєне Ќостанайдаѓы
баѓа 187 мыњ тењгеніњ шамасында
т±раќтапты. Облыстыќ статистика
департаментініњ аќпаратына
ж‰гінсек, жыл басынан бері облыс-
та 43 643 шаршы метр баспана
ќолданысќа енгізілген. Б±л былтырѓы
жылдыњ дєл осы мезгілімен салыс-
тырѓанда, 32,6% жоѓары. Мемле-
кеттік ќолдаудыњ арќасында салы-
нып жатќан ‰йлердіњ єр шаршы
метрі 91,8 мыњ тењгеден саудаѓа
салынѓан.  Єттеген-айы, арзанда-
тылѓан  баѓамен  т±рѓызылып  жат-
ќан т±рѓын ‰йлер тентіреп, пєтер
жалдап ж‰ргендердіњ бєріне бірдей
жетпейді. Ал ќымбаттарын алуѓа
екініњ-бірініњ шамасы жоќ.

М±ныњ есесіне, ќазаќстандыќтар
кμрші елдіњ жылжымайтын м‰лігіне
ќырѓидай тиіп жатќан кμрінеді. Мєсе-

лен, Сочи  ќаласындаѓы баспана-
ларѓа с±раныс ±сыныстан екі есе ас-
ќан. Жергілікті риэлтор компания
μкілдерініњ уєжіне ќ±лаќ асар бол-
саќ, валютадаѓы айырмашылыќты
тиімді пайдалануды жμн кμрген
ќазаќтар осы елдегі бизнес жєне
премиум классты ѓимараттарды
жаппай саудалап жатыр.

Отандастарымыздыњ  дені  ку-
рорттыќ аймаќтардаѓы баспана-
ларды алуѓа тырысуда. Сарапшы-
лардыњ пайымдауынша, кμрші елде
доллар μскен сайын, баспана алуѓа
ниетті ќазаќстандыќтардыњ ќатары
єлі де ќалыњдай т‰спек. Осыѓан бай-
ланысты, ресейлік ќ±рылыс компа-
ниялары ќаржы даѓдарысына бай-
ланысты кібіртіктеп ќалѓан ќ±рылы-
старын ќайта жандандырып, ќазаќ-
тардыњ с±ранысын ќанаѓаттанды-
руѓа талпынуда. Ал, ќ±рылыс мате-
риалдарыныњ ќымбаттыѓын желеу
етіп, баспана баѓасын шарыќтатып
ќойѓан ќазаќстандыќ ќ±рылыс ком-
панияларыныњ саудасыныњ сєті т‰сер
емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Бас прокуратура-
сыныњ ќ±ќыќтыќ статистика жєне арнайы есепке
алу Комитетініњ Ќостанай облысы бойынша Бас-
ќармасымен (єрі ќарай – Басќарма) Ќазаќстан
Республикасыныњ "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы мемлекеттік баќылау жєне ќадаѓалау тура-
лы" Зањына сєйкес жєне μз ќ±зыреті шегінде ба-
ќылау жєне ќадаѓалау органдарыныњ тексеріс-
терін ‰йлестіру бойынша кєсіпкерлік ќызметіне
негізсіз араласудыњ алдын-алу бойынша монито-
ринг ж‰ргізілуде.

Тєжірибе, иесі б‰ркемеленген μтініштер бойын-
ша тексеріс таѓайындау фактісі орын алатынды-
ѓын кμрсетті.

Алайда, Ќазаќстан Республикасыныњ "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы" Зањыныњ 5 бабыныњ 1 тармаѓыныњ 1 тар-
маќшасына сєйкес, μтініште дайындалып жат-
ќан немесе жасалѓан ќылмыстыњ ќ±ќыќ б±зушы-
лыќтар туралы не мемлекеттік немесе ќоѓам-
дыќ ќауіпсіздікке тμнетін ќауіп туралы мєлімет-
тер бар жєне мемлекеттік органдардыњ ќ±зы-
реттеріне сєйкес оларѓа дереу жіберілуге тиіс
жаѓдайларды ќоспаѓанда, иесі б‰ркемеленген
μтініштер ќарауѓа жатпайды.

Сонымен катар, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Ќазаќстан Республикасындаѓы мемлекеттік баќы-
лау жєне ќадаѓалау туралы" Зањыныњ 16 бабы-
ныњ 8 тармаѓына сєйкес, жоспардан тыс тексе-
рулер иесі кμрсетілмеген μтініштер болѓан жаѓ-
дайларда ж‰ргізілмейді.

Ќазаќстан Республикасыныњ "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі туралы"
Зањына сєйкес, иесі б‰ркемеленген μтініш – ол
бойынша авторын белгілеу м‰мкін емес, ќолтањ-
басы, оныњ ішінде электрондыќ цифрлыќ ќолтањ-
басы, арыз берушініњ пошталыќ мекенжайы жоќ
μтініш болып табылады.

Сондай-аќ, 2014 жылдыњ 29 желтоќсанындаѓы
Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Респуб-

(Ќазаќстан Республикасыныњ "Прокуратура туралы" Зањыныњ 25-2
бабыныњ тєртібі бойынша) кєсіпкерлердіњ ќ±ќыѓын ќорѓау

саласындаѓы б±зушылыќтарды алдын-алу маќсатында

‡НДЕУ
ликасыныњ кейбір зањнамалыќ актілеріне Ќазаќ-
стан Республикасында кєсіпкерлік ќызмет ‰шін
жаѓдайды т‰бегейлі жаќсарту мєселелері бойын-
ша μзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы"
Зањына сєйкес, ќ±ќыќтары б±зылѓан жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ (т±тынушылардыњ) жєне
мемлекеттік органдардыњ μтініштері, сонымен
ќатар μміріне, денсаулыѓына, ќоршаѓан ортаѓа
жєне жеке жєне зањды т±лѓалардыњ, мемле-
кеттіњ зањды м‰дделеріне зиян келтіру
ќатерініњ туындауы туралы наќты фактілер
бойынша жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштері жоспардан тыс тексеріс ж‰ргізуге
негіз болып табылады.

Басќармамен 2015 жылдыњ μткен мерзімінде,
иесі б‰ркемеленген μтініштер негізінде таѓайын-
далѓан мемлекеттік баќылаушы органдардыњ 3
тексерісі, соныњ ішінде 1 жеке кєсіпкерлік субъек-
тісіне ќатысты тексеру таѓайындау туралы актілері
тіркеуден бас тарту жолымен алды алынды.

Айтылѓандардыњ негізінде, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы" Зањыныњ талап-
тарына сєйкес, жеке т±лѓаныњ μтінішінде оныњ тегі,
аты, сондай-аќ ќалауы бойынша єкесініњ аты,
жеке сєйкестендіру нμмірі (ол болѓан кезде), пош-
талыќ мекенжайы, зањды т±лѓаныњ μтінішінде
оныњ  атауы, пошталыќ  мекенжайы,  бизнес-сєй-
кестендіру нμмірі кμрсетілетіндігін т‰сіндіреміз.

¤тінішке жеке т±лѓа немесе зањды т±лѓаныњ μкілі
μз ќолымен не электронды санды ќолтањбасын
ќолдана отырып ќол ќоюѓа тиіс.

Зиян келтіру ќатерініњ туындауы туралы наќты
фактілер болмаса, сонымен ќатар ж‰гінген т±лѓа-
ныњ тиісті ќолынсыз μтініш, баќылау жєне ќадаѓа-
лау органдарымен тексеріс таѓайындауѓа негіз
бола алмайды.

Е.ПАРХОМЕНКО,
басќарма бастыѓы.

ЌОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫЊ Т¦РЃЫНДАРЫНА

 "Жас - ¦лан" жасμспірімдер
орталыѓыныњ мєжіліс залында
ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедовтыњ
тμраѓалыѓымен ауыл шаруашы-
лыќ ќызметкерлерініњ кењесі
μткізілді.

 Кењеске облыстыќ ауыл ша-
руашылыќ басќармасы басшы-
сыныњ орынбасары С. Саѓынды-
ќов, ќаланыњ мекеме басшыла-
ры, ќалаѓа ќарасты ауыл жєне
ауылдыќ округтердіњ єкімдері,
ЖШС директорлары, шаруа
ќожалыќтарыныњ басшылары
жєне БАЌ μкілдері ќатысты.

¤њірдіњ ауыл шаруашылыќ
саласыныњ ќазіргі кезењдегі жаѓ-
дайы мен даму барысы туралы
ќала єкімініњ орынбасары Е.Те-
меновтіњ баяндамасы тыњдалды.

Баяндамада айтылѓанындай,
Арќалыќ μњірі биылѓы жылы
288,926 мыњ гектарѓа дєн
сіњірмек. Б±л кμрсеткіш μткен
жылмен салыстырѓанда 4295 гек-
тарѓа артќандыѓын кμрсетеді.
Кμктемгі дала ж±мыстарын
ж‰ргізу ‰шін ‰кіметтен 4376 тон-
на (1 литрі - 84 - 85 тењге) арзан-
датылѓан жанар-жаѓар ќарасты-
рылып отыр. Алда т±рѓан басты
міндет жерге сапалы т±ќым
сіњіріп, науќанды дер кезінде
аяќтап шыѓу. Б±л меже алдаѓы
мамыр айыныњ 18-28 аралыѓы
деп белгіленген.

Жарыссμзде Арќалыќ тєжіри-

бе стансасыныњ директоры
С.Гачкайло аймаќтаѓы кμктемгі
дала ж±мыстарын аѓымдаѓы жыл-
дыњ ерекшеліктеріне сай ѓылы-
ми-єдістемелік ж±мыстарѓа с‰йе-
не отырып ќарекет жасау ќа-
жеттігін алѓа тартып, ќалалыќ ве-
теринария жєне агроμнеркєсіп-
тік кешендегі инспекция бμлім-
дерініњ басшылары Б.Шєймерде-
нов пен С.Жармаѓамбетовтер
эпизоотияѓа ќарсы ветеринария-
лыќ іс-шаралар ж‰ргізу жєне
ауыл шаруашылыѓы μсімдіктерін
ќорѓаудаѓы фитосанитарлыќ ша-
ралар ж‰ргізу жμніндегі жоспар-
ларын тарќатты.

Сондай-аќ, келелі кењесте "Аг-
ромашхолдинг" АЌ, "Агрохим"
ЖШС облыстыќ филиалдары-
ныњ μкілдері сμз алып, ауылша-
руашылыѓы ќызметкерлерін тыњ
аќпараттарымен ќамтыды.

Арќалыќ ќаласы.

"Кμктем к‰ні –
жылѓа азыќ"

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ
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1. Ленинград ‰шін
шайќас

Ленинград. Єлемдегі ењ бір
єсем ќалалардыњ бірі. Сєулет,
сурет, тамаша ескерткіштер
ќаласы, тамаша саябаќтар мен
парктер, м±ражайлар. М±ныњ бєрі
Кењес Одаѓыныњ маќтанышы еді.

КСРО-ныњ іргелі индустриялыќ
орталыѓы жєне тењіз порты осы
ќаланы басып алуѓа гитлерлік
командование ерекше мањыз
берді. Невадаѓы шаћарды басып
алу фашистік Германияѓа саяси,
экономикалыќ жєне моральдыќ
жаѓынан бірнеше
артыќшылыќтар беретін еді.

Саяси жєне єскери-стратегиялыќ
жаѓынан алып ќарѓанда Ленинградты
алып, фин єскерлерімен ќосылу гит-

лерлік коалицияны б±рынѓыдан бетер
ныѓайтар еді, м±ныњ μзі кейбір КСРО-ѓа
ќарсы соѓысќа ќатысуѓа шешім ќабыл-
дауѓа дауаламай отырѓан елдерді не-
містер жаѓына шыѓарар еді.

Ленинградты тез басып алу Гитлерге
ондаѓы єрекет етуші герман єскерлерін,
барлыќ танкілер мен моторланѓан ќ±ра-
маларды босатып алып, Москваны ба-
сып алу ‰шін жасалѓан "Тайфун" опера-
циясын ойдаѓыдай ж‰зеге асыруѓа пай-
далану м‰мкіндігін берер еді.

Ал моральдыќ-психологиялыќ жаѓы-
нан Невадаѓы ќаланы басып алу фа-
шистік басшыларѓа μз армиясыныњ,
єскерлерініњ, Германия халќыныњ жєне
μздерімен одаќтас мемлекеттердіњ ру-
хын кμтеруге жєне Кењес Одаѓына ќарсы
соѓыс жоспарыныњ наќтылыѓына,
μздерініњ жењіске жетуіне сенімін ныѓай-
туѓа ќажет болды. ¤йткені Гитлер жария
еткен "блицкригтіњ" сєті т‰спеді. Шыѓыс
майданындаѓы орасан зор шыѓын со-
ѓыстыњ жылдам аяќталатыны жμніндегі
даќпырттыњ к‰лін кμкке ±шырды.

Ал біздіњ еліміз ‰шін Ленинградтан

ЌАЋАРМАН  ЌАЗАЌ
ЖЕЊІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

Ол – Ленинград ‰шін шайќаста кμзсіз ерлік
жасаѓан С±лтан Баймаѓамбетов

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

орысша аудармасы Ленинградтыњ ра-
диосыныњ ‰немі беріліп т±рды, халыќќа
листовка ретінде таратылды. Аќын ата-
ныњ сμзі ленинградтыќтарѓа жігер, к‰ш-
ќуат берді. Мен μзімді сол ж‰з жасаѓан
Жєкењніњ бауыры екенімді маќтан еткен
кез єлі есте.

Б‰гіндер Ленинградты ќорѓаѓан Н‰ре-
кењ Ќостанайда т±рады. Жењістіњ 70
жылдыѓын асыѓа к‰тіп ж‰рген арыстар-
дыњ бірі.

Кењес єскерлерініњ 1943 жылы
ќањтарда Ленинград т‰бінде жењіске
жетуі біздіњ еліміздіњ єскери экономика-
сыныњ μскенініњ жарќын айѓаѓы еді. Сол
кезде Ленинград жєне Волхов екпінді
тобында 5200 орудия мен миномет бол-
ды. 1943 жылдыњ ќањтар-наурыз айла-
рында Ленинград майданыныњ жауын-
герлері ‰ш мыњ вагонѓа жуыќ оќ-дєрі
ж±мсапты. Соныњ бєрін ќ±рсаудаѓы Ле-
нинград ж±мысшылары шыѓарѓан екен.

900 к‰н бойы Ленинградты ќорѓаѓан
‰лкен-кішініњ ерлігі ешќашан ±мытыл-

майды. Осы арада "Ленинград тарихы-
ныњ очерктері" энциклопедиясыныњ 5
томындаѓы мына бір мєліметке назар
аударайыќ:

"Авиацияныњ оќ жаудыруы мен ар-
тиллериялыќ атыстан 16,467 ленин-
градтыќ ќаза болды жєне 33,782 адам
жараќат алды. Ењ кемі 800 мыњ адам
аштыќ пен жоќшылыќтан ќайтыс бол-
ды – жау ќ±рсауыныњ ќайѓылы ќорытын-
дысы осындай".

Біраќ ленинградтыќтар саѓы сынба-
ды. Олар жењіске жетті.

 2. Ањызѓа айналѓан
Ер С±лтан

Б±л – С±лтан Баймаѓамбетов. ¦лы
Отан соѓысыныњ ќас батыры, Кењес Ода-
ѓыныњ Батыры, біздіњ жерлесіміз, Ленин-
град ќаласын ќорѓау жолында μшпес
ерлік кμрсетіп, μз есімін ¦лы Отан соѓы-
сы тарихына алтын єріптермен жазѓан
ќайсар ќазаќ....

Ол Єулиекμл ауданы Ќояндыѓаш
ауылында туѓан. Соѓыс басталѓан сєтте
енді ѓана бой т‰зеп, атжалын тартып
мінген азамат єскерге шаќырылып, Ле-
нинград майданынан бір-аќ шыѓады.

1943 жылдыњ 22 шілдесі. Жау дзоты-
нан жаудырѓан пулемет оѓы бет ќара-
тар емес. Бас кμтерсењ болды, ќаќ мањ-

айырылу стратегиялыќ жаѓынан орны
толмас ќиындыќтар тудырар еді. Жау
ќаланы алса, онда герман жєне фин
єскерлері ќосылады, м±ндай жаѓдайда

бізге Москваны солт‰стігінен ќорѓау ‰шін
жања майдан ќ±ру ќажет болады, ол ‰шін
Москваны ќорѓауѓа дайын т±рѓан стра-
тегиялыќ к‰шті пайдалану керек, ал б±л
дегеніњ сол к‰шті єлсіретумен, астана-
ны ќорѓау м‰мкіндігін єлсіретумен бай-
ланысты болар еді. Оныњ ‰стіне біз
сμзсіз аса ќуатты Балтыќ флотын да
жоѓалтар едік.

Міне, осындай факторлар Ленинград
‰шін к‰рестіњ тым ќатал жєне ќатыгез
болатынын айѓаќтаѓан еді. Тарихтан
білетініміздей, дєл солай болды да. Жау
ќаланы ќ±рсауѓа алды. Ленинградты
ќорѓау – б‰кіл Кењес халќыныњ басты
міндетіне айналды. Сондай жауапты
шаќта, жыр д‰лд‰лі Жамбылдыњ:

Ленинградтыќ μренім,
Маќтанышым сен едіњ! – деген жыр

жолдары ќ±рсаудаѓы ленинградтыќта-
рѓа орасан зор к‰ш-жігер берді. Ол тура-
лы сол Ленинградты ќорѓауѓа ќатысќан
есіл ер, Ќостанайда т±рып жатќан, тоќ-
сан сегізге келген майдангер Н‰ркен
Жолм±хамедов аѓамыз былай дейді:

– Жамбылдыњ осынау жырыныњ

дайдан тиіп, ќан ќаќсатады. Аѓа сержант
С±лтан Баймаѓамбетовтыњ пулемет рас-
четі μздеріне артылѓан сенім ж‰гін бар
болмысымен сезінді, жау дзотыныњ ‰нін
б±лар μшірмесе, кім μшіреді? Онда рота
шабуылы кешеуілдейді, ал кескілескен
шайќаста бір сєт кідіру – μзіње μзіњ ор
ќазумен тењ.

Ќыр ќазаѓы ш±ѓыл шешім ќабылда-
ды, ќолына бірнеше гранаталар алып,
жау дзотына ќарай жер бауырлап бар
пєрменімен алѓа басып бара жатты.

Нысанаѓа елу метр, ќырыќ метр,
жиырма метр, таяќтастам жер ќалды. Ер
С±лтан ќ±лаштай келіп гранаталарды
дзотќа лаќтырды. Тμњіректі шањ-тозањѓа
бμлеген жарылыс б±рќ етті, пулеметтіњ
де ‰ні μшті. Дєл осы ±рымтал сєтті пай-
даланѓан рота шабуылѓа шыќты. "Ура-
лаѓан" дауыс ќ±лаќ т±ндырды.

Біраќ жања ѓана ‰ні μшкен дзотќа
ќайта жан біткендей ажал оѓын тμге бас-
тады. Ойланып жатуѓа м±рша жоќ. Ша-
буылѓа шыќќан жауынгерлердіњ оќќа

±шуы єбден м‰мкін. С±лтан орнынан
атып т±рып, ажал сепкен дзотты μзініњ
балѓын денесімен жапты. Оныњ аузы-
нан шыќќан соњѓы сμзі "Отан ‰шін!" еді.

...Дзоттыњ ‰ні μшті.
КСРО Жоѓарѓы Кењесі Тμралќасыныњ

Жарлыѓымен С±лтан Біржан±лы Байма-
ѓамбетовке 1944 жылы 22 аќпанда ќаза
тапќаннан кейін Кењес Одаѓыныњ Баты-
ры атаѓы берілді.

Сол с±рапыл жылдарѓы єскери хро-
никаны шолып отырсаќ, Ленинград
жєне Волхов майдандарыныњ 22 мыњ
солдаттары мен офицерлері орден-ме-
дальдармен марапатталыпты. 25 адам
Батыр атаѓын алыпты. Ал Ставканыњ
μкілі, генерал Г.К.Жуковке Кењес Одаѓы-
ныњ Маршалы жоѓары шені беріліпті.

С±лтан Баймаѓамбетовтыњ ерлігі та-
лай ±рпаќќа ‰лгі-μнеге болып келеді.
Ќостанай ќаласында оныњ атында
кμше, μзі туып-μскен Єулиекμл ауданын-
да батыр атында мектеп, шаруашылыќ
бар. Ќостанайдаѓы Ілияс Омаров атын-
даѓы ќазаќ театры Ер С±лтан туралы
ќойылым ќойды, С±лтанныњ жерлесі,
жазушы-журналист Ермекбай Хасенов
ол туралы хикаят жазды.

Оныњ ерлігі – елге м±ра, ±рпаќќа –
±ран болып ќала береді. Ол к‰ндердіњ
дањќы μшпейді.

СУРЕТТЕРДЕ:  С±лтан Баймаѓамбе-
тов жєне мемориалдыќ таќта.

¦СЫНЫС

Наѓыз Батыр С±лтан ѓой...
Кењес Одаѓыныњ Батыры С±лтан Баймаѓамбетовты кім білмейді? Пуле-

мет бμлімшесініњ командирі, аѓа сержант С±лтан Ленинград майданында
жаудыњ ажал тμккен амбразурасын кеудесімен жауып, т±ншыќтырды. Сμйтіп
біздіњ єскерлердіњ шабуылын ќамтамасыз етті. Ол Отан ‰шін
омырауын оќќа тосып, ќазаќ халќыныњ наѓыз жауж‰рек,
батыр халыќ екенін жалѓанныњ жалпаѓына жария етті.

Сондай Батыр ±лымыздыњ есімін Ќостанай ќала-
сындаѓы Жењіс саябаѓына берсек, ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓы ќарсањындаѓы ерекше бір пєтуалы
шаруа болар еді.

Ысќаќ ЕСІРГЕПОВ,
медицина ардагері, ќоѓам ќайраткері.

Ќостанай ќаласы.
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Сөз өнері дертпен тең. Сонда да бо-
лар ұлы Толстойдың: «Мың сөз ойлап 
тауып, бір сөз таңдап алу қандай қиямет 
-қайым», – деп қиналғаны.

Содан да болар, басына талант 
дейтін тарыдай бақыт қонған, бойына 
шығармашылықтың таудай азабы да-
рыған жазушы дейтін бейнеткердің өмір 
бойы зейнеткер болмай өтетіні. Жүрек-
тің оты жеткенше, бұл өмірден өткенше 
қаламы қолынан түспеген бейнеткер та-
ланттың бірі – Жайсаңбек Молдағалиев 
болатын. 

Бұдан қырық, елу жыл бұрын біздің 
әдеби ортада бір жақсы дәстүр бар еді: 
Жылт еткен жас болса, алдындағы аға-
лар өздері іздеп, тауып алатын. Әл-Фа-
раби атындағы қазақ ұлттық универси-
тетінің бірінші курсында оқып жүргенде 
мені алғаш өзі іздеп келген ағаларымның 
бірі – Жайсаңбек Молдағалиев еді. Сол 
Жайсекең мені Сәбит Мұқанов бастаған 
талай тарландармен таныстырды. 

Әлі есімде, 1961 жылдың 13 қаңта-
ры. Онда екінші курста оқитынмын. 
Жазуға деген құштарлықтан ба, әлде 
талғамымыздың аздығынан ба, әйте-
уір бұрқылдатып жазамыз да жатамыз. 
Бірді-екілді дүниелеріміз газет, жур-
налдарда жарияланып та жүрді. Бірақ, 
соның  көбі сырты жылтырлауық, іші 
қалтырлауық, әлсіз дүниелер екенін 
білдік қой. Сол 13 қаңтар, жексенбі 
күні екі мақалам екі бірдей беделді ба-
сылымда қатар басылды. Оның бірі – 
Сәбит Мұқановтың «Мөлдір махаббат» 
пьесасы бойынша жастар теат ры қой-
ған спектакль жайлы сол кездегі «Ле-
ниншіл жаста» шыққан, екіншісі қазақ 
ақындарының поэзиялық туындылары 
туралы «Социалистік Қазақстанда» жа-
рияланған сын мақала еді. Содан үш 
күн  соң Жазушылар одағында Сәбеңді 
көрдім. Жанына жақындауға батылым 
жетпей тұр еді, мені ол кісімен сол сәтте 
осы жерге келе қалған Жайсаңбек ағам 
жанастырып жіберді. Сол жерде менің 
жаңағы екі мақалам сөз болды.

– Сіздің ТЮЗ-да қойылған «Мөл-
дір махаббатыңыз» бен ұжымдық жи-
нақтағы өлеңдеріңіз жайлы пікір айтқан 
бала осы, – деді Жайсаңбек.

– Дұрыс, – деді Сәбең сол сәтте мол 
денесін маған тұтас бұрып, екеуін де 
оқыдым. Осылай жаза бер.

Сәбеңнің сол бір жалғыз сөзі маған 
қанат бітіргендей болды. «Түбі бірдеңе 
шыға ма, әлде бәрі бос әурешілік пе», – 
деп өзге түгіл өзіме-өзім күдіктеп қарап 
жүргенде көңіліме сенім ұялатқан сол 
бір жалғыз ауыз сөз еді. Кейін Сәбең 
менің «Аруана» және «Қыран қалғымай-
ды» атты хикаяттарым хақында көлемді 
мақала жазды. Бұл менің Жайсаңбек 
ағамнан көрген алғашқы жақсылығым 
еді. Одан кейін екеуміздің жұбымыз жа-
зылған жоқ. Алпысыншы жылдардың 

орта тұсында екеуміз «жазушы» баспа-
сының проза редакциясында редактор 
болып, Жазушылар одағының бірінші 
қабатындағы үшінші бөлмеде бірге 
отырдық. 

Міне, осы тұста Жайсекеңнің өзін 
де жете тани түстім, оның қаламынан 
туған шығармаларын да зерделей оқу-
дың сәті түсті десем, шығарма дегеннің 
өзі сөз ғана емес, ой мен сезім де. Сол 
ой мен сезім Жайсаңбек Молдағалиев 
шығармаларындағы алтын арқаудың 
бірі. Оның 1962 және 1965 жылы шыққан 
алғашқы екі кітабы «Жүрек қазынасы» 
мен «Жазерке» хикаяттарында ой мен 
сезім қыздың қос бұрымындай қатар 
өріліп отырады. Одан кейін жарық көр-
ген «Айналайын», «Алғашқы қоңырау» 
(1972 жыл), «Самал» хикаяттары мен 
«Құс жолы» әңгімелері жинағында да 
(1975 жыл) жазушы адам жанының 
иірімдері мен кейіпкерлердің ақыл-ой 
парасатын сұңғыла суреткерлікпен тап 
басып, тамаша бейнелеген. 

Әр жазушының өзінің жанына жақын 
тақырыбы болады. Ж.Молдағалиевтің 
сүйікті тақырыбы – ауыл, басты кейіп-
керлері – сол ауылдың аңқау, ақжарқын, 
еңбекқор адамдары. Қаламгердің жан-
тәнімен беріліп жазған ауыл тақыры-
бы оның өмірінің соңғы жылдары қа-
ламынан туған «Ел суреттері» атты 
әңгімелер шоғырында жаңа бір қы-
рынан көрінеді. Сол әңгімелері арқылы 
жазушының өзі де жаңа бір көркемдік 
биікке көтеріледі. Бұл тұста ол жазып 
отырған тақырыбымен ғана емес, су-
реттеу мәнерімен де Бейімбет Майлин-
нің шынайы мұрагері екенін дәлелдеді. 
Жайсаңбектің әңгімелері мен хикаятта-
рындағы Нұрмағамбет, Ғани, Бейімбет, 
Қарлығаш бейнелерінің прототиптерін 
өмірде жиі кездестіреміз. Ал, «Адам ізі» 
атты әңгімедегі Кәмила – жазушы заман-
дастарының жиынтығы бейнесі биігіне 
көтерілген. 

Жайсаңбек Молдағалиевтің «Таза 
бұлақ», «Адамға көп керек пе?» роман-
дары күрделі жанрдағы аса елеулі та-
быстарының бірі. Ал, «Торғай толғауы» 
атты трилогиясы жазушының ғана емес, 
қабырғалы қазақ прозасының жаңа бір 
биігі. Өкінішке қарай, Жайсаңбектің ро-
мандары кезінде әдеби сыннан жоға-
ры баға алып, оқушы сүйіспеншілігіне 
бөленсе де күні бүгінге дейін қайта ба-
сылып көрген жоқ. Бұл романдар алғаш 
жарыққа шыққаннан бері қаншама жас 
ұрпақ дүниеге келді, жаңа буын оқырман 
өсіп шықты. Кеңестік кеңістікте ең көп 
жазылған тақырып – Ұлы Отан соғысы 
тақырыбы. Өзгесін айтпағанның өзінде, 
орыс әдебиетіндегі Юрий Бондарев пен 
Михаил Алексеевтің әйгілі романдары, 

Александр Бектің Бауыржан Момышұлы 
жайлы тұлғалы туындысы, өзіміздің қа-
зақ әдебиетіндегі Баукеңнің өз шығарма-
лары, Баукең жайлы жазылған Әзілхан 
Нұршайықовтың  «Аңыз  бен ақиқат», 
Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөн-
бесін», Сәуірбек Бақбергеновтің «Қарға 
тамған қан» атты туындылары – әде-
биеттің алтын қорына қосылған асыл 
қазына. Соғыс кезіндегі тыл өмірінен 
де біраз сүйекті шығармалар жазылды. 
Алайда, соғыстан кейінгі уақыт, халық 
шаруашылығын қалпына келтіру кезеңі 
жайлы шоқтығы биік құнарлы шығар-
малар тым аз. Жайсаңбектің «Торғай 
толғауы» сол олқының орнын біршама 
толтырылған тұлғалы туынды. 

Жайсаңбек Молдағалиев «Торғай 
толғауында» сол өзінің жазушылық аң-
сары ауыл тақырыбынан бұл жолы да 
ауытқымаған. Шығарманың бас кейіп-
кері халық арасынан шыққан әртүрлі 
кәсіп пен әрқилы тағдырдың иелері. 
Солардың бірі – Қарамеңді. Ол шаруа 
адам. Туған жерге Отанға берілген адал, 
ақылды адам. Осы бір қарапайым ша-
руа адамы екінші дүниежүзілік соғысқа 
қатысып, бүкіл Еуропаны аралап шыға-
ды. Фашистерге тұтқынға түсіп қалған 
ол аузын арандай ашқан ажал апаны 
Дахау сынды концлагерьден де құдай 
сақтап, аман шығады. Ол жайлы отба-
сына «өлді» деген қара қағаз да келді. 
Әйтсе де, Алланың әмірімен ажалдан 
аман қалған ол елге оралады да, қай-
тадан майданға барып, соғысты Шығыс 
Пруссияда аяқтайды. Елге келісімен 
колхозда балықшы болады, егін жинау-
ға, мал басын өсіруге белсене атсалыса-
ды. Байқайсыз ба, жазушы өз кейіпкерін 
сан сынаққа сала отырып, оның қиын 
кездерге де сынбаған азаматтық биік 
рухын жырлап отыр.

 Қарамеңді М.Шолоховтың «Олар 
Отан үшін шайқасты», «Адам тағдыры» 
«Өшпенділік ғылымы» атты шығармала-
рында кездесетін өр рухты, өршіл, жа-
сампаз, жеңімпаз, кезек кейіпкерлерді 
еске салады. Ол «Адам тағдырындағы» 
Соколов секілді жүйеде сомдалған сом 
тұлғалы бейне. Бұл тұста басын ашып 
айтар бір жайт – Қарамеңді Соколов-
тың көшірмесі де, көлеңкесі де емес, 
оған кейіпкер бейнесінің анықтығымен, 
жазушылық кестенің қанықтығымен 
қандас, рухтастығымен ғана ұқсайтын 
тұлғалы тұлға. Тағы бір ерекшелігі – Қа-
рамеңді бейнесі ұлттық менталитетімен 
де Соколовқа ұқсамайтын, онымен 
тағдыр талайы, қайыспайтын қайсар-
лығымен ғана үндес бейне. Романда 
Қарамеңдімен иықтасып тұрған тағы бір 
бедерлі бейне бар. Ол – Қарамеңдінің 
қырық үшінші жылы соғыста қаза тапқан 

қырық үшінші жылы соғыста қаза тапқан 
досы Мезгілбай. Оның артында қалған 
аты – Бөрте арқылы Мезгілбай оқта-тек-
те бір көрінсе де, оқушы есінде қалып 
қояды. Қарамеңдінің ғажайып дауысқа 
ие әнші баласы Нұрлан А.Пушкиннің 
Татьянасы мен Ш.Айтматовтың Жәми-
ласын еске салады. Татьяна Ларинаның 
ойға оралатын себебі, ол ұлы ақын үшін 
идеал, ақындық шабытының қайнар көзі 
болса, Нұрлан үшін ол іңкәр болған, Ақ-
зейнеп те сондай. Ал, Жәмиламен ұқ-
састығы Айтматов кейіпкерінің өзінен 
жасы үлкен жеңгесіне ғашық болғаны 
сияқты Нұрлан да өзінен жасы үлкен әй-
елге ынтығады. Бұлардың сезімдері ұқ-
сас болғанмен, іс-әрекеттерінде, адами, 
бітім-болмыстарында, тағдыр талайын-
да, айырмашылықтар көп.

Романдағы обком хатшысы Зинах-
мет Шаншарович, дирижер Красно-
руцкий, аңқау Бекбосын, арамза Сұл-
танғазы, ақыл-парасат иесі Айғаным, 
сезімтал Бәтес, көзі соқыр болғанмен 
көкірегі ояу Ұлбосын бейнелерінің ай-
тары анық, бояуы қанық.

Оның бәрін таратып айта берсек, 
әңгіме ұзай береді. Десек те, Бәтес 
бейнесі жайлы аз да болса айтпай кету 
шығармаға қиянат болар еді. Себебі, 
Бәтес бейнесі жазушының ғана емес, 
жетпісінші жылдардағы қазақ прозасы 
үшін жаналық, тек жаңалық қана емес, 
ірі көркемдік табыс та болып табылады. 
Ол – соғыста қаза тапқан Мезгілбайдың 
әйелі. Өзі сүймеген Бәкеннің қолынан 
мерт болатын Бәтестің жан дүниесін-
дегі арпалысты жазушы жеріне жеткізе 
нанымды суреттейді. Бәтес – Кафка, Ре-
марк шығармаларында жиі кездесетін 
«протест-бейнелерді», еске салады. 
Алайда, олардың тағдыр талайына, 
сезім арпалыстары мен ой ағыстарына 
сырттай ұқсағанымен, бейнені бедерлеу-
дегі Жайсаңбектің өзіндік қолтаңбасы 
мен өзгеше жазу стилін көру қиын емес.

Жазушының алымы мен шалымына 
сын болатын диалогтар мен монолог-
тардан, кейіпкер портреттерін сомдау-
дан, табиғат суреттерін беруден Жай-
саңбектің көркемсөздің көрнекті шебері 
екені тайға басқан таңбадай анық та-
нылып тұр.

«Көркем сөз – жанның сәулесі», – 
депті Ғабит Мүсірепов. Осы сөз өмірлік 
кредосы болған Жайсаңбек Молдаға-
лиевтың қазақ әдебиетінен ойып тұрып 
алған өзіңдік орны бар.

Арада ондаған жылдар өтсе де ұмы-
тылмай, қайта қадір-қасиеті арта беретін 
тұлғалар болады. Артына том-том кітап 
қалдырған, өзінің қысқа да қызулы 
өмірінде ешкімге жамандық жасамай, 
айналасындағы адамдарға аспандағы 
ай мен күндей үнсіз сәуле шашқан 
Жайсаңбек Молдағалиев сондай жаны 
жайсаң, жаны жомарт, жалы биік аза-
мат, жолы басқа, жөні бөлек қаламгер. 
Жұмыр жер аман тұрғанда адамзат 
даналығы туғызған әдебиеттер әлемі 
жасай береді. Қазақ халқы барда қазақ 
әдебиеті де өлмейді. Ендеше, сол туған 
әдебиетіміздің тұлғалы бір өкілі – Жай-
саңбек Молдағалиев та келер ұрпақ, ке-
мел тарихқа өз халқымен бірге барады. 
Иә, бұл өмірде бәрі өткінші, өнер ғана 
мәңгілік!

Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, М.Шолохов атындағы 

халықаралық сыйлықтың  
лауреаты.

КӨРНЕКТІ ЖАЗУШЫ, ЖЕРЛЕСІМІЗ  
ЖАЙСАҢБЕК МОЛДАҒАЛИЕВТІҢ  ТУҒАНЫНА 80 ЖЫЛ
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Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Бүгінде елімізде үкімет 
тарапынан халықтың ден-
саулығы мен өмірін сақтау 
жолында да біраз жұмыстар 
атқарылып жатыр. Күре жол-
дар бойында ашылып жатқан 
республикалық медициналық 
құтқару бекеттері де осы мақ-
сатта қолға алынған игі ша-
ралардың бірі. Дәл осындай 
құтқару бекеті біздің облыста 
да алғаш рет өткен жылдың 
желтоқсан айын да Алтынса-
рин ауданындағы Щербаков 
ауылының бойында ашылған 
болатын. Міне, содан бері күре 
жол бойындағы медициналық 
бекет жол-көлік оқиғалары 
кезінде біраз адамның өмірі-
не араша түсіп те үлгерді. Біз 
аталған құтқару бекетінде бо-
лып, ондағы мамандармен 
тілдесіп, тыныс-тіршілігімен 
танысып қайтқан едік. 

«Саламатты Қазақстан» 
бағдарламасы аясында салынған 
бұл әлеуметтік жобаға республи-
ка қазынасынан 23 млн. астам 
қаржы жұмсалыпты. Мұнда екі 
ауысым бойынша он адам, яғни 
екі-екіден дәрігер-фельдшер, 
фельдшер-құтқарушы, диспет-
чер, құтқарушы-санитар және 
жүргізуші-санитар вахталық 
әдіспен 15 күн бойы жұмыс 
істейді. Төрт бөлмелік нысанның 
кіре берісі ас үй де, ал ортаңғы 
үлкен кең бөлме жатар орынға 
арналған әрі диспетчердің де 
отыратын орны осы жерде. Ке-
лесі бөлмеде заманауи медици-
налық қондырғылар орнатылған. 
Шаруашылыққа арналған арнайы 
бөлме тағы бар. Бір сөзбен айт-
қанда, бекеттегілердің жайлы 
өмір сүруі үшін мұнда барлық 
жағдай жасалған.

Құтқарушылардың арасын-
дағы жалғыз әйел Вера Максимо-
ва мұның алдында Алтынсарин 
ауданының Димитров ауылында 
фельдшер болып істеген екен. 
Отыз жыл ауылдық фельдшер-
лік-амбулаторияда еңбек еткен 
ол өткен жылы облыс орталығы-
на қоныс аударған көрінеді. 

Бірақ, қаладағы №2 емханада 
жұмыс істеп жатқан ол көп ұза-
май туған өлкеге қайтып оралуға 
мәжбүр болды. Себебі, тәжіри-
белі маман ретінде осы құтқару 
бекетінде жұмыс істеуге ұсыныс 
түскенде, бірден келісе кеткен. 

– Өйткені, бұл аудан менің үй-
ренген жерім ғой әрі бұл жұмыс 
та маған жақын. Он адам екі бри-
гадаға бөлініп, 15 күн бойы осын-
да жатамыз. Екі бригададағы 
жалғыз әйел мен ғана. Басында 
бір қыз болған еді, ол мұндай 
жабық кеңістіктегі жұмысқа шы-
дамаймын деп кетіп қалды. Се-
бебі, біз бұл жерден бір адым да 
аттап шыға алмаймыз, кез келген 
уақытта шақырту түсуі мүмкін. 
Тіпті, жанымыздағы тиіп тұрған 
асханаға да бара алмаймыз. Тө-
тенше жағдай орын алғандығы 
туралы хабарлама түссе, дереу 
оқиға орнына аттануға тура ке-
леді. Біз өзіміз осы жерде та-
мақтанамыз, әйел адам болған 
соң ас-суды мен әзірлеймін. Бәрі 
де өзімнің балаларым тәрізді жі-
гіттер ғой, олар да қарап отыр-
май маған ұсақ-түйек жұмыстарға 
қолқабыс қылады. Ал, тазалықты 
бәріміз бірдей кезекшілікпен 
атқарамыз. Шындығын айтайын, 
бастапқыда үйрене алмадық, ол 
кезде қазіргідей жағдай да болған 
жоқ. Электр қуаты қосылмаған, 
тек генератормен ғана отырдық, 
ал оның қуаты теледидар, тоңа-
зытқышты көтере алмайды. Әй-
теуір, бір аптадан кейін бізге жа-
рық қосып, суды тазартып сүзіп 
отыратын арнайы қондырғы да 
орнатып берді, – дейді дәрігер 
Вера Максимова.

Бұл медициналық құтқа-
ру бекетінде зардап шегушінің 
өмірін сақтап қалу үшін барлық 
көмек көрсетіледі. Шұғыл құтқа-
ру жұмыстары үшін реанима-
биль көлігімен де қамтамасыз 
етілген. Заманауи медициналық 
құрылғылармен жабдықталған 
бұл көлікте реанимациялық ша-
раларды да қолдануға мүмкіндік 
бар. Сонымен қатар, бұл жерде 
тікұшақ қонатын арнайы алаң да 
жабдықталған. Күре жол бойын-
дағы құтқару пунктінің құтқа-
рушылары диспетчерге келіп 

түскен хабарлама бойынша же-
дел оқиға орнына аттанып, зар-
дап шегушілерге шұғыл көмек 
көрсетуге тырысады. Өйткені, 
жол апатына түскен адамдар-
дың өмірі мен денсаулығы осы 
құтқарушыларға байланысты. Ал, 
мұндай бекеттердегі мамандар 
да өз саласының майталманы 
болуы тиіс. Сондықтан, бекет 
құтқарушылары жыл басында 
алғаш рет арнайы оқу-жаттығу-
дан өтіп, біраз тәжірибе жинақтап 
үлгерген көрінеді. 

– Біз диспетчерге хабарлама 
түсісімен оқиға орнына дер кезін-
де аттанамыз, талап бойынша 
оқиға орнына ең кем дегенде 
20-25 минутта жетуіміз керек. 
Неғұрлым тезірек жетсек, соғұр-

лым адам өмірін құтқаруға да 
мүмкіндік мол болмақ. Өте ауыр 
халдегілерге сол жерде реанима-
циялық көмек көрсетеміз, сосын 
барып аудандық ауруханаға не 
болмаса арнайы медициналық 
көмек көрсетуге арналған тік- 
ұшақты шақыртып, облыс орта-
лығына жеткіземіз. Осы құтқару 
бекеті ашылғалы бері төрт жол-
көлік оқиғасы болды. Соның 
ішінде ауыр жол апаты болып, 
жүргізуші жас жігіт оқиға орнында 
көз жұмған еді. Мұндай жантүр-
шігерлік оқиғаларға, адамның 
судай аққан қаны мен тілім-тілім 
болған денесіне, сынған аяқ-қо-
лына қараудың өзі қорқынышты. 
Мен үнемі құдайдан осындай жол 
апаттарында кішкентай сәбилер 

болмаса екен деп тілеймін. Бала 
түгілі, ересектердің өліміне қара-
уға да дәтің шыдамайды. Өйт- 
кені, өзімнің де үш қызым, алты 
немерем бар. Ал, бала деген – ол 
періште ғой, – дейді Вера Мак-
симова. 

Сондықтан, құтқарушылар 
жүргізушілер де жылдамдықты 
шамадан тыс асырғанда өзінің 
де, өзгенің де өміріне қанша-
лықты қауіп төндіретінін сезінсе 
екен дейді. Сондай-ақ, мамандар 
көп жағдайда апат орын алған-
да адамдардың психологиялық 
тұрғыдан да дайын бола бер-
мейтіндігін айтады. Себебі, қатты 
соққы, қан көру кез келген адам-
ды есінен адастыруы мүмкін, 

сол себепті құтқарушылар ондай 
жағдайда адам өзін-өзі тез жинап 
алса, ол өзі үшін де, өзгелер үшін 
де тиімді екендігін айтады. 

– Құдай апаттың бетін аулақ 
қылсын. «Бірдің кесірі мыңға 
тиеді» демекші, кейде бір жүр-
гізушінің салғырттығынан қан-
шама адам зардап шегіп жата-
ды. Сондықтан, сақтықта қорлық 
жоқ, жүргізушілер де жанталас-
пай, жылдамдықты шамадан тыс 
асырмай, жол ережесін бұзбаса 
екен дейміз. Жалпы, жол апаты-
на түскен адам дер кезінде есін 
жиып 112 нөмірін теріп, құтқа-
рушыларға хабарласуы керек. 
Өзінің жағдайы дұрыс болса, 
тезірек есін жинап жанындағы 
адамға алғашқы жәрдем көрсе-
туі қажет. Алайда, көп адамдар 
осы қарапайым алғашқы көмек 
шарттарын біле қоймайды. Сол 
себепті де, кез келген адамның 
алғашқы медициналық көмек 
жайлы хабардар болғаны дұрыс. 
Әр адамның өз денсаулығы мен 
амандығы өз қолында, – дейді 
құтқарушы-фельдшер Павель 
Терентьев.

Иә, «Саламатты Қазақстан» 
бағдарламасы аясында жүзеге 
асқан әлеуметтік бұл жобаның 
арқасында қаншама табиғи және 
техногенді төтенше жағдайлар-
дың алдын алуға мүмкіндік 
тууда. Бірақ, жасыратыны жоқ, 
қазір еліміздегі өлім-жітімнің 
дені осындай жол апаттарының 
салдарынан болып жатыр, қан-
шама адам жол-көлік оқиғасының 
кесірінен мүгедек болып қалуда. 
Сондықтан, кез келген адам 
осындай айтып келмейтін апат-
тар мен оқиғалардан болатын 
жазмыш пен бейнеттен аман бол-
са екен дейсің. Әрине, бәрі бір 
Алланың қолында ғой, дегенмен 
құдайдың да сақтанғанды сақтай-
тынын ұмытпайық, әйтеуір абай 
болайықшы!

Алтынсарин ауданы.
СУРЕТТЕРДЕ: 1. меди-

циналық құтқару бекетінің 
құтқарушылары; 2. диспет-
чер – И.Тезилов; 3. құтқа-
рушы-фельдшер П.Терентьев; 
4. заманауи үлгідегі реанима-
биль көлігі.

«САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН»

Құтқару бекеті – 
      адам өмірінің кепілі
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‡ш миллионнан астам ќазаќстандыќ ±лттыќ жерсеріктік
телеарна ќызметіне ќосылѓан. Биылѓы жылы ±лттыќ жерсеріктік
"Отау ТВ" сандыќ хабар тарату желісіне 4 жыл толып отыр. Осы
ќысќа мерзім аралыѓында телерадио хабарларын тарату
саласында ќандай μзгерістер болып жатыр, ќандай жетістіктерге
жетті, Ќазаќстанныњ толыќ сандыќ телерадио ж‰йесіне кμшуіне
м‰мкіндік бар ма? Осы жєне басќа да сауалдар жμнінде
"Ќазтелерадио" АЌ Бас коммерциялыќ директоры Ерлан
Жазыќбаевтан с±рап білген едік.

– 2011 жылдыњ 18 ќањтарында ЌР
Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
ќатысуымен елімізде "OTAU TV"
¦лттыќ жерсеріктік сандыќ телера-
диохабар тарату желісі ќосылѓаны ес-
теріњізде болар. Б‰гінгі тањда ±лттыќ
операторлар ќызметін пайдаланатын
абоненттер ќатары 800 мыњѓа, яѓни 3
миллион адамѓа жеткенін маќтаныш-
пен айта аламыз. Ќазаќстанда алѓаш
жерсеріктік хабар тарату жобасы іске
ќосылѓан сєтте 6300 абоненттіњ бол-
ѓанын ескерсек, б‰гінгі тањда т±рѓын-
дар арасында біздіњ ќызметімізге де-
ген с±ранысыныњ артќанын айќын
ањѓаруѓа болады. Б±л єсіресе халыќ-
тыњ 70 пайызын ќ±райтын ауылдыќ
т±рѓындар ‰шін ауадай ќажет. "Отау
ТВ" жерсеріктік хабар тарату ќыз-
метініњ арќасында шалѓай елді мекен-
дердіњ т±рѓындары, ќала халќы отан-
дыќ жєне шетелдік телеарналарды
кμруге м‰мкіндік алды. Міне, осы-
ѓан орай "Ќазтелерадио" АЌ еліміздіњ

ѓай елді мекендегі кμрермендер
кμгілдір экран бетінен "Егемен Ќазаќ-
стан", "Казахстанская правда" газет-
терініњ жања сандарын оќуѓа
м‰мкіндік алды. Мєселен, кабельдік
операторлар ќалаларда ѓана хабар та-
ратады, ауылдыќ жерлерге бара бер-
мейді. Ал "Отау ТВ" еліміздіњ кез
келген т‰кпіріндегі кμрерменге жол
тартып отыр.

– Ендігі кезекте сандыќ эфирлік
хабар тарату ќалай болмаќ жєне
ескірген балама форматты телеар-
наны не к‰тіп т±р?

– Заманауи сандыќ телерадио ха-
бар тарату жобасына кμшуді ж‰зеге
асыру аясында 2012 жылы Астана,
Алматы, Ќараѓанды жєне Жезќаз-

САНДЫЌ ТЕЛЕДИДАР

ѓан, Жањаμзен ќалалары сандыќ
эфирлік хабар тарату желісіне ќосыл-
ды. Ал,  2013 жылдыњ желтоќсан ай-
ында барлыќ облыс орталыќтары мен
Мањѓыстау облысы т‰гел аталѓан
ќызмет т‰рімен ќамтамасыз етілді.
Біз ел халќыныњ 51 пайызын сандыќ
телерадио ќызметіне ќосуѓа м‰мкін-
дік алдыќ. ¤ткен жылы Ќазтелера-
дио АЌ 297 радиотелевизиялыќ стан-
саны іске ќосып, халыќтыњ 72 пайы-
зы немесе 11,5 миллион адамды сан-
дыќ эфирлік хабар тарату желісімен
ќамтылды. Еліміздіњ инвестициялар
жєне даму министрлiгi бекіткен стра-
тегиялыќ жоспарына сєйкес 2017
жылы 827 сандыќ телерадиотелеви-
зиялыќ станса іске ќосылып, ел хал-

±лттыќ телерадио тарату операторы
ретінде ауылдыќтар мен ќала т±рѓын-
дары арасындаѓы аќпарат алу ќол-
жетімділігін ж‰зеге асырып отыр.

– "Отау ТВ" жерсеріктік желісі
кабельдік жєне шетелдік телеха-
бар тарату операторларымен иыќ
тірестіретін дењгейге жетті ме?

– Біз абоненттерге отандыќ 53 ар-
наны тегін ±сынамыз. Ал Ќазаќстан-
да жерсеріктік хабар тарататын ше-
телдік операторлар м±ншама
жењілдікті ±сына алып отырѓан жоќ.
Тіпті, олар бірде-бір ќазаќстандыќ ар-
наны μздерініњ каналдыќ пакеттерін-
де трансляция жасап отырѓан жоќ.
Біздегі кабельдік операторлар 14 отан-
дыќ арнаны аќылы пакеттер ќатары-
на ќосќан. Ал біздіњ абоненттеріміз
рейтингі жоѓары шетелдік телеарна-
ларѓа ќосымша аќы тμлеп ќосыла ала-
ды. Б±ѓан ќоса "Отау ТВ" ќолдану-
шылары ‰шін тегін "теле газет" сер-
висі ±сынылѓан. Атап айтќанда, шал-

ќыныњ 95 пайызы сандыќ эфирлік
арнаѓа кμшпек. Б‰гінгі тањда сандыќ
телеарна кμрермендері отандыќ 15-
тен 30-ѓа дейінгі отандыќ телеарна-
ларды жоѓары сапада кμре алады.
Сандыќ телеарнаны кμру ‰шін при-
ставкамен бμлмеге арналѓан ќарапай-
ым антенна ќажет. Ал ескірген бала-
ма форматты телеарнадан ажырату
ж±мыстары кезењ-кезењімен
ж‰ргізіледі.

– "GALAM TV" интернет хабар
тарату жања жобасы туралы тоќ-
талып μтсењіз?

– "GALAM TV" жобасы отандыќ
телерадио хабар тарату саласыныњ
дамыѓан жалѓасы іспепті. Бір жаѓы-
нан, шетелдерде т±ратын ќазаќ диас-
порасымен байланыс ‰шін де жаса-
лып отыр. ¦лттыќ оператор страте-
гиялыќ міндеттерін ж‰зеге асыра оты-
рып, ќазаќстандыќ телеарналарды ел
ішінде жєне шетелдерде интернет ар-
ќылы тарату ќызметін ±сынып отыр.
Биылѓы жылдыњ бірінші тоќсанында
аќылы т‰рде шетелдердіњ ‰здік теле-
арналары мен видеотекадан ±сыны-
латын болады. Б±л ќызметтер iOS
жєне Android негізінде ж±мыс істейтін
смартфондар мен планшеттерге ќол-
жетімді. Сонымен ќатар, "GALAM
TV" браузер арќылы персоналды
компьютерлер арќылы кμруге бола-
ды. Алдаѓы уаќытта б±л ќызмет ќол-
даныстаѓы теледидарларѓа да ќол-
жетімді болмаќ. Ќазіргі тањда
"GALAM TV" арќылы кμрермендерге
отандыќ жєне шетелдік танымал 48
телеарна ±сынылып отыр. Алдаѓы
уаќытта олардыњ саны 70-ке жетпек.

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

"Новотроицк-1" ЖШС
ќатысушыларыныњ кезектен тыс
жалпы жиналысын μткізу туралы

хабарландыру

"Новотроицк-1" ЖШС   2015 жылѓы 30
сєуір саѓ. 09.00-де мына мекенжайда: Ќара-
балыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Но-
вотроицк-1" ЖШС кењсесінде ќатысушы-
лардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы
болатынын хабарлайды.

К‰н тєртібінде (мєселе):
1. "Алтын-Асыќ" баѓдарламасы бойын-

ша МРС дамытуѓа заем алу ‰шін "Аграр-
ная кредитная  корпорация"  АЌ-ѓа ж‰гіну
туралы.

2. Кепілдік алу ‰шін екінші дењгейлі
банкке ж‰гіну. "Новотроицк-1" ЖШС мін-
деттемені орындауды ќамтамасыз ету ре-
тінде  жылжитын жєне жылжымайтын
м‰лікті кепілге ±сынады.

3. Екінші дењгейлі банктіњ  м‰лікті соттан
тыс μткізуге келісімін жасалѓан келісімдер/
келісім-шарттар бойынша "Новотроицк-1"
ЖШС міндеттемелерін орындамаѓан неме-
се тиісінше орындамаѓан жаѓдайда ѓана беру.

4. Директорѓа осы шешімді орындау ‰шін
ќажетті барлыќ  келісімдерге/келісім-
шарттарѓа ќол ќою μкілеттігін беру.

Объявление о проведении
внеочередного общего собрания
участников ТОО "Новотроицк-1"
ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что 30

апреля 2015 года в 09.00 часов по адресу:
Карабалыкский район, с. Новотроицкое,
контора ТОО "Новотроицк-1" состоится
внеочередное общее собрание участни-
ков.

Повестка дня (вопроса):
1. Обращение в АО "Аграрная кредит-

ная корпорация", для получения займа на
развитие МРС по программе "Алтын-Асык".

2. Обратиться в банк второго уровня за
получением гарантии, в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств ТОО "Но-
вотроицк-1" предоставляет в залог движи-
мое либо недвижимое имущество.

3. Предоставление согласия банку вто-
рого уровня на внесудебную реализацию
имущества только в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств ТОО "Новотроицк-1" по заключен-
ным договорам\соглашениям.

4. Наделение директора полномочиями
на подписание всех договоров\соглашений
необходимых для исполнения настояще-
го решения.

Осы жылы облысымыздыњ 12
оќу орнында дуалды оќыту ж‰йесі
енгізілетін болады. Дуалды оќыту
ж‰йесі дегеніміз – теорияны
μндіріспен ±штастыра оќыту техно-
логиясы. Б±л ж‰йе кєсіби мамандар
даярлауда тиімділігі мен нєти-
желілігі зор екендігі тєжірибеде
дєлелденген. Ќостанайдаѓы оќу
мекемелері тєжірибе ретінде 14 ма-
мандыќ бойынша осы тєсілмен
оќытылып келген-ді. Ал жаќында
аймаќтаѓы кєсіпкерлер жиналып,
29 кєсіпорынныњ жєне оќу орын-
дары басшыларыныњ ќатысуымен
‰ш жаќты келісім-шарт жасасты. Облыс-
тыќ кєсіпкерлер палатасы директоры-
ныњ орынбасары Манарбек Ќазин дуал-
ды ж‰йені енгізудіњ маќсаты колледж бен
университет студенттерініњ тєжірибесін
арттыру екендігін алѓа тартады.

Дуалды оќыту ж‰йесі ќазіргі д‰ние
ж‰зілік тєжірибеде бар д‰ние. Єлемде
оќытудыњ дуалды ж‰йесі техникалыќ
жєне кєсіптік мамандар даярлаудыњ ењ
тиімді жолдарыныњ бірі болып табыла-

Дуалды оќыту ж‰йесі енгізіледі

ды. Наќты μндіріс жаѓдайларына бейім-
делген, ж±мыс орнында білімді тікелей
игеруге баѓытталѓан, білікті мамандарды
дайындау арќылы елдегі білім саласы-
ныњ дењгейін арттыруѓа болатыны
белгілі. Ендігі міндет – дуалды ж‰йені об-
лыстыќ білім ќ±рылымдарына енгізу.

Сондай-аќ облыстаѓы ірі автомобиль
жасау кєсіпорындары –  "СарыАрќаАв-
топром" ЖШС мен "АгромашХолдинг"
АЌ аталѓан ж‰йеніњ ж‰зеге асуына

м±рындыќ болуѓа дайын. Б±л жμнінде
μњірдегі Кєсіпкерлер палатасыныњ конфе-
ренциясында компанияныњ μкілдері
мєлімдеді.

– Бізге университеттер мен колледждер-
ден студенттер келіп тєжірибеден μтеді.
Жас мамандарды даярлау бойынша
ќалыптасќан жаѓдайда кєсіпорын базасын-
да дуалды оќыту ж‰йесін біртіндеп енгізуді
жоспарлап отырмыз. Ол μндірістіњ наќты
талаптарына барынша жаќын ќ±рылады
жєне де осылайша кєсіпорын дайын ма-
мандарды ж±мысќа алатын болады, – деді
"АгромашХолдинг" АЌ Оќыту жєне персо-
налды басќару орталыѓыныњ ќызметкері
Єлібек Ќ±сайынов.

Сонымен, облысымыздыњ оќу орында-
рында білім алатын студенттер уаќыттыњ
басым бμлігін μндірісте μткізуге м‰мкіндік
алып отыр. Ќазірдіњ μзінде жоѓары оќу
орындары жєне облыс колледждері ара-
сында жасалѓан шарттар аясында тєжіри-
беден μткен студенттер т±раќты ж±мыс
орындарын тауып жатыр.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.
Суретті т‰сірген  Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Ќайда ж‰рсе де єр адам
туѓан жерін саѓынады.
Туѓан жерге деген ыстыќ
сезім, бір б‰йрегіњді осылай
ќарай б±рып т±ратындай.
Осындай туѓан μлке –
Науырзым ауданыныњ
ќ±рылѓанына биыл 50-жыл.

Одан б±рын мањызды мере-
ке ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы.
Мереке ќарсањында ауданда
"Жењістіњ 70-жылдыѓы мен Нау-
ырзым ауданыныњ 50-жылды-

¤з ‰лесіњді ќос
ѓына меніњ ‰лесім" атты игі ак-
ция μтуде. Осы шараѓа барша
науырзымдыќтарды ‰лес ќо-
суѓа шаќырады.

¦лы Жењіс біздіњ елімізге
оњайлыќпен келген жоќ. Б‰гінгі
к‰ні Елбасы Н.Є. Назарбаев-
тыњ даналыќ саясаты арќа-
сында ардагерлер назардан
тыс ќалѓан жоќ. Т±рѓын ‰ймен
ќамтамасыз етілді, лайыќты
зейнетаќы алады. Десе де,
олар єлі де ќамќорлыќ пен
мейірімді, жылы кμњілді ќалай-
ды.

Ел ішінде Жењістіњ 70 жыл-
дыѓына дайындыќ ж‰ріп жа-

тыр. Оныњ алдыњѓы іс-шарала-
ры басталып та кетті. Кμптеген
кєсіпорындар, ±йымдар, кєсіп-
керлер жєне ауданныњ т±рѓын-
дары μз ‰лестерін ќосып жа-
тыр.

Халыќќа есеп беру кезде-
суінде аудан єкімі ауыл шаруа-
шылыѓы тауарын μндіруші-
лерге, кєсіпкерлерге, барлыќ
т±рѓындарѓа ауданныњ 50-
жылдыѓын жєне ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓын μткізуге бір
кісідей атсалысуѓа шаќырды.
Залда отырѓан Науырзым
ауданыныњ ќ±рметті азаматы
¤.Ихтиляпов аудан єкімін ќол-

дап, мерекелерді μткізуге "Нау-
ырзым" ќорына 3 млн. тењге
аударатынын айтты. Кєсіпкер
А.Ѓалиева да сырт ќалмады.
Ол аудан єкімін ќолдап жерлес-
тер алдында лебізін білдірді.

Аќшалай ‰лес мына мекен-
жай бойынша ќабылданады:

БИК KPSTKZKA
Индекс 111400
Костанай облысы
Науырзым ауданы
Ќарамењді ауылы
 "Науырзым" ќоѓамдыќ

бірлестігі

Есеп-айырысу шоты
KZ 82563H350000051885
ЖСН 120340005520
БСК KPSTKZKA.

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА
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"Амангелді ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымы-
на орналасуѓа конкурс жариялай-
ды:

1. "Амангелді ауданыныњ Бай-
ѓабыл ауылдыќ округі єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
жетекші маманы, санаты Е-G-4.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты:
48047 тењгеден  64704 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округтегі ішкі саясат мєсе-
лелері бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президентініњ, ‡кіметініњ ак-
тілерін, облыс жєне аудан єкімдерініњ
шешімдері мен μкімдерін, аудандыќ
єкімдіктіњ ќаулыларыныњ орындалу-
ына тиісті баќылау  жасауды ќамта-
масыз ету. Жастар саясатын іске
асыруѓа басшылыќ жасау. Діни
бірлестіктер,  ‰кіметтік емес ±йым
бірлестіктерімен, оралмандармен
μзара іс-ќимыл жасау ж±мысын
ж‰зеге асыру. Б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдары арќылы мемлекеттік са-
ясаттыњ ж‰ргізілуін ќамтамасыз ету.
Ішкі саясат мєселелеріне байланыс-
ты баяндамалар, хабарламалар жо-
баларын, талдау материалдарын
даярлау, діни бірлестіктердіњ ќарым
ќатынастарын реттеу. Саяси партия-
лар, ±лттыќ мєдени ±йымдармен
байланысты ж‰зеге асыру, ауылдыќ
округ кμлемінде хабарламалыќ на-
сихаттыќ баѓыттаѓы кμрнекті ‰гіт ма-
териалдармен безендіру мєселе-
лерін ж‰зеге асыру жєне баќылау
жасау. Ауылдыќ округтегі ауылдыњ
кμркею, кμгалдандыру, тазалыќ
ж±мыстарына баќылау жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Білімі жоѓа-
ры,  ортадан кейінгі білім не орта тех-
никалыќ немесе кєсіптік (зањгерлік,
жергілікті жєне мемлекеттік басќару,
педагогикалыќ, зоотехникалыќ) білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін ќарау тєртібі ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына  сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

2. "Амангелді ауданыныњ
Ќ±мкешу ауылдыќ округі єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ жетекші маманы, санаты
Е-G-4.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты:
48047 тењгеден  64704 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округтегі ішкі саясат мєсе-
лелері бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президентініњ, ‡кіметініњ ак-
тілерін, облыс жєне аудан єкімдерініњ
шешімдері мен μкімдерін, аудандыќ
єкімдіктіњ ќаулыларыныњ орындалу-
ына тиісті баќылау жасауды ќамта-
масыз ету. Жастар саясатын іске
асыруѓа басшылыќ жасау. Діни
бірлестіктер, ‰кіметтік емес ±йым
бірлестіктерімен, оралмандармен
μзара іс-ќимыл жасау ж±мысын
ж‰зеге асыру. Б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдары арќылы мемлекеттік са-
ясаттыњ ж‰ргізілуін ќамтамасыз ету,
ішкі саясат мєселелеріне байланыс-
ты баяндамалар, хабарламалар жо-
баларын, талдау материалдарын

даярлау, діни бірлестіктердіњ ќарым
ќатынастарын реттеу. Саяси пар-
тиялар, ±лттыќ мєдени ±йымдармен
байланысты ж‰зеге асыру, ауылдыќ
округ кμлемінде хабарламалыќ на-
сихаттыќ баѓыттаѓы кμрнекті ‰гіт ма-
териалдармен безендірілу мєселе-
лерін ж‰зеге асыру жєне баќылау
жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Білімі жоѓа-
ры,  ортадан кейінгі білім не орта тех-
никалыќ немесе кєсіптік (педагоги-
калыќ, экономикалыќ, зањгерлік,
жергілікті жєне мемлекеттік басќару,
аќпараттыќ технологиялар жєне элек-
трондыќ машиналардыњ маманда-
ры) білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін ќарау тєртібі ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына  сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуына конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан
кейін - Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасы-
на сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшаѓа сєйкес нысан-
да толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (не болмаса нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ олар-
ды ќараудан бас тарту ‰шін негіз бо-
лып табылады. Ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан к‰нінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде ±сынылуѓа тиіс.
Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуден μтеді.

Мекенжай: Ќостанай облысы,
Амангелді ауданы, Амангелді ауылы,
Майлин кμшесі, 14 ‰й,   "Амангелді ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесі аныќтама ‰шін телефон/
факс (8-714-40)21295, 21870; факс
(8-714-40)21870, электрондыќ мекен-
жай  Е-mail: amangeldy@kostanay.gov.kz

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушы-
лардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихаттардыњ депутат-
тары, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасымен белгіленген аккреди-
тация алѓан б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар) коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ μкілетті ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс  к‰ннен кешіктірмей,
Амангелді ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадр ќызметі бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа Амангелді ауда-
ны єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

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

"Жітіќара ауданы єкімдігініњ ветеринария
бμлімі" ММ мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

Бас маман, санаты  E-R-4 (‰ш жасќа дейінгі
бала к‰тімі бойынша демалыс кезењіне).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет еткен
жылдарына байланысты: 56 376 тењгеден
76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Аудандаѓы
эпизоотиялыќ жаѓдайы бойынша аќпараттыњ
жиыны, ветеринариялыќ есеп пен есептілікті
жинау, талдау, ауыл шаруашылыѓы жануарла-
рын бірдейлендіру ж‰ргізуді ±йымдастыру жєне
ауыл шаруашылыѓы жануарларын бірдейлен-
діру бойынша деректер базасын ж‰ргізу. Ауыл
шаруашылыѓы жануарларыныњ талдауы мен
мониторингі. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін есепке алуды ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары білім: ветеринария маман-
дыѓы бойынша. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білім барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын біліу. Осы санат-
таѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі - Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені ту-
ралы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы ха-
барландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бастап
10 ж±мыс к‰н ішінде Ќостанай облысы,  Жітіќа-
ра ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  24 кабинет
мекенжайы бойынша тапсырылуы ќажет.

Аныќтамалар телефон 2-55-21;
факс 2-55-21, электрондыќ пошта –
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
берген ќ±жаттары ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабада кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн
бiр ж±мыс к‰ні б±рын кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы ха-
бардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты" ММ-де
μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен
єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ  ќатысуына болады.

Конкурс комиссиясыныњ байќаушылар ре-
тінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да  мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдар), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері, μкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесудіњ
басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей "Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты" пер-
соналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Жітіќара ауда-
ны єкімі аппаратыныњ  персоналды басќару ќыз-
метіне (кадр ќызметіне)  жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілігінін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетін жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке ќаражатта-
ры есебінен ж‰ргізеді.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 3 наурыздаѓы

№75 ќаулысы
Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 18

тамыздаѓы № 406 "Облыстыњ
жергілікті атќарушы органдарыныњ
жануарлар д‰ниесін
пайдаланушыларѓа ањшылыќ
алќаптар мен балыќ шаруашылыѓы
су айдындарын жєне (немесе)
учаскелерін бекітіп беру мен
ањшылыќ жєне балыќ
шаруашылыќтарыныњ ќажеттіліктері
‰шін сервитуттарды белгілеу
жμнінде шешімдер ќабылдауы"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламентін бекіту туралы"
ќаулысына μзгерістер енгізу туралы

"Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы"
1998 жылѓы 24 наурыздаѓы Ќазаќстан Рес-
публикасы Зањыныњ 21-бабына, "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы" 2001
жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республи-
касы Зањыныњ  27-бабына сєйкес Ќостанай
облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1."Облыстыњ жергілікті атќарушы органда-
рыныњ жануарлар д‰ниесін пайдаланушы-
ларѓа ањшылыќ алќаптар мен балыќ шаруа-
шылыѓы су айдындарын жєне (немесе) учас-
келерін бекітіп беру мен ањшылыќ жєне балыќ
шаруашылыќтарыныњ ќажеттіліктері ‰шін сер-
витуттарды белгілеу жμнінде шешімдер
ќабылдауы" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламентін бекіту туралы" Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ 2014 жылѓы 18 тамыздаѓы
№406 ќаулысына (Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5098
болып тіркелген, "Єділет" аќпараттыќ-
ќ±ќыќтыќ ж‰йесінде жарияланѓан) мынадай
μзгерістер енгізілсін:

жоѓарыда аталѓан ќаулымен бекітілген
"Облыстыњ жергілікті атќарушы органдары-
ныњ жануарлар д‰ниесін пайдаланушыларѓа
ањшылыќ алќаптар мен балыќ шаруашылыѓы
су айдындарын жєне (немесе) учаскелерін
бекітіп беру мен ањшылыќ жєне балыќ шару-
ашылыќтарыныњ ќажеттіліктері ‰шін серви-
туттарды белгілеу жμнінде шешімдер ќабыл-
дауы" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет рег-
ламентінде орыс тіліндегі:

3-тараудаѓы"Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќызметкер-
лерініњ) μзара іс-ќимыл тєртібін сипаттау":

7-тармаѓыныњ
2) тармаќшасында"ознакомливается" сμзі

"ознакамливается" сμзімен ауыстырылсын;
мемлекеттік тілдегі мєтін μзгермейді.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жариялан-

ѓан к‰нінен кейiн к‰нтiзбелiк он к‰н μткен соњ
ќолданысќа енгiзiледi.

Ќостанай облысыныњ єкімі
Н. САДУАЌАСОВ.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi
мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде  2015 жылѓы

8 сєуірдегі  № 5508 болып тіркелген.

Постановление акимата
Костанайской области

от 3 марта 2015 года №75
О внесении изменения в

постановление акимата от 18 августа
2014 года № 406  "Об утверждении
регламента государственной услуги
"Принятие местными
исполнительными органами области
решения по закреплению охотничьих
угодий и рыбохозяйственных
водоемов и (или) участков  за
пользователями животным миром  и
установлению сервитутов для нужд
охотничьего и рыбного хозяйства"

В соответствии со статьей 21 Закона Рес-
публики Казахстан от 24 марта 1998 года "О
нормативных правовых актах", статьей 27
Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года "О местном государственном уп-
равлении  и самоуправлении в Республике
Казахстан", акимат Костанайской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кос-
танайской области от 18 августа 2014 года №
406 "Об утверждении регламента государ-
ственной услуги "Принятие местными испол-
нительными органами области решения по
закреплению охотничьих угодий и рыбохо-
зяйственных водоемов и (или) участков за
пользователями животным миром и установ-
лению сервитутов для нужд охотничьего и
рыбного хозяйства" (зарегистрировано в Ре-
естре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов под № 5098, опубли-
ковано в информационно-правовой системе
"Єділет") следующее изменение:

в регламенте государственной услуги
"Принятие местными исполнительными орга-
нами области решения по закреплению охот-
ничьих угодий и рыбохозяйственных водо-
емов и (или) участков за пользователями
животным миром и установлению сервиту-
тов для нужд охотничьего и рыбного хозяй-
ства", утвержденном вышеуказанным поста-
новлением, на русском языке:

в главе 3 "Описание порядка взаимодей-
ствия структурных подразделений (работни-
ков) услугодателя в процессе оказания госу-
дарственной услуги":

в пункте 7:
в подпункте 2) слово "ознакомливается"

заменить на слово "ознакамливается";
текст на государственном языке не меня-

ется.
2. Настоящее постановление вводится в

действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального
опубликования.

Аким Костанайской области
   Н. САДУАКАСОВ.

Зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации   нормативных  правовых

актов  8 апреля 2015 года под  № 5508.
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ЕСКЕ АЛУ

Ќостанай облыстыќ туберкулезге ќарсы диспансерініњ бас дєрігері Ис-
каков Іњкєр Серкеш±лына  анасы

Тєнзилє Асанќызыныњ
±заќќа созылѓан науќастан ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќ-
тасып, кμњіл айтамыз.

Арќалыќ μњірлік туберкулезге ќарсы диспансер ±жымы.

Т‰зету
Газеттіњ 2015 жылѓы 10 сєуірдегі  №39(18248) санында жарияланѓан

Ќостанай облысы єкімдігі ќаржы басќармасыныњ хабарландыруында ќате
кетті. "5. "Subaru Legacy Outback" автомашинасы, м/н Р 969 CD, Федоров
ауданы, Пешков с., Ленин кμш.,5 (техникалыќ б±зылѓан) деген тармаќтаѓы
(техникалыќ б±зылѓан) деген сμздер (техникалыќ аќаусыз) деп оќылсын.
9,10 тармаќта "Арќалыќ ќ., Байт±рсынов кμш.,10" деп мекенжай ќате кμрсе-
тілген. Д±рысы: "Арќалыќ ќ., Байт±рсынов кμш.,40".

"Новотроицк-1" ЖШС ќатысушыларыныњ кезектен тыс
жалпы жиналысын μткізу туралы хабарландыру

 "Новотроицк-1" ЖШС 2015 жылѓы 30 сєуір саѓ. 09.00-де мына мекенжай-
да: Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотроицк-1" ЖШС кењсесінде
ќатысушылардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын хабарлайды.

К‰н тєртібінде (мєселе):
1. "Алтын-Асыќ" баѓдарламасы бойынша МРС дамытуѓа заем алу ‰шін

"Аграрная кредитная корпорация" АЌ-ѓа ж‰гіну туралы.
2. Кепілдік алу ‰шін "Еуразиялыќ  Банк" АЌ  ж‰гіну. "Новотроицк-1" ЖШС

міндеттемені орындауды ќамтамасыз ету ретінде "Еуразиялыќ Банк" АЌ-ѓа
да жылжитын жєне жылжымайтын м‰лікті кепілге ±сынады.

3. "Еуразиялыќ Банк" АЌ-ныњ м‰лікті соттан тыс μткізуге келісімін жасалѓан
келісім-шарттар бойынша "Новотроицк-1" ЖШС міндеттемелерін орындама-
ѓан немесе тиісінше орындамаѓан жаѓдайда ѓана беру.

4. "Новотроицк-1" ЖШС-ніњ "Еуразиялыќ Банк" АЌ алдындаѓы міндеттеме-
лері бойынша кепілдікті ±сыну ‰шін байланысты компанияларѓа  ж‰гіну;

5. Директорѓа осы шешімді орындау ‰шін ќажетті барлыќ  келісімдерге/
келісім-шарттарѓа ќол ќою μкілеттігін беру.

Объявление о проведении внеочередного общего собрания участников
ТОО «Новотроицк-1»

ТОО «Новотроицк-1» сообщает, что 30 апреля 2015 года в 09.00 часов по
адресу: Карабалыкский район, с. Новотроицкое, контора ТОО «Новотроицк-
1» состоится внеочередное общее собрание участников.

Повестка дня (вопроса):
1. Обращение в АО «Аграрная кредитная корпорация», для получения

займа на развитие МРС по программе «Алтын-Асык».
2. Обратиться в АО «Евразийский Банк» за получением гарантии, в каче-

стве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Новотроицк-1», предос-
тавляет банку в залог движимое либо недвижимое имущество.

3. Предоставление согласия АО «Евразийский Банк» на внесудебную
реализацию: имущества только в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств ТОО «Новотроицк-1» по заключенным договорам/
соглашением.

4. Обратиться к связанным компаниям за предоставлением гарантии по
обязательстам ТОО «Новотроицк-1» перед АО «Евразийский Банк».

5. Наделение директора полномочиями на подписание всех договоров\-
соглашений необходимых для исполнения настоящего решения.

"Аспантай" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы Ќоњќабаев Баѓытжан
Аманжоловичтіњ  сенімді т±лѓасы Ќыпшаќбаев Н±ржан Айткенович
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы,
¦зынкμл ауданы, Петропавл селолыќ округі аумаѓында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан алањы 130,9 га , кадастрлік нμмірі
12-184-011-103, алањы 217,5 га , кадастрлік нμмірі 12-184-011-096,
бμлінетін жер телімдеріне   уаќытша μтеулі   ±заќ мерзімді жер пайда-
лану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшалай ќаражатпен сауда μткізілген
сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы  27 сєуірде саѓат 10.00-де мына мекенжайда
болады: ¦зынкμл ауданы Белоглинка селосы.

¤тінімдер 2015 жылѓы 26 сєуір саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы,
¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл селосы, Ш.Уєлиханов кμш., 72 ‰й, тел:
87144421738.

Еске алу
Ерѓалиев Азамат Ќанатбек±лы. Б±л есім оѓан

жаќын жандардыњ есінде мєњгі саќталады. Азамат
тірі болѓанда, 37 жасќа толар еді. Алланыњ берген
ѓ±мыры оѓан ќысќа болыпты. Жасындай жарќ еткен
Азаматты с±м ажал ортамыздан алып кетті. Азамат
Ќанатбек±лы ќамшыныњ сабындай ќысќа ѓ±мырында
ардаќты єке, аяулы жар, адал дос ќана емес, Торѓай
даласын єн мен жырѓа бμлеген, ерек дарын иесі бол-
ды. Кμмейінен жыр тμгілген с±њѓыла єнші жігіттіњ серісі
еді. Дос-жаранѓа ардаќты, Азамат атына лайыќ бол-
ѓан  жанныњ артында ‰кілеген ‰міті балалары ќалды,
аяулы жары ќалды. Б‰гінде отын μшірмей, т‰тінін
т‰тетіп отыр. Ќасиетті ќазаќ жерініњ бір талантты
баласы μмірден озды. Десе де, оныњ жарќын бей-
несі, к‰міс дауысы баршамыздыњ ж‰регімізден μшпес орынын тапты. Алла
жєннаттыњ тμрін б±йыртсын, Азаматымызѓа.

Аѓып жатыр μмір деген сарќырап
Ќалай ѓана жоќ дей алам, арѓымаќ.
Жалѓан μмір, жалѓан д‰ние болса да,
Ќарай берем сол ж±лдызѓа
Жанып т±рѓан жарќырап.
Ќарай берем, неге екенін білмеймін
Ол жарыќты мен ешкімге бермеймін
Балаларыњ, "Єкем ќайда?" деп т±рса,
Жарќыраѓан сол ж±лдызды сен деймін.
Иє, иє μтіп жатыр б±л μмір,
Иыѓымда т±рѓандай бір зіл темір
Сол зілменен ж‰ріп келем адымдап,
Жарыќ емес, ќарањѓыдай б±л μњір.
Жатќан жеріњ жарыќ болсын жарыѓым!
Мањдайыма жазылыпты таѓдырым,
Енді ќайтіп келмесіњді білсем де,
Жан айќаймен ќайталаймын "Саѓындым!"
Кμресіњ бе, ќарайсыњ ба сен бізге?
К‰бірлесе сμйлесемін кей кезде.
Саѓындырып т‰сіме бір енгенде
Ќуанамын кездесуден келгендей.
Азаматым, жан ж‰регім, жан жарым
М‰шеліње жете алмадыњ, ардаѓым.
Д±ѓа етеміз ќабіріњніњ басында.

Туѓан-туыс, балаларыњ, жан-жарыњ.

Утеулина Наталья Валентиновнаныњ сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Леонидович,
кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Майкμл
ауылдыќ округініњ аумаѓында орњаласќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан: кадастрлік
нμмірі 12-183-070-328,  кμлемі 38,0 га; кадастрлік  нμмірі 12-183-070-329,  кμлемі 14,2 га;
кадастрлік  нμмірі 12-183-070-080,  кμлемі 176,0 га; кадастрлік  нμмірі 12-183-070-081,
кμлемі 69,0 га бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 27 сєуір 10.00 саѓатта мына мекенжай-
да болады: Ќостанай ауданы, Майкμл а., Школьная кμшесі, 12 ‰й, 2 пєтер. ¤тінімдер 2015
жылѓы 26 сєуір 18-00 саѓатќа дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай ауданы, Майкμл а., Школьная кμшесі, 12 ‰й, 2 пєтер, телефон -
8-707-191-91-80

Доверенное лицо Утеулиной Натальи Валентиновны Турбабин Илья Леонидович в
порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов
по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные
участки, расположенные на территории Майкольского сельского округа, Костанайского
района, Костанайской области, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства:
кадастровый номер 12-183-070-328, площадью 38,0 га; кадастровый номер 12-183-070-
329, площадью 14,2 га; кадастровый номер 12-183-070-080, площадью 176,0 га; кадастро-
вый номер 12-183-070-081, площадью 69,0 га. Покупная цена вносится наличными день-
гами в течение 5-ти календарных дней с момента  проведения торгов. Торги состоятся  27
апреля 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайский район, с. Майколь, улица
Школьная, дом 12, квартира 2. Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 26 апреля 2015
года по месту нахождения доверенного лица: Костанайский район, с. Майколь, улица
Школьная, дом 12, квартира 2, телефон для справок - 8-707-191-91-80

Соњѓы жылдары балаларда
кездесетін т‰рлі ж±ќпалардыњ
алдын алу ‰шін егілетін вакци-
наларѓа ата-аналар ќарсылыѓы
бой кμрсеткенінен хабардар-
мыз. Балаларѓа екпе /вакцина-
ция/ жасау – адамзаттыњ ‰здік
жетістіктерініњ бірі. Екпе арќы-
лы жер шарында миллиондаѓан
бала μлімнен, м‰гедектіктен
аман ќалды. Бір кездері талай
таѓдырды ‰зген шешек /оспа/
ауруыныњ жойылуы б±л
сμзіміздіњ дєлелі. 1977 жылѓы
ќазаннан бастап д‰ниеж‰зінде
шешекпен ауырѓан бірде-бір
науќас тіркелмеген. Осыѓан бай-
ланысты КСРО заманында 1979
жылы шешек ауруына ќарсы ба-
лаларды егу тоќтатылып, екпе
к‰нтізбесінен ысырылды. К‰ні
б‰гінге дейін ќауіпті ж±ќпалы
аурулардыњ ќатарында болѓан
полиомелит те жойылудыњ аз-
аќ алдында, б±л да екпе жасау-
дыњ нєтижесі. Алайда, єлі де
екпе жасау арќылы жоюѓа неме-
се єлсіретуге болатын ж±ќпа-
лардан жер бетінде жыл сайын
4 миллионѓа жуыќ бала μлім
ќ±шады екен. Біраќ инфекция
ж±ќтырѓан балалардыњ ќанша-
сы м‰гедек болѓандыѓын, олар-
ды емдеуге, сауыќтыруѓа кеткен
ќаражаттыњ мμлшерін наќты
есептеп шыѓару м‰мкін емес.
2009 жылѓы 30 желтоќсанда
Ќазаќстан ‡кіметі "Ќарсы про-
филактикалыќ егу ж‰ргізілетін
аурулардыњ тізбесін, оларды
ж‰ргізу ережесін жєне халыќ-
тыњ жоспарлы егілуге жатќызы-

латын топтарын бекіту туралы"
№2295 ќаулы ќабылдаѓанды.
Сол ќ±жатќа сєйкес, инфекция-
лыќ жєне паразиттік ауруларѓа
ќарсы профилактикалыќ егулер
республикалыќ жєне жергілікті
бюджет ќаражаты есебінен ќам-
тамасыз етіледі. Екпелердіњ
едєуір бμлігіне мемлекет тара-
пынан ќаражат бμлінеді.
Жергілікті бюджет "А" вирусты ге-
патиті, т±мау, к‰йдіргі, туляре-
мияѓа ќарсы егулерді ќаржы-
ландырады. Аурулардыњ алдын
алу маќсатында егілетін ек-
пеніњ алѓашќысы нєресте д‰ни-
еге келген бойда перзентхана-
да егілсе, одан кейінгілері кезењ-
кезењмен 56 жасќа дейін егіліп
отырады. Инфекция – адам та-
лѓамайды. Сондыќтан, бірењ-
саран ќарсылыќ кμрсеткендер-
ге де м±ќият т‰сіндіру ж±мыста-
рын ќолѓа алып, міндетті т‰рде
егу ж±мыстарын ж‰ргізу керек.
Міне, єлем халќы вакцинасы
жоќ ж±ќпалы аурулардан зар-
дап шегіп жатќанда, алдын алу
вакцинасы белгілі ќауіпті дерт-
тен саќтандыратын екпелерге
ата-аналардыњ ќарсы шыѓуы
аќылѓа сыйымсыз. Ќазіргі тањда
27 т‰рлі ауруды вакцинамен
ауыздыќтауѓа болатыны аныќ-
талѓан. Яѓни, ж±ќпалы аурула-
рѓа ќарсы к‰рестегі бірден-бір
ќ±рал, халыќты егумен толыќ
ќамту екенін ж±ртшылыќтыњ
жаппай т‰сінуі мањызды.
Дєрігерлердіњ айтуынша, вакци-
на биопрепарат болѓан соњ, егу-
ден кейінгі асќыну  (баланыњ

дене ќызуыныњ жоѓарлауы,
жергілікті ісінулер, аллергиялыќ
реакциялар) болуы м‰мкін.
Бірќатар ата- аналар осы аталѓ-
ан асќынуларды желеу ќылып,
екпеден бас тартуда. ¦рпаѓы-
мыздыњ дені сау болып, ±заќ
μмір с‰руі ‰шін мемлекет тегін
±сынып отырѓан екпелерден
неге бас тартамыз. Ж±ќпаѓа
ќарсы егілмеген бала сол ж±ќпа-
лардыњ ќайнар кμзі болып сана-
лады, яѓни, инфекцияны тарату-
шы. Ал егілген бала, тіпті ауырып
ќалѓан жаѓдайда да ауруы μте
жењіл т‰рде μтеді.

Балалар – елдіњ болашаѓы.
Олар – біздіњ ±лы байлыѓымыз.
Сол ‰шін де балаларѓа келешек-
ке жетелейтін тура жол кμрсетіп,
дені сау ±рпаќ μрбіту ќажет. Б±л
жерде ата-ананыњ да ролі ‰лкен.
Егер ата-ана да денсаулыѓына
мєн беріп, салауатты μмір салтын
±станса, сμз жоќ, ондай ата-ана-
дан дені сау бала μмірге келеді.
Ал дені сау бала – жарќын бола-
шаќты ќалыптастырып, еліміздіњ
г‰лденуіне септігін тигізері аныќ.

Сондыќтан, екпеден бас тарт-
пай балаларымызѓа екпе сал-
дыртуѓа асыѓайыќ!

А.ОСПАНБЕК,
"Амангелді аудандыќ

Т±тынушылардыњ ќ±ќыќта-
рын ќорѓау басќармасы" РММ

басшысы.
К.АХМЕТОВА,

"Амангелді аудандыќ
Т±тынушылардыњ ќ±ќыќта-

рын ќорѓау басќармасы" РММ
жетекші маманы.

Екпеніњ  бала денсаулыѓына
зияны жоќ

ОЌИЃА

70 адам ќауіпсіз
жерге кμшірілді

Облыстыќ ТЖД баспасμз
ќызметі хабарлаѓанындай,
12 сєуір к‰ні Арќалыќ ќаласы
Ќайыњды селолыќ округіне
ќарасты Ќызылж±лдыз
ауылыныњ 70 т±рѓыны ќауіпсіз
жерге кμшірілді.

ТЖД баспасμз ќызметі  мєліметте-
ріне ќараѓанда, Ќараторѓай μзеніндегі
су дењгейі шамамен 7 метрге дейін
кμтерілген. Амангелді ауданыныњ
Иманов ауылы мен Ќызылж±лдыз
ауылыныњ арасында м±з кептелісі бар
деген болжам жасалды. Елді мекенді
су басып кету ќаупініњ алдын алу маќ-
сатында жергілікті атќарушы органдар
мен Арќалыќ ќаласы ТЖБ ќызметкер-
лері ќауіпсіздік шараларын ќарасты-
руда. "Барлыѓы 70 адам кμшірілді. 20
адам жеке кμлігімен Арќалыќ ќаласы-
на кетті. 50 адам осы ауылдаѓы биікте
орналасќан бес ‰йге кμшірілді. Село
т±рѓындарыныњ наќты саны 230 адам",
– делінген хабарламада. Кμшіру ж±мыс-
тары ж‰ргізілген жерде Арќалыќ ќала-
сыныњ єкімі, ќала прокуроры жєне
ТЖД жеке ќ±рамы бар.

Єйет μзеніндегі
жарылыс ж±мыстары

Таран ауданыныњ Таран ауылына жаќын орналасќан Єйет
μзенінде ортаќ аумаѓы 6.686 шаршы метр болатын екі жарылыс
ж±мысы ж‰ргізілді. Жарылыс м±здардыњ ж‰руі басталѓанѓа дейін
м±здарды ќопсыту маќсатында, тасќын суды апатсыз μткізу жєне
м±з тежелуініњ алдын-алу ‰шін ж‰ргізілді. Таран ауданы аума-
ѓында м±зды-жару ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін "Ќазаќвзрывпром"
АЌ "Ќостанайвзрывпром" филиалында жарѓыштар бригадасы
ќ±рылды.

 Жарылыс ж±мыстарыныњ ауданындаѓы м±здыњ ќалыњдыѓы
40-50 см., екінші жарылыс барысында 90-100 см. ќ±рады. Жары-
лыс ж±мыстарын ж‰ргізуге барлыѓы 31 адам жєне 10 техника
бірлігі ќатысты.

Келесі к‰ні Єйет μзенінде Таран ауданыныњ Май ауылына
жаќын жерде аумаѓы 7.350 шаршы метр жарылыс ж±мыстары
ж‰ргізілді. Жарылыс ж±мыстары ауданындаѓы м±здыњ ќалыњ-
дыѓы 1 метрді ќ±рады.

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!

Кμктемгі абаттандыру, кμгалдандыру мен тазалыќ айлыѓы
шењберінде 16 сєуір жалпыќалалыќ санитарлыќ тазалыќ к‰ні
болып белгіленді. Барлыќ саладаѓы жєне меншік т‰ріндегі
кєсіпорындардыњ, мекемелердіњ, ±йымдардыњ ењбек ±жым-
дарын, жалпы білім беретін, орта жєне жоѓары оќу орында-
рыныњ басшылары мен оќушыларын, ќала т±рѓындарын: кμп
пєтерлі т±рѓын ‰йлердіњ жєне жеке т±рѓын ‰йлердіњ иелерін,
осы к‰ні саѓат 14.00-де басталатын сенбілікке белсенді т‰рде
ќатысуѓа шаќырамыз.

 "САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН"

 Поездыњ астына
т‰сті

Облыстыќ ТЖД баспасμз ќыз-
меті хабарлаѓанындай, 12 сєуір
к‰ні тањѓы саѓат 10.20-да Тобыл
стансасында оќыс оќиѓа болды.

Тобыл-Астана баѓытындаѓы №2006
ж‰к поезы  темір жолдыњ ‰стінде адам
жатќандыќтан ш±ѓыл тоќтауѓа мєжб‰р
болды. Сол жерден ер адамныњ мєйіті
табылды. Алдын ала болжамѓа ќара-
ѓанда 1982 жылѓы азамат  μзін-μзі
μлтірмек болып, поездыњ астына
т‰скен. Істіњ мєн-жайы аныќталуда.
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Авто жуѓыш (Таран мен Бородин кμшелерініњ
ќиылысы)

Мына кμлік жуатын орынныњ жарнамалыќ таќ-
ташасыныњ  т±рѓанына  кμп жыл болды. Орта-
лыќ кμшелердіњ бірі. Бажырайып т±рѓан б±л
ќатені тек заѓип адам кμрмес.

Ќазаќ тілініњ
мєртебесін т‰сірмейік

АНА ТІЛІЊ – АРЫЊ Б¦Л

Ќала кμшелеріндегі жарнамалыќ таќташалар мен жеке кєсіпорындар атауларына
ќарасањ ќазаќ тілін осылайша ќорланѓаны ‰шін ішіњ удай ашиды. Б±л ќателерді
тізбекке жинай берсек, оныњ ±зыннан ±заќ созылары да ќынжылтады.

Р.S. Ќ±рметті оќырман! Ана тіліміздіњ туѓан елімізде мєртебесін т‰сірмейік десек  осы
мєселеге бей-жай ќарамайыќ. Тіл жанашырлары бар болса, прокуратураѓа хат жолдап не-
месе "Ќостанай тањы" газетініњ сайтына ќазаќ тіліндегі жазуда тапќан ќатењіз туралы μз
фото суреттеріњізді жолдауыњызѓа болады. Ол суреттер топтастырылып, сайтќа жарияла-
нады.

Махаббат БЕКБАЙ.

Авто жуѓыш (Абай дањѓылы мен Лермонтов
кμшесініњ ќиылысы)

Осы мекемелердіњ иелері таќтаѓа тапсырыс
берер алдында оныњ мєтінін тіл мамандарына
кμрсетіп алу м‰мкін болмады ма екен деген ой туа-
ды. Осыншама уаќыттан бері ќатемен кμзін ш±ќы-
ѓан ќ±зырлы орган ќайда екен деп те ойлайсыњ.

Д±кен деген жазу (Шевченко кμшесі)
Ќала кμшелеріндегі таќталар мен мекемелер

мањдайшаларында ќазаќ тіліндегі жазуларда μріп
ж‰рген ќателер туралы Ќостанай ќалалыќ
єкімдігініњ  мєдениет жєне тілдерді дамыту
бμліміне хабарласќан едік. Аталмыш бμлімніњ
мемлекеттік тіл бойынша маманы Сєния Молда-
шованыњ айтуынша, аќпан айында мониторинг
ж‰ргізілген. Мемлекеттік тілдегі жазуда ќате аныќ-
талѓан мекемелерге ±сыным хаттар таратылды,
дейді. Енді сєуір айыныњ соњында мамандар кμше-
кμшелерді аралап, рейд жасамаќ.

(Ѓ.Ќайырбеков кμшесі)
Мемлекеттік тілге осылайша немќ±райлы ќарап,

μрескел ќателерге жол берген жеке меншік
кєсіпкерлерді тек прокуратураѓа арыз жазып, сот
арќылы жауапкершілікке тартуѓа болады екен. Зањ
бойынша  тілдерді дамыту басќармасы тек "10-15
к‰н ішінде ќатењізді т‰зењіз" деген ±сыным хат жол-
даудан басќа шара ќолдана алмайды. Кєсіпкер-
лерді тексеруге тыйым салатын мораторий де
ќ±зырлы мекеменіњ ќолын байлап отыр.

     ¤нерімен
тєнті етті

Жаќында Аќмола
облысыныњ Есіл
ќаласында еркін к‰рестен
М.Балжиевты еске алуѓа
арналѓан ашыќ облыстыќ
турнир μткен болатын.
Аталмыш бєсекеде баќ
сынаѓан жерлесіміз Нина
Капачану "алтын" ж‰лдені
иеленді.

Еліміздіњ бірќатар облысыныњ
белді палуандары ќатысќан тур-
нирде Нинаѓа тењ келер ќарсы-
лас табылѓан жоќ. Б±л жолы ол
25 келі салмаќта μнер кμрсеткен
еді. Жењіске жетер жолда жер-
лесіміз Есіл, Павлодар жєне

СПОРТ

Жерлесіміз жарады

Кμкшетау палуандарынан басым
т‰сіп, бас ж‰лдені олжалады.

– Б±л жарысќа тыњѓылыќты
дайындалдыќ. Тμккен теріміз да-
лаѓа кеткен жоќ. Бапкерімніњ ма-
ѓан артќан сенімін аќтаѓаныма
ќуаныштымын, – дейді Нина Ка-
пачану.

Жас палуанды д‰бірлі додаѓа
аудандыќ балалар мен жасμспі-
рімдер спорт мектебініњ жаттыќ-
тырушысы Н±рс±лтан Баязитов
дайындады.

Биік белестерді баѓындырып
ж‰рген Нинаѓа алдаѓы уаќытта да
осы жолдан таймай, маќсаттары-
на жете бер демекпіз.

Жањабай АХМЕТОВ.
Ќарасу ауданы.

Хамит Байболсын±лы Ќосжанов 1926
жылы Мењдіќара ауданы Шолаќсай се-
лосында туѓан. 1943 жылы 17 жасында
соѓысќа кетті. Анам сол баласын аман ке-
лер, бір жерде ж‰рген шыѓар деп кμп к‰тті.
К‰те-к‰те сары уайымѓа салынып, μзі де
ќайтыс болды. Хабарсыз кетті деп хат
келіпті, біраќ анам: "мен μзім кμзіммен
кμрген емеспін" деп к‰дер ‰збепті. Сол
аѓамыз соњѓы хатында былай деп жазып-
ты: "Ертењ Сталинградќа кіреміз".

Хабарсыз кеткен аѓамызды
іздейміз

Біз 2007 жылы теледидардаѓы "Бар-
мысыњ, бауырым" баѓдарламасына ха-
барласып, іздеу салдыќ. Біраќ еш хабар
ала алмадыќ. Еш жерде жазылмаѓан.
Ендігі тілегіміз сол аѓамыздыњ есімі ту-
ѓан жерінде ескерткіш таќтаѓа немесе
"Дањќ кітабына" жазылса екен.

Іздеу салушы ќарындастары: Ба-
ѓытжамал, ‡міт Байболсын ќыздары.

Ќостанай ќаласы.

Ж а ќ ы н д а
Алматы ќала-
сында "К‰ш
шуаќ" ќоѓам-
дыќ ќорыныњ
±йымдасты-
руымен  μткен
"Рауан" рес-
публикалыќ
ф е с т и в а л ь -
б а й ќ а у ы н а
Жанат Єлім-
баева жетек-
шілік ететін
би бμлімінен
Г‰лфайруз Ќарекен мен Аймекен Сапарова "¦йѓыр", "Ќазаќ"
билерін орындап, ж‰лделі І-ші орынѓа ие болды. Сондай-аќ
байќауѓа вокал бμлімініњ Бибіг‰л С±лтанова шєкірті Алты-
най Жанабай Т. М±хамеджановтыњ "Ќ±с жолы", Ш.Ќалдая-
ќовтыњ "Отырардаѓы той" єндерін орындап, І орынды жењіп
алды.  Арайлым  Єлібаеваныњ оќушысы Жансая Сєбитбек
Ќыздарбектіњ "Сылќым ќыз", Ќазанѓаптыњ  "Домалатпай
Аќжелењ" шыѓармаларын орындап ж‰лделі ІІ орынды енші-
леді. "К‰н шуаќ" ќоѓамдыќ ќорыныњ президенті С.Ковалеро-
ва ќатысушыларды жоѓарѓы кєсіби шеберлікпен дайындаѓа-
ны ‰шін жас μнер иелерініњ жетекшілерін марапаттап,
бμлімдер бойынша жењімпаздарѓа Кубок табыс етті.

"¦ша білген ќанатќа д‰ние кењ".  Ќанаттары талмай ‰лкен
биіктерден кμрінген μнерлі μрендерге  табыстыњ шыњына
жетуіне тілектеспіз. Торѓай елініњ атын шыѓаратын жастар
кμп болѓай!

 Г.  Г.  Г.  Г.  Г. САРСЕНГЕЛДИНАСАРСЕНГЕЛДИНАСАРСЕНГЕЛДИНАСАРСЕНГЕЛДИНАСАРСЕНГЕЛДИНА,,,,,
Б.Хамзин атындаѓы μнер мектебініњ м±ѓалімі .Б.Хамзин атындаѓы μнер мектебініњ м±ѓалімі .Б.Хамзин атындаѓы μнер мектебініњ м±ѓалімі .Б.Хамзин атындаѓы μнер мектебініњ м±ѓалімі .Б.Хамзин атындаѓы μнер мектебініњ м±ѓалімі .

Жанкелдин ауданы.
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