
 Мал шаруашылыѓын дамыту, ата-бабаларымыздан
ќалѓан м±ра – ±лттыќ жоба. М±ны  Елбасыныњ μзі де
айтып ж‰р. Соњѓы ‰ш жылда облыста мал басыныњ μсімі
байќалады. Сєйкесінше ет, с‰т μндірісі де ±лѓая т‰скен.
Мєселен, ішкі жалпы μнім  12,2 млрд. тењгеге жетті. Ал
μњірде м‰йізді ірі ќараныњ саны 424 мыњѓа μскен. Яѓни,
μткен жылмен салыстырѓанда 2,9%-ѓа артќаны
байќалады. Оныњ 184 мыњы сауын сиыр. Ќой мен ешкі
7,5% (418 мыњ), жылќы 7,3% (94 мыњ), шошќа 3,3%-ѓа
(151 мыњ) кμбейіпті.

Жалпы, μњірде мал μнімдерін ±ќсату жаќсы
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     Тμрт т‰лікке тμр болѓанТμрт т‰лікке тμр болѓанТμрт т‰лікке тμр болѓанТμрт т‰лікке тμр болѓанТμрт т‰лікке тμр болѓан
Тобыл μњірінде мал басы неге аз?

кμрсеткішке ие. Наќтылай айтсаќ, ет 3,2% (18,5 мыњ.
тонна), с‰т 4,7% (40,5 мыњ. тонна), ж±мыртќа 55%-ѓа
(71 млн.дана) μсті.

– Дегенмен, кейбір аудандарда мал мен ќ±стыњ саны
азайып кеткен. Денисов ауданында ќара мал 9%-ѓа,
талпаќ танау 28%-ѓа, ќ±с 1,4%-ѓа кеміген. ¦зынкμл
ауданында шошќа 17%, жылќы 20%, ќой мен ешкі
1,1%, ќ±с 43%-ѓа, Мењдіќара ауданында шошќа  5%,
ќ±с  10%-ѓа тμмендеген. Арќалыќ ќаласы мен Ќамысты,
Алтынсарин аудандарындаѓы жаѓдай да осы таќылеттес.
Аталѓан аудандарда ет, с‰т, ж±мыртќа μндірісініњ
кμрсеткіші кμњіл кμншітпейді, – дейді облыс єкімініњ
орынбасары Базыл Жаќыпов.

Біздіњ облыс тμрт т‰лік μсіруге аса ќолайлы μњір.

Яѓни,мал басын μсіру арќылы μнім кμлемін арттыруѓа
м‰мкіндік мол. Ол ‰шін селекциялыќ ж±мыстарѓа
басты назар аударып, мал басын асылдандыруѓа ден ќою
ќажет. Б±ѓан мал шаруашылыѓын дамытуѓа арналѓан
мемлекеттік баѓдарламалардыњ тигізер ыќпалы зор.
Сайып келгенде кез келген кєсіпкерге "Сыбаѓа", "Алтын
асыќ", "Ќ±лан", "Ырыс" баѓдарламаларын тиімді
пайдалануѓа м‰мкіндік бар.

Облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов та бір мєжілісте
аудан, ќала єкімдеріне мал жєне мал μнімдерініњ неге
тμмендеп кеткенін аныќтап, ќолдаѓы барлыќ
м‰мкіндіктерді тиімді пайдалануды тапсырды.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

 Газет аптасына ‰ш рет:
сейсенбі, сєрсенбі, ж±ма
к‰ндері шыѓады. Сейсенбі,
сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,
ж±мада екі рет 16 бет, екі рет
"Аќшам" ќосымшасымен 24
бет болып шыѓады. Сєрсен-
бі, ж±ма к‰ндері басылым
т‰рлі-т‰сті болып басылады.

"Ќостанай тањы" газетіне
жазылу баѓасы жыл басынан
μзгеріссіз ќалады, яѓни:

– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:– жеке оќырмандарѓа жазылу баѓасы:
6 айѓа – 1900 тењге.
– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар

‰шін:‰шін:‰шін:‰шін:‰шін:
6 айѓа – 2100 тењге.
– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:– ¦лы Отан соѓысы ардагерлері ‰шін:
6 айѓа – 1750 тењге.
"Ќостанай тањы" газетіне "Ќазпошта"

"Ќостанай тањы" – сеніњ газетіњ
оѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу басталдыоѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу басталдыоѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу басталдыоѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу басталдыоѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу басталды

бμлімшелерінде жєне аймаќтыќ
"Костанайские новости" газеті
редакциясыныњ баспасμз тарату
ќызметінде жазыла аласыз.

Ќостанай ќаласы бойыншаЌостанай ќаласы бойыншаЌостанай ќаласы бойыншаЌостанай ќаласы бойыншаЌостанай ќаласы бойынша
газеттіњ индексі:газеттіњ индексі:газеттіњ индексі:газеттіњ индексі:газеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін–
54679

– зейнеткерлер мен ¦лы Отан
соѓысына ќатысушылар ‰шін –
54680

– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар
‰шін–  54681

Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-Селолыќ жердегі жазылушылар ‰шін га-
зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:зеттіњ индексі:

– жеке оќырмандар ‰шін – 54682
– зейнеткерлер мен ¦лы Отан соѓысына

ќатысушылар ‰шін – 54683
– кєсіпорындар, мекемелер мен ±йымдар

‰шін–  54684

Баспасμз – 2015Баспасμз – 2015Баспасμз – 2015Баспасμз – 2015Баспасμз – 2015
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ауруханадаѓы екі адамдыќ
палатада т‰с ќайта отыздар-
даѓы жігіт келіп орналасты.
Сидиѓан, ш‰њірек кμз, шашы
ќап-ќара, жылы ж‰зді екен. ¤зі
оќыѓаны кμп, сμзден сμз шы-
ѓып, аќтарыла сμйлеп кетті:

– Сонау ит арќасы ќиянда
орталыќтан жеті ж‰з шаќырым

"Ќ±мдала" деген жерде т±ра-
мын. Ќалаѓа ат ізін салмаѓаны-
ма ‰ш жылдан асып кеткен...
¤зіме де обал жоќ, егер жаным
кμзіме кμрінбесе, дєрігер десе
ат-тонын ала ќашатын ќазаќ-
тыњ бірімін. Биыл белім ќоз-
ѓалтпай, аяќ-ќолым сырќырап,
т‰н баласы кірпік ілмей, єбден
діњкем ќ±рыѓасын  ќалаѓа ќара-
луѓа келгем. Бір жаѓынан осын-
да т±ратын бірге туѓан аѓа-апа,
іні-ќарындастарымды кμре ке-
тейін дедім.

Алдымен  ‰лкен  аѓамныњ
‰йіне бардым. Астанаѓа іс-сапар-
ѓа жиналып жатыр екен. Есен-
саулыќ с±расќан болдыќ. "Не
шаруа бар?" – деді, асыѓыс,
ж‰ргелі т±рѓанын сездіртіп.
Еш шаруа жоќтыѓын,  аман-
дыќтарыњды білу, μздеріњді
кμру дегенімді айтќанымда,
бала кезде мені арќалап ерке-
лететін ќайран аѓам, "Жаќсы
ендеше" – деп, б±рылып кμлігі-
не мініп кете барды. Ќалай де-
сем де ќызметтегі кісі, жолы-
нан ќалдырмайын дедім єрі
аѓам да, жењгем де ќона кет де-
мегесін, ќаланыњ екінші ша-
ѓын ауданындаѓы апамныњ
пєтерініњ ќоњырауын бастым.
Есікті апам ашты. Бас салып
ќ±шаќтап айналып-толѓанып
жатыр. Ел-ж±рттыњ аманды-
ѓын с±рап ‰йіріп єкетті. Б±рын
ондай емес сияќты еді.
Кєдімгідей кμњілім толып кетті.
Ас бμлмеде шай ішіп отырдыќ.
Жездем ж±мыста, балалары
интернатта, ал μздері б‰гін
кешкісін тойѓа бармаќ екен.
Сен "Жанм±раттікіне бар,
‰йінде. Олар ќайда барып жа-
тыр" деді, бір уаќытта апам
маѓан с±раулы ж‰збен. Мен не
дейін. Ойбай, шаќырѓаннан
ќалма, маѓан алањдама деп
‰йінен тез шыќтым.

Содан салып ±рып інім Жан-
м±раттікіне барайын. Иір-иір
жербауыр жатаѓан ‰йлердіњ
ќатарындаѓы жертμледе екен.
‡йде келінім емізулі баласы-
мен отыр. Меніњ ойда жоќта сап
ете ќалѓаныма онша ќуана ќой-
маѓаны бірден сезілді. Жанм±-
рат тиіп-ќашып, єр ж±мыстыњ
басын бір шалып ж‰рсе керек.
Келін ќашан келетінін де, кел-
мейтінін де білмейді екен.

Несіне к‰тейін. Одан да неде
болса ендігі ќалѓаны кенжеміз-
ќарындасым Г‰лімдікіне тар-
тып отырдым.  Таяуда оќу
бітірген. Ќызметке орналасќан.
Бір бμлмелі пєтер алѓанын да
білетінмін. Сєтін салды деген
осы да, ‰йінде екен. "О, аѓатай-
ым келді" деуін деді. Ќ±шаќ
жайып кμрістік-те. Біраќ, бай-
ќаймын, бала ќылыѓынан еш-
тење ќалмаѓан, есейген секілді
ме, ашыќ-жарќыннан ада, бай-
салды бола ќалыпты. Оныњ
‰стіне жарылып μздігінен еш-
тење айтпады, ауылдыњ жай-
к‰йін, туѓан-туыстарды с±ра-

Облыс єкімінен кμмек с±рады

Облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов
"‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ бірлестігінде
болып, м‰мкіндігі шектеулі азаматтардыњ
м±њ-м±ќтажымен танысты.

Б‰гінде"‡міт-Надежда" ЌБ ќ±рылѓанына он
жылдай болыпты. Осы уаќыт аралыѓында рес-
публикаѓа дейін танылды. Ќоѓамдыќ бірлестік
Ќостанайдаѓы м‰гедек жандардыњ м‰ддесі ‰шін
єрт‰рлі іс-шараларды ±йымдастырып келеді.
Ќаланыњ КСК шаѓын ауданындаѓы жатаќханадан
170 шаршы метр жерді жалѓа алды. Сол ‰шін ай
сайын 85  мыњ тењге тμлейді. Аядай ѓана ѓима-
ратта спорттыќ ќ±рал-жабдыќтары, компьютер
залы, музыкалыќ ќ±рылѓылар, медициналыќ
бμлме, ќолμнер ‰йірмесі орналасќан. М±нда
к‰ніне елу шаќты м‰мкіндігі шектеулі азамат ке-
леді. Дєл осы жерде семинар-тренингтер де μтеді.
Ќуантарлыѓы сол, уаќыт μткен сайын аталѓан ор-
талыќќа келуші м‰гедектер кμбейген. Ал єттеген-
айы, ѓимараттыњ іші тар.

– М±нда азаматтардыњ спортпен ш±ѓылданула-
рына ќажетті ќ±рал-жабдыќтар баршылыќ. Вокал
‰йірмесі ‰шін де жаѓдай жасалѓан. Келушілер де
жеткілікті. ¤кінішке ќарай, ѓимаратты жалѓа алып
отырмыз. ¤зімізге тиесілі кењірек нысан берілсе
деген μтінішіміз бар, – дейді "‡міт-Надежда" ЌБ
тμраѓасыныњ орынбасары Аруна Жаќсаѓ±лова.

М‰мкіндігі шектеулі азаматтарѓа микроавтобус

мады. Тіпті ондай єњгімеге
ќ±лќы жоќ сияќты. Бір уаќыт-
та "Аѓа, кешкілік Серікпен кез-
десуге келісіп ќойып едік. Ол
меніњ жігітім. Ну, сами пони-
маете", –деп т±р. Кешегі ‰йдегі
±яњ Г‰лім емес, ќаланыњ тікба-
ќай ќызы. Мен т‰сінбейтін
кеще емеспін, ‰йден шыѓып
кеттім.  Бір ќ±рсаќтан шыќќан
ќарындасым лє-мимсіз ќала
берді..

Содан Ќостанайдыњ орталы-
ѓындаѓы "Турист" ќонаќ
‰йінде бір т‰н ќонып шыѓып,
б‰гін осында келген бетім.. –
деп ‰нсіз ќалды. Мен де ‰нсіз.
Сєлден соњ барып:

– Аѓа,  "атадан алтау тусањ
да бір жалѓыздыќ бары" рас
екен. Осы бірге туѓан тμрт бау-
ырымныњ біріне ќонып, мау-
ќымды басам ѓой деп ойлаѓан-
мын. Б‰рт‰рлі айдалада жапа-
дан-жалѓыз ќалѓандай, кμњілім
ќ±лазып сала берді. Ќ±йрыѓы
жоќ, жалы жоќ, бір м‰сєпір
болдым да ќалдым,–деді ‰ні
жарыќшаќтанып. Мен болсам:
"Атадан алтау туѓанныњ,
ж‰регініњ бастары алтын менен
бу болар. Атадан жалѓыз туѓан-
ныњ, ж‰регініњ бастары сары да
жалќын су болар, Жалѓыздыќ,
сені ќайтейін?!"–деген Аќтан-
берді бабамыз.

 Ал ±лы Абай абыз "Сегіз
аяѓында: "Атадан – алтау, ана-
дан – тμртеу, жалѓыздыќ кμрер
жерiм жоќ"десе де,  μмірде ру-
хани  жалѓыздыќтан єбден жапа
шеккен кісі.  Єйтпесе Атадан
алтау – єкесi Ќ±нанбай ќажы-
дан туѓан алты ±л:  Тєњiрбердi,
Абай, Ысќаќ, Оспан,  Смаѓ±л,
Халел. Б±лардыњ алѓашќы
тμртеуi ¦лжаннан туады.  Абай-
дыњ "Анадан – тμртеу" деуi сол.

Таяуда єнші Н±рѓали
Н‰сіпжановпен Арќалыќта кез-
десіп сырласып ќалѓан жаѓдай-
ымыз болды. Сонда дањѓайыр
єртіс бір сμзінде атадан бес ба-
ласы шетінеп жалѓыз тірі ќал-
ѓан ±лына єкесі марќ±м: "Жал-
ѓызбын деп айтпа, жалќы ту-
дым дегеніњ жμн. Б±л – адам-
ныњ μзіне байланысты жайт.
Аѓайынды он болсањ да, кейде
бір басыња жалѓыздыќ жетіп
жатады", – деп отыратын. Анам
да: "Балам, жалѓызбын деме,
адам баласыныњ бар-жоѓы – бір
Алланыњ ісі. Жас μседі, жарлы
байиды", – дейтін. Кейін радио-
дан єндерім беріле бастаѓанда,
анам: "Айналайын, сені елдіњ
мыњ баласына айырбастамай-
мын!" – деп ќуанѓан-ды.

Б±л адам пендењіз, осынау
пєни д‰ниеде жаны жалѓыз,
ж‰регі елезгіп, баяны жоќ
тірлікте аћ ±рып μтетіні аныќ.
Біраќ адам баласына Алла та-
ѓала  єрбір кμрген жарыќ к‰нді
бойѓа ќ±т деп, ізгілік-шарапат-
ты кμре берсін деген ѓой.

Екеуміздіњ єњгімеміз  осы
рєуіште тємам болды.

та ќажет. Себебі инвотакси ќызметін м‰гедек-
тердіњ бєрі бірдей ќолдана алмайды. Инвотаксиѓа
к‰ні б±рын тапсырыс беріп, жазылып ќоймаса ти-
есілі жерге апаруы не ѓайбыл. Сондыќтан м‰ге-
дектер ќалаѓан жерлеріне дер кезінде жету ‰шін
облыс єкімінен ќосымша кμлік с±рады.

– Кμлемі кењ ѓимарат табуѓа тырысамыз. Біраќ
оны ќашан ж‰зеге асыратынымызды айта алмай-
мын. Ал кμлік мєселесі бір айдыњ ішінде шеші-
леді. Жергілікті кєсіпкерлермен бірлесе компью-
терлік технология алуѓа да кμмек береміз,– деді
облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Он жеті ќазаќ сарбазы едіОн жеті ќазаќ сарбазы едіОн жеті ќазаќ сарбазы едіОн жеті ќазаќ сарбазы едіОн жеті ќазаќ сарбазы еді

Іс-шараѓа єскери бμлімніњ жа-
уынгерлері, ауѓан соѓысыныњ
ардагерлері ќатысты. Жиналѓан-
дар он жеті батырдыњ есімі жа-
зылѓан мемориалдыќ таќтаѓа г‰л
шоќтарын ќойды. Ауѓан соѓысы-
ныњ ардагерлері сμз сμйлеп,
μткен к‰ндер белесінде ќалѓан
оќиѓа туралы кењірек айтып
берді.

– Тєжік-ауѓан шекарасындаѓы
ќаќтыѓыста ќаза тапќан сарбаз-
дар кейінгі толќынныњ тыныш
μмір с‰руі ‰шін μз μмірлерін

ќ±рбан етті. Ел игілігі ‰шін кμзсіз
ерлік жасаѓан жауынгерлерді
±мытуѓа хаќымыз жоќ, – деді ЌР
¦лттыќ ±ланы №6697 єскери
бμлімі командирініњ міндетін ат-
ќарушы, майор Ќайрат Берсугу-
ров.

Ішкі єскер тарихында мєњгіге
саќталѓан б±л оќиѓа 1995 жыл-
дыњ 7 сєуірінде болѓан еді. Дєл
сол жылы Памир тауыныњ етегін-
де еліміздіњ ішкі єскері т±тќиыл-
дан келген шабуылѓа тап болды.
Б±л кезде ішкі єскердіњ жеке ро-

ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

АТАДАН АЛТАУ
ТУСАЊ ДА...

Облыстыќ мєслихаттыњ
кезектен тыс μткен
сессиясында Жітіќара
ауданына ќарасты Тоќтаров
селолыќ округыныњ
шекаралыќ аумаѓыныњ
μзгертілуі жμнінде мєселе
ќаралып, халыќ
ќалаулыларыныњ біржаќты
дауыс беруініњ нєтижесінде
б±ѓан н‰кте ќойылды.

ОБЛЫСТЫЌ МЄСЛИХАТТА

Тоќтаров ауылыныњ
шекарасы шешілді

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ Наќтыраќ айтќанда, Жітіќара-

ныњ шекарасы 4758 гектар жерге
ќысќарды. Облыстыќ жер ќаты-
настары басќармасыныњ басшы-
сы Н±рлан Абдуов мєлім еткен-
дей, Жітіќара ќаласыныњ Бас
жоспарын бекіткенде, оныњ шека-
ралыќ мањын μзгерту керектігі
ќаралѓан. Соныњ нєтижесінде
Тоќтаров ауылыныњ бірќатар жері
"Ќостанай минералдары" АЌ-на
берілді. Шекарасы бμлінген б±л
аумаќта алда-жалда кез келген
тμтенше немесе апатты жаѓдай

туындай ќалса, б±ѓан аталѓан ак-
ционерлік ќоѓамныњ міндетті
т‰рде ж±мылдыратыны айќын-
далѓан.

М±рты б±зылмаѓан тірек ауыл-
дардыњ ќатарына жататын Тоќта-
ров ауылы б±дан кейін де аудан-
дыќ бюджет шыѓындарын бμлген
кезде соѓан ќатыса алатындыѓы
да кμрсетілген.

Шекараны бμлу жобасы аймаќ-
тыќ кєсіпкерлер палатасыныњ,
облыс єкімшілігініњ бірлескен ке-
лісімімен ќаралѓан.

Осыдан жиырма жыл б±рын єскери
міндетін μтеу жолында 17 ќазаќ
жауынгері тєжік-ауѓан шекарасында ќаза
тапты. Олар кейінгі толќынныњ тыныш
±йќысы, м±њсыз тірлігі ‰шін к‰ресіп,
жат ќолында кμз ж±мды. Ерж‰рек
жауынгерлерді ќаламыздаѓы №6697
єскери бμлімініњ ±жымы еске алып,
мемориалдыќ таќтаѓа г‰л шоќтарын
ќойды.

тасы – еліміздіњ бітімгершілік мис-
сиясына сай тєжік-ауѓан шекара-
сын к‰зетіп ж‰рген болатын. Олар
Тєжікстан шекарасын ќару-жараќ
пен есірткі дєлізіне айналдырмаќ
болѓан ќарулы топтармен к‰ресті.
Т±тќиылдан басталѓан тμрт  саѓат-
тыќ соѓыстыњ нєтижесінде 17
ќазаќ сарбазы оќќа ±шќан бола-
тын.

СУРЕТТЕ: митингтен кμрініс.
Суретті т‰сірген

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК



Бағдаршамдар жаңартылуда
Қостанай қ. Облыс орталығында былтырдан бері жаңа 

бағдаршамдар мен жол белгілері орнатылуда. Бұған дейін бар-
лығы 94 бағдаршам жөнделіп, жаңартылған. Сондай-ақ, мек-
тептер жанына 4 панно-белгі, ал жаяу жүргіншілер жолына 12 
диодты жарығы бар арнайы белгілер қойылған. Бұл жұмыстар 
биыл да жалғасын таппақ. Мәселен, ағымдағы жылы қала көше-
леріне жаңадан 9 бағдаршам орнатылатын болады. Бұл мақсатқа 
қалалық бюджеттен 100 млн. теңге бөлінген. 

Қайырымды бол
Қарабалық. Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында ауданда «Көк-

темнің қайырымға толы күндері» атты жастар арасында акция 
басталды. Шара барысында «Жас әлем» жастар бастамалары 
орталығы, «Қарабалық еріктілері» қозғалысы мен өзге де ын-
талылар ардагерлерге арнап 70 қайырымды іс істемек. Мұндай 
бастамаға жастардың өздері ұйытқы болған. Жастар қолдарынан 
келгенше ардагерлерге көмек бергілері келеді. Акцияның бір 
ерекшелігі – қайырымы мол істер мерекеге дейін ғана емес, жыл 
бойына жалғаспақ.  

«Бірлігіміз жарасқан»
Қарабалық. Аудандық мәдениет үйінде «Бірлігіміз жа-

расқан» атты концерт ұйымдастырылды. Өнер кешіне барлық 
шығармашылық топтар мен ұстаздар қатысты. Бұл шарадан 
жастар да сырт қалмады. Кешке келген ардагерлер, зейнеткер-
лер жақсы демалып, жастық шақтарын еске алды. Сахна төріне 
шыққан әншілер ұлттар арасындағы достық, бейбітшілік жайын-
да әндер шырқады. Алда келе жатқан Жеңіс күнін де еске алып, 
шаттана билеп, түрлі аспаптарда әуендер орындалды. 

Баласына дұрыс қарамаған
Жітіқара. 17 жасар жеткіншек  түнгі сағат 23.00-ден таңғы 

6-ға дейін үйінде болмаған. Заң бойынша түннің бір уағында 
кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірім заңды өкілдің ілесуімен 
бірге ғана жүруі тиіс. Баласының жүріс-тұрысын қадағаламаға-
ны үшін  жеткіншектің анасы жауапқа тартылды. Сот үкімімен 
Жітіқара ауданының 43 жасар тұрғыны  20 811 теңге көлемінде 
айыппұл төлейтін болды. 

120 сағат қоғамдық жұмысқа тартылады
Қарасу. Мұндай жаза ауданның тұрғыны Б. Жүсіповке беріл-

ді. Өткен жылдың күзінде 37 жасар ер адам қарасора есірткі 
шөбін теріп, үйінде сақтаған. Оның заңға қайшы ісі әшкере-
леніп, полиция қылмыстық іс қозғады. Айыпталушы өз кінәсін 
мойындап отыр. Қарасу аудандық сотымен Б.Жүсіпов 120 сағат 
қоғамдық жұмысқа тартылу жазасына кесілді.

«Жас тұлпар – 2015» 
Таран. Тобыл орта мектебінің төрінде «Жас тұлпар – 2015» 

аудандық оқушылар айтысы өтті. Аудан көлеміндегі мектеп-
терден келген ақындар көп болмаса да өнерлерін салып бақты. 
«Сегіз қырлы, бір сырлы» қарсыластар ақындығымен қоса тап-
қырлықтарын байқата білді. Ал, соңғы айналымда бақ сынаған 
Рашат пен Алмат бір-біріне ұтымды да, орынды жауап қайтарып, 
астарлы сөздері арқылы жан-жақты білімділіктерін байқатты. 
Нәтижесінде өнер сайысында бірінші орын көптің көңілінен 
шыққан Әсет Еркебұланның еншісіне бұйырды. Екінші орынды 
Серікболсын Рашат және Алмат Серкеш қанжығалады. 

Қыз өссе, елдің көркі
 Әулиекөл.  № 28 Құсмұрын орта мектебінде  жоғары сынып 

оқушылары арасында «Қыз сұлу көрінеді – білімімен» атты арулар 
сайысы  өтті. Қатысушылар өзін-өзі таныстыру, поэзия минуты, 
қолөнер, ұлттық салт-дәстүр, сұрақ-жауап, үздік аспазшы (бау-
ырсақ пісіру) сынға түсті. Қорытындысында А.Мырзасейітова–
үшінші, А.Қабдуллина – екінші,  С.Ғабдуллина – бірінші орынды  
иеленді. Бас жүлдені 9 сынып оқушысы  Бижанова  Айдана   жеңіп 
алды. Жеңімпаздар мадақтама  мен сый-сияпатқа ие болды.

310 сәуір  2015 жыл

Айтолқын
 АЙҚАДАМОВА

«Соколов Сарыбай кен байыту 
өндірістік бірлестігі» АҚ Рудный ин-
дустриалдық институтының страте-
гиялық әріптесі болып саналады. 
Өндіріс орны мен оқу ордасының 
арасындағы әріптестік жоғары 
білікті кадрларды бірлесіп даяр-
лау шеңберінде жүзеге асырылуда. 

Екіжақты әріптестікті одан 
ары нығайту мақсатында оқу ор-
нында «ССКӨБ» АҚ Президенті 
Б.С.Мұхаметқалиевтің ұжыммен 
және студенттермен кездесуі 
өтті. Құрметті қонақ кездесу ба-
рысында «ССКӨБ» АҚ алдында 
тұрған міндеттері, жастар саяса-
ты, көрсетіліп жатқан әлеуметтік 
қамсыздандыру мен қолдаулар 
туралы баяндап, студенттерді 
толғандырған сауалдарына жан-
жақты жауап берді. Бұл кездесу-
де «ССКӨБ» АҚ білім грантымен 
оқып жатқан студенттер де сөз 
сөйлеп, алғыстарын білдірді.

– Бүгінде өндіріс орнының 
бөлімшелерінде РИИ кафедра-
ларының филиалдары ашылып, 
жұмыс істеп жатыр. Аталмыш 
кафедра филиалдары «ССКӨБ» 
АҚ құрылымдарымен бірлесіп 
ғылыми зерттеулер жүргізеді, 
студенттердің өндірістік практи-
каларын ұйымдастырып, дип-
ломдық, курстық жұмыстарының 
тақырыптарын дайындайды, 

оқытушыларды тағылымдама-
дан өткізуді, сондай-ақ студент-
тердің дипломдық және курстық 
жұмыстарын қорғау бойынша 
көшпелі комиссия отырыстарын 
ұйымдастырады. Ресми екіжақты 
келісім-шарттың негізінде РИИ 
ғылыми-зертханалық базасын 
жаңғырту бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Осы мақсатта бү-
гіндері «ССКӨБ» АҚ РИИ-ге 20 
млн. теңге бөліп, тиісті зама-
науи зертханалық қондырғылар 
сатып алынды, – дейді тәрбие 
жұмысы жөніндегі проректоры 
Ж.Алпысбаев.

Сонымен қатар, өндіріс бас-
шылығы жыл сайын РИИ студент-
теріне білім гранттарын тағайын-
дайды, нәтижесінде оқу бітірген 
студенттер бірден жұмысқа орна-

ласады. Бұл жастар үшін таптыр-
мас мүмкіндік екені белгілі.

РИИ-дегі экскурсия барысын-
да РИИ заманауи ғылыми-зерт-
ханалық базасымен танысқан 
мәртебелі қонақ өзінің оң баға-
сын беріп, алдағы екіжақты әріп-
тестіктің нығая түсетініне сенім 
білдірді.

Кездесу қорытындысы бойын-
ша жоғары білікті кадрларды 
бірлесіп даярлауға қосқан үлесі 
үшін Ғылыми кеңестің шешімімен 
«ССКӨБ» АҚ Президенті Б.С.Мұ-
хаметқалиевке «РИИ құрметті 
профессоры» ғылыми атағы 
берілді. 

Рудный қаласы.

СУРЕТТЕ: кездесуден 
көрініс. 

«Құрметті  профессор»  
атағы  берілді

Көктем  табиғат ананың жаңа-
руы, тіршіліктің жандануы дейміз. 
Иә, шынымен де көктемде адам 
көңілі жадырап, құлпыра түсетіні 
рас. 

Үйден шыққандағы көтеріңкі 
көңілің темір тұлпарға отырып, 
жолға шыққанда су сепкендей ба-
сылады. Жаяу адам да жолдағы 
саз балшықты, лайлы суды кешіп 
жүріп, жұмыс орнына құлпырып 
бармасы анық. 

Міне, қар кетіп, облыс орта-
лығы көшелерінің шұңқырла-
ры ашыла бастады. Жылдағы 
көріністер биыл да жалғаспақ. 
Күзде пайдалануға берілген кө-
шелердің өзінде қыстан кейін 
бұдырлы жерлер шыға баста-
ды. Ал ұзақ жылдан бері жөндеу 
көрмеген көшелермен жүру тіпті 
мүмкін емес. 

Өткен жылы Қостанай қа-
ласының жолдарын жөндеуге 
2 миллиард теңгеден астам 
қаржы бөлінді. Оның басым 
бөлігі күрделі жөндеу жұмысына 
бағытталған болатын. Сол кезде 
жолдарымыз тақтайдай болады 
деп бір қуанып едік. Бірақ жаңа 
жолмен көп жүріп үлгермедік, қыс 
түсіп, қар жапты. Ал көктем келе 
бәрі бұрынғы қалпына түсті. 

Биыл жағдай тіпті мүшкіл. 
Облыс орталығының жолдарын 
жөндеуге бөлінген қаржы 150 
миллион ғана.  Қаланың тек 30 
мың шаршы метрін қамтымақ 
(былтыр 100 мың шаршы метр 
болған).

Қостанай қаласы әкімдігінің 
бас инспекторы Самат Жанділ-
диннің айтуынша, биыл Бай-

мағамбетов, Майлин, Таран және 
т.б көшелердегі шұрық-тесіктер 
брусчаткамен жабылмақ. Осы-
лайша көлік қозғалысын жеңіл-
детуге тырысамыз дейді қалалық 
әкімдік қызметкері. Өткен жылы 
жаз бойы жөнделген Чехов көше-
сінде биыл абаттандыру жұмыс-
тары жүргізіледі.

Бұл жазда облыс орталығы-
ның көшелері ұзақ уақытқа жа-
былып, тұрғындарға қолайсыз дық 
туғызбайды. 10 сәуірден бастап 
Баймағамбетов көшесінің Хәкім-
жанова – Л.Беда аралығындағы 
бөлігі су құбырларын жөндеуге 
байланысты жабылмақ. Сонымен 
қатар Алтынсарин мен Нари-
ман көшелерінде өткен жылы 
басталған жөндеу жұмыс тары 
жалғасып, қозғалыс шектеледі. 

«Көрпеңе қарап көсіл» де-
мекші, қаржының аздығынан 
ұзақ мерзімдік жобалар келер 
жылға қалдырылды. Нақтырақ 
айтатын болсақ, Текстильщик-

тер көшесінен Курганскаяға дей-
інгі аралықтың толық аяқталуы-
на, 2-я Костанайская көшесіне 
дейінгі жөндеуге 1 млдр.теңге 
қажет. Сондықтан бұл көшені 
жөндеу жұмысы тек  2016 жылы 
 аяқталмақ. 

Құзырлы мекеме Қостанай 
қаласындағы жолдардың 60 
% қанағаттанарлық жағдайда 
деп шүкіршілік білдіреді.  Тек 
20% көңілден шықпайды дейді. 
Қаржының аздығын алдыға тар-
тып ақталады. 

Ақшаның аз бөлінгені тек 
биыл ғана. Ал басқа жылдардағы 
қомақты қаражат сол баяғы тау-
сылмайтын шұңқырларды жа-
буға жетпегені ғой.  Әлі де жол 
жыртығын жамап, я болмаса ай-
налып өтіп жүрміз. Жолдардың 
жағдайы 100%  көңілден шығып, 
темір тұлпарлар зулап, тұрғын-
дарымыз тайраңдап жүретін күн 
туады деген сенім жоқ емес.  

Махаббат БЕКБАЙ.

Қар кетіп, жол «жыртықтары» ашылды
МӘСЕЛЕ
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ЄР ХАТТА – ЕРЛІК ШЕЖІРЕСІ
ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Редакцияѓа келген аѓамыздыњ аты-
жμні – Аманкелді Кєткенов.

– Сіз ертеректе облыстыќ білім ба-
сќармасын басќарѓан Х±сайын Кєтке-
новке туыс емессіз бе? – деп с±радыќ.

– Мен оныњ єкесімін, – деді сал-
маќты да, сабырлы ќонаќ. – ¤зім де
б‰кіл саналы ѓ±мырымда білім саласын-
да ењбек еттім. Біраќ меніњ келген ша-
руам м‰лдем басќа.

Бар болѓаны 18 жаста Отан ‰шін
ќ±рбан болѓан туѓан аѓам Ж±маѓазыныњ
таѓдыры туралы айтсам деп едім...

Ќонаќ толќып отыр. Ќолыма бір хат-
ты ±сынды. 1943 жылы 29 ќазанда май-
даннан аѓасы Ж±маѓазыныњ жазѓан
хаты. Орысша жазылѓан: «Здравствуй-
те,  дорогие родители – отец  и мать,
братишки и сестры, все семейство дяди
Абакира и Сиздика. Пламенный привет
всем друзьям из далекой Украины. Как
живете? Я тоже жив-здоров. Ну только
13.Х. ранен осколками в обе ноги. Кос-
ти левой ноги передробило в 3-х местах.
Выше колена отрезали. А  правую чуть
подлатали. Ничего, жив буду, выпишусь
и приеду домой.  Сейчас мы находимся
в госпитале в деревне. Но нас скоро от-
правят куда-нибудь в тыл, в город. По-

43-жылѓы хат

том будет известен адрес и я напишу
Ваш Жумагаза».
Осы хат елге келгеннен кейін арада кμп

уаќыт μтпей «1943 жылѓы 11 ќарашада
ќатардаѓы Ж±маѓазы Кєткенов алѓан жа-
раќатынан ќайтыс болды» деген ќаралы
хабар келеді.

Ол ќандай жаѓдайда ќайтыс болды,
ќайда жерленді – отбасы ‰шін б±л
беймєлім еді. ‡йдегі он бір баланыњ кішісі,
кμзі ашыќ Аманкелді аѓасыныњ деректерін
іздестірді. Аќыры тапты. Ќостанайда
шыќќан «Боздаќтар» кітабыныњ 5-томын-
да «Кайкенов» деген фамилияѓа кμзі т‰сті.
«Бєлкім, ќате жазылып кеткен шыѓар,
Каткенов емес пе екен?» деген ой мазалай
берді. Аќыры м±ныњ к‰мєні д±рыс екен.

Сμйтіп, ол аѓасы жерленген Украина-
ныњ Макеевка ќаласына жол тартты. Дон-
басты азат ету жолында ќ±рбан болѓан
арыстар жерленген бауырластар зиратын-
даѓы аѓасыныњ аты-жμні жазылѓан тас
белгі кμзіне оттай басылып, таѓзым етті.
Елден ала барѓан топыраќты салып, д±ѓа
баѓыштады. Жергілікті жердегі ардагер-
лермен кездесті. «Макеевский рабочий»
газеті ќазаќ жауынгерініњ ерлігі жєне
оныњ дерегін іздеген бауыры туралы «Вой-
на после войны» атты кμлемді очерк бас-
ты. Біздіњ Аманкелді аѓамыз алыстаѓы Ук-
раинадан μзіне Евгений Кузьмичев сынды
майдангер дос тапты.

Жауынгер боп ер жігіті даланыњ,
Кμксеп сонау, майдан шебі алањын.
Єкем меніњ кеткеннен соњ соѓысќа
Тоѓыз к‰ннен кейін туѓан баламын.

К‰ні таяп ќалѓан жарѓа зер сала,
Єкем меніњ туа ќалса ер бала
"Атын Сапар ќойыњдар" деп айтыпты.
Кетеріне байланысты майданѓа.

Ќ±птап ж±рты ќала берген артында,
Орындапты айтќан сμзін ќалпында.
Єттењ, біраќ ±лын кμру баќыты
Б±йырмапты єкем Шєріп марќ±мѓа.

Мерт болѓаны наќтыланып ќай мањда,
Ленинградтыњ т‰біндегі майданда.
Ќанды ќырыќ тμртінші жыл кезінде,
Хабар кепті єкем ќайтќан жайдан да.

Сол себепті кμрмей μстім єкемді,
Болмайды да кμретіндей сєт енді.
Ењ болмаса, бір суреті ќалмапты,
Кμњіліме ететіндей дєт енді.

Єкем Шєріп д‰ниеден μткенмен,
Ќалѓаным жоќ, кейін ±лы кμштен мен.
Майдангерден ќалѓан т±яќ Сапардыњ
Естелік б±л μз басынан μткеннен.

Ќазір жетпіс тμртке келіп ќалыппын,
¤мірден мен ‰лесімді алыппын.
¦лдарым мен ќызымнан бар ±рпаќтар
Тіршіліктіњ ќызыѓына ќарыќпын.

Келе жатќан елдіњ іші тыныс ќып,
Халќымызѓа кμрінетін тым ыстыќ.
Жетпіс жылдыќ Жењіс к‰ні мейрамы
Ќ±тты болсын, орнай берсін тыныштыќ!
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 Арќалыќ ќаласы.
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Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

Бір суреті ќалмапты...

¦лы Жењіске биыл 70 жыл толса да,
оныњ жер бетіне салѓан жарасы ешќашан
±мытылмайды. Себебі єрбір ауыл, ќала
арќа с‰йер азаматтарын майданѓа шыѓа-
рып салды. Ел ењсесін енді кμтеріп жат-
ќанда жас μрендер соѓысќа шаќырту
ќаѓазын алды. Сол уаќыттары меніњ єкем
С±лтан М±ржыќов, інісі Кенжетай, Бал-
таш Досжанов, Ќабдол Есполовтар 20 жас-
тан енді ѓана асќан еді. Соѓысќа дейін 1930-
1932 жылдары єкем ауыл советіне кμмек-
тесіп, жиырма шаќты баланы Боровой ба-
лалар ‰йіне жіберген. Сонда Балташ
кμкемніњ шыѓарѓан μлењі:

"С‰йек ќалып, біткен кезі етімніњ,
Бізді апарѓан Аманжолдыњ Ќажені.
Кидік кμйлек тіземізден т‰сетін,
Берді бізге салмаменен кμжені".
Єкем марќ±м жалѓыз-жарымѓа, жоќ-

жітікке кμмегін аямайтын. Жаќсылыќ
жасауѓа ќашан да асыќ болды. Сμйтіп
ж‰ргенде інілерін бірінен соњ бірін май-
данѓа шаќырды.

Аѓам Кенжетай соѓыста барлаушылар ди-
визиясында болып, Еуропаныњ біраз жерін
жаудан азат етуге ќатысады. Аѓамныњ
ерлігін 1945 жылдыњ 25 наурызында "Май-
дан аќиќаты" газетіне басылѓан "М±ржы-
ќовтай батыр бол" атты Ш.¤збаевтыњ ма-
ќаласынан білуге болады. Маќалада аѓамыз-
дыњ жауынгерлермен бірге бір к‰нде жау-
дыњ жеті танкісін ќиратќаны жазылѓан.
"Ќызыл ж±лдыз" III, II дєрежелі "Дањќ" ор-
дендерімен наградталѓан аѓатайым елге келіп
Сарыкμл ауданында милицияда ењбек етті.
Кейін ауыл советінде, элеваторда ж±мыс
істеді. Біраќ соѓыста алѓан жараќаттары
±заќ жібермеді, 56 жасында мєњгілікке кμз
ж±мды. Артында ±рпаќтары бар.

Балташ Досжанов аѓам Литваныњ
Поплавск ќаласына барады. Сонда ќолы-
нан жараќат алып бірнеше ай емделген.
Жазылып шыќќан соњ Бакуѓа жіберіледі.
Онда ±шаќ алањында ењбек етті. Жауѓа

Єкем жєне бауырлары

шабуыл жасайтын ±шаќтардыњ ±шќыр-
лыѓын тексеретін. Елге аман-сау келіп,
ауыл советінде жєне ±стаз болып ќызмет
етті. Жауапкершілігі мен ±ќыптылыѓы-
ныњ арќасында лауазымды ќызметтіњ
баспалдаѓымен жоѓары кμтеріліп, ќызметі
μсті. ¦зынкμл ауданы атќару комитетініњ
басќармасы, партия комитетініњ 2-ші хат-
шысы ќызметтерін атќарып, 1978 жылы
ќайтыс болды. ¦зынкμлде Балташ Досжа-
нов атында кμше бар. Аѓамыздыњ артын-
да балалары, немере-шμберелері ќалды.

Єкем С±лтан 1900 жылы туѓан. 1942
жылы соѓысќа шаќырту алып, майданѓа
аттанды. Ол кісі Белоруссияныњ батпаѓы-
на тап болады. Жаяу єскер сапында жау-
мен соѓысады. Сонда ротада ењ ‰лкені
болѓан.

"Бірде шаршап-шалдыѓып орманѓа
жеттік. Тамаќ ішу керек деп командиріміз
ќу б±таќ єкелуге мені жіберді. Енді ќоз-
ѓала бергенімде бір жас жауынгер "Мен
барайын" деп с±ранды. Єлгі жауынгер
топтан ±зап, 4-5 метр ж‰ргені сол-аќ екен,
жаудыњ оѓы жас баланы с±латып салды.
М±ны кμріп т±рѓан келесі жауынгер шы-
ѓып еді. Оны да атып салды. Осы оќиѓадан
соњ ешкімге ќарамай орнымнан жылжи
беріп едім, командир р±ќсат бермей жо-
лымды кесті" деп μкінішін жасырмайтын.
Єкем бір шабуылда сол ќолынан жарала-
нып, Саратов госпиталінде жеті ай жат-
ќан. Кμп ќан жоѓалтса керек, ќолын ‰ш
рет кесіп, емдеген. Кμрер жарыѓы бар
екен, єкем елге тірі оралды. 1955 жылы зей-
неткерлікке шыќты. Ол кісі μте ќайрат-
ты, к‰шті адам еді. Жалѓыз ќолымен шμп
шабатын. Сμйтіп ж‰ріп 1980 жылы ќай-
тыс болды. Кμзініњ тірісінде μзінен б±рын
баќилыќ болѓан інілерін ойынан бір сєтке
шыѓармайтын. Артында ±л-ќызы, немере-
шμберелері бар.
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¦зынкμл ауданы.

Балташ ДосжановС±лтан Мырзажан±лы Кенжетай Мырзажан±лы

¤сіп-μнді єкем ата ќоныста,
Ісіне де, сμзіне де ќол ±ста!
Ењбекпенен ата берсін тањымыз,
Енді сор жоќ,
Енді жол жоќ соѓысќа!

Бейбітшілік ‰ні естілсін ќайдан да,
Баќыт енсін ќ±шаѓымды жайѓанда.
Балам, енді соѓыс μртін кμрмесін,
Ешкім енді аттанбасын майданѓа!

Єке монологы
Б±рынѓы атќыштар взводыныњ командирі,

соѓыс жєне ењбек ардагері,
єкем Ќабду С‰леймен±лы аруаѓына

Артта ќалды соѓыс μрті тμнген к‰н,
Ќайта жанды μшкен ошаќ, сμнген к‰н.
Соѓысты сен кμрмей-аќ ќой, ±лым-ау,
Соѓысты мен, ќияметті кμргенмін!

Туѓан жерім, туѓан елім, азатсыњ,
Жер±йыќсыњ, жайнап т±рѓан жаннатсыњ!
К‰н к‰лімдеп шыѓа берсін кμгіње,
Аппаќ болып тыныш ќана тањ атсын!

Хамит С‡ЛЕЙМЕНОВ,
майдангердіњ ±лы.



510 сєуір 2015 жыл

Ештење де
±мытылмайды...

ХХI ѓасырдыњ  орта буын   μкілдері Кењес дєуірінде μткізілетін
мерекелік мейрамдарды жаќсы біледі: 7 ќараша, ¦лы Ќазан
тμњкерісініњ мерейтойы дегендей. Ал,  б‰гінгі тањда  осы даталар-
дыњ тарихи  мањыздылыѓы жойылып,  кітапта  оќылатын
оќиѓаныњ  бірі болып ќалды. 9 мамыр – ¦лы Жењіс мерекесі,
μзініњ μзектілігін,  лайыќты назарын  єлі де жоѓалтќан емес. Неге
десењіз, ол к‰н барша  халыќќа  мєњгі ескерткіштей ќымбат.
Биыл ¦лы жењіске 70 жыл. Осы соѓыста сан мыњдаѓан адам
ќ±рбан болды. Соѓыстыњ жалыны єр отбасыны шарпып μтті.
Меніњ оќушым, Гаућар Галиханованыњ атасы есімі ‰лкен єріппен
жазылатын айбынды жауынгер жайлы айтатыны аз емес. ¤з жо-
лында тыным таппай ењбек етіп, ±лтына адал, халќына ќамќор-
шы болѓан атасы Бєтін Болатовтыњ басынан кешкендері  ќанша-
ма. Соѓыс барысындаѓы хикаяларды, атасыныњ жан достары,
μмірініњ ащы-т±щысы, кейінгі таѓдыры туралы μз аузынан естіп,
жазып алѓан болатын. Сμйтіп, б±л мєліметтер "Тарихи кейіпкер
жайлы бір  ‰зік сыр" атты республикалыќ ѓылыми жоба жары-
сында ж‰лдегер атанып,  басќа да ‰нпараќтарда  μз оќырманда-
рын тапты. Бала кезімде соѓыстан аман оралѓан атамныњ т‰нгі
к‰рк-к‰рк жμтелі, дем ала алмай, ќиналып, к‰рсінетін к‰ндері
єлі есімде. Сондаѓы зардаптыњ ќалдырѓан іздері атамныњ денсау-
лыѓына єсерін тигізді. Атам,  Ѓабду Н±рманов  ±стамды, сабыр-
лы, кμп сμйлей ќоймайтын адам, μз ісініњ шебері болѓан. Бауыры
оныњ дєл кμзініњ алдында ќайтыс болды. Сондыќтан да ол  соѓыс
жайлы єњгімелерді м‰лдем ±натпайтын. Ќазіргі уаќытта атамнан
соѓыс  туралы мєліметтер жинамаѓаныма, кμптеп с±рамаѓаныма
μкініп, шєкірттеріме ‰лкен ата-єжелерініњ сол жылдардаѓы та-
рихын, кешкен ѓ±мырын, ќайтпас-ќайсар ерліктерініњ ќандай
мањызды екенін т‰сіндіремін. Олар бізге сарќылмас м±ра, тап-
тырмас ќазына. Жењісті єкелді.

Б‰гінде Жењіс к‰ні мерекесі –  адамдардыњ ±лтына, дініне,
тілі мен мєдениетіне ќарамастан ортаќ ќуаныш к‰ні. Б±л ќас-
терлі мейрамныњ мєн-маѓынасы уаќыт μткен сайын еш μшпек
емес. Себебі, оныњ ќ±ндылыѓы  ѓасырлар бойы жања жас буын
±рпаќќа μсиет боларлыќ. Елімніњ ±лтжанды азаматы есебінде,
±стаз ретінде де жыл сайын оќушыларыммен  салтанатты шеру-
ге ќатысып, б±л к‰нге ерекше мєн беремін. Ол дегеніміз – сіз
бен біздіњ ортаќ тарихымыз. М‰мкін, ардагерлерді μз кμзімізбен
кμріп, оларѓа ќол ±шын беріп, алѓыс айта алатындай біздер, соњѓы
±рпаќ болуымыз м‰мкін. Бізге алањсыз ѓ±мыр, сенімді болашаќ
сыйлаѓан ата-єжелеріміздіњ ерлігіне мыњ да бір таѓзым, алѓыс.
Солардыњ ќасиетті рухы б‰гінгі бейбіт тірлігімізге н±рдай жар-
ќын шуаѓын шашты. Еліміз еркіндіктіњ дємін татты, кμк байра-
ѓымыз кμкке кμтерілді. Єн±ранымызды шырќап айтып, Отаны-
мыз десе маќтанатын болдыќ. Ел іргесі тыныш, аспанымыз ашыќ
болѓай! Елдіњ ќамын ойлаѓан айбатты батырлар, ќайратымен там-
сандырѓан жауынгерлер ќашан да ел жадында болмаќ. Олар  ±мы-
тылмайды да...

Роза Т¦РАЛИНА,Роза Т¦РАЛИНА,Роза Т¦РАЛИНА,Роза Т¦РАЛИНА,Роза Т¦РАЛИНА,
Ы.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа арналѓанЫ.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа арналѓанЫ.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа арналѓанЫ.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа арналѓанЫ.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа арналѓан

мектеп-интернаты тарих пєнініњ м±ѓалімі.мектеп-интернаты тарих пєнініњ м±ѓалімі.мектеп-интернаты тарих пєнініњ м±ѓалімі.мектеп-интернаты тарих пєнініњ м±ѓалімі.мектеп-интернаты тарих пєнініњ м±ѓалімі.
Ќостанай ќаласы.

Жобаныњ жетекшісі Сєлім МЕЊДІБАЙ

 Мен де жауынгер атаныњ ±рпаѓымын. Єкемніњ
єкесі Н±рсейіт Т±рѓымбаев ¦лы Отан соѓысыныњ
ардагері. Науырзым деген киелі жердіњ сыйлы
ќарттарыныњ бірі болѓан. ¦лы Отан соѓысына 21
жасында аттанса керек. Кењес єскері ќатарына
1941 жылы шаќырылѓан Н±рсейіт атам  1944 жыл-
дыњ кμкегінде елге оралдым деп айтып отыратын.
Соѓыстыњ аяќталуына санаулы к‰ндер ќалѓанда
сол ќолынан ќатты жараланып ‰йге ерте ќайту  ба-
ќыты б±йырыпты.

Соѓыстан оралѓасын да ел ‰шін ењбек еткен жан-
дардыњ бірі болды. Жастайынан мал соњында
μскен ол соѓыстан оралѓасын да сол ж±мысын
жалѓастырды. 73 жасќа дейін мал баќты. Балала-
рын μсірді. Елі ‰шін терін тμкті. Єжеміз Айтжан екеуі
бал тамѓан ќымызын дайындап, шаѓын отбасы ша-

Меніњ атам
руашылыѓын дμњгелентіп отыратын.

Біздер, ол кезде бала болатынбыз. Балалыќтыњ
баќытты думанында ж‰ріп, "соѓыс ардагері" деген-
ге μте мєн бере ќоймайтынбыз. Біраќ, атамызды
ќ±рметтеп, сыйлыќ бергенде "бас киімімізді тμбеге
лаќтырып" мєз  болушы едік. Шіркін, сол к‰ндер
еске т‰ссе, кейде ќатты ойланып та кетем. Ардагер
атам шынында да ќ±рметке лайыќ жан екен ѓой.
Атам Н±рсейіт сол бір с±рапыл жылдары μзініњ
Отанын, жерін ќорѓады. Мен соѓысќа ќатысќан
жерлестеріміздіњ бірі – атамныњ  болѓанын маќтан
т±тамын.

Ж±мабике Н¦РСЕЙІТОВА,
Жамбыл орта мектебі ќазаќ тілі пєнініњ

м±ѓалімі.
Ќостанай ауданы.

Жењіс деген жаќсылыќтыњ
сыњары,

Жігер менен ќ±штарлыќтыњ
ќ±ралы.

К‰рескердіњ арманы мен
±раны,

Ќуаныш пен мерекеніњ
б±лаѓы,

– деп жыр  жолдарында   ай-
тылѓанындай, єрќайсымыз
‰шін жаќын єрі ќымбат мереке
Жењіс к‰ні де жаќындап келеді.
Тμрт жыл бойѓы ќанды ќырѓын-
да Жењіске жету жолында
ќазаќстандыќтардыњ асќан
ерлігі мен єскери жанќиярлыѓы
Отан соѓысы тарихындаѓы
жарќын беттерге айналды.
Ќазіргі ±рпаќќа ¦лы Отан со-
ѓысы, оныњ зардаптары, ¦лы
Жењіс туралы маѓл±мат беру – єр
ата-ананыњ, ±стаздыњ міндеті.
Отан ‰шін жан ќиѓан аталар мен
апалардыњ, соѓыстан оралѓан,
ќазіргі кезде арамызда ж‰рген ар-
дагерлеріміздіњ ерлігін ‰лгі ете
отырып, оларды ќ±рметтеуге
±рпаќты тєрбиелеуіміз керек.
Жуырда  Рудный ќаласындаѓы
№18 орта мектебініњ  бастауыш
сынып м±ѓалімдері  Шынар Бука-

ева, Жібек Н‰рпейісова ќазаќ
сыныптары оќушыларымен ¦лы
Отан соѓысыныњ ардагері Ілияс
Екібаевпен кездесіп, Жењістіњ 70
жылдыѓымен ќ±ттыќтады. Ілияс
атамыз ќаншалыќты ќиын болса
да соѓыс жылдарынан сыр
шертті. Атамыздыњ ж‰зінен μмірге
деген ќ±лшынысты байќадыќ.
Ілияс Аман±лы соѓыс жылдары
небєрі 16 жастаѓы жас болса да,
майданѓа аттанѓанын  айтты.

Оќушылар атайѓа μз  с±раќтарын
ќойып, тілектерін білдіріп, таќпаќ-
тарын айтып берді. Ілияс атамы-
зѓа зор денсаулыќ, баќыт, шат-
тыќ, ±заќ μмір тіледік. Ілияс ата
бізге μз батасын берді.

Айнаг‰л АЛМАЃАНБЕТОВА,
№18 орта мектебініњ

м±ѓалімі.
Рудный ќаласы.

СУРЕТТЕ: атамен бірге.

"Ардагерлер-арландар,
ањыз болып ќалѓандар"

¦лы Отан соѓысындаѓы Жењісті жаќындатуѓа
ќазаќстандыќ азаматтар да ‰лес ќосты. Біріміздіњ
єкеміз, біріміздіњ аѓамыз, атамыз ќан майданѓа ат-
танып, майданныњ соњына дейін ќатысты. Солар-
дыњ бірі єкемніњ туѓан аѓасы  Мењдіќара ауданын-
даѓы Ќ±лшыќай ауылыныњ тумасы Мырзаѓалиев
Зайнолла атам еді. Ол кісі 1918 жылы ќырк‰йектіњ
13 ж±лдызында д‰ниеге келген. 1939 жылы жел-
тоќсанныњ 5 ж±лдызында єскер ќатарына шаќы-
рылады. Б±л Фин соѓысыныњ ж‰ріп жатќан кезі
болатын. Жігерлі жас жауынгер атќыштар даяр-
лау курсынан μтіп, 68-ші атќыштар полкінде Фин
соѓысыныњ барысында атаќты "Маннергейн"
бекінісін б±зып μтуге баѓытталѓан шабуылѓа ќа-
тысќан. 1940 жылы фин соѓысы аяќталѓаннан соњ
єскери борышын μтеуге ќалѓан. 1941 жылы
д±шпан авиациясы Финляндия шекара аймаѓын-
да орналасќан  бірінші Мурманск ќаласын бомба-
лай бастаѓанда, ол кісі 86, 251, 279-ші артилле-
риялыќ бμлімдерінде барлаушы жєне  бμлімше
командирі болѓан. "Ќырыќ жыл ќырѓын болса да,
ажалды μледі" демекші, Алланыњ ќ±діреті, соѓыс-
та бір жерім де жараќат алѓам жоќ деп айтып оты-
ратын. ¤кінішке  ќарай, атамныњ майдан жолда-
рын егжей-тегжейлі суреттеген жазбалар саќтал-
маѓан. Десек те, оныњ жауынгерлік ерліктерін
дєлелдейтін  "Отан соѓысы" ордені  жєне Герма-
нияны жењгені ‰шін, Советтік Заполярьені ќорѓа-
ѓаны ‰шін т.б медальдары бар. Соѓыстан 1946
жылы келгеннен соњ μз μмірін туѓан жері Ќ±лшы-
ќай ауылында єрт‰рлі шаруашылыќтарда ењбек
етті.  1994 жылы 76 жасќа ќараѓанда ауырмай-
сырќамай μмірден μтті. Б‰гінде атамыздыњ шањы-
раѓында баласы Талѓат т±рып жатыр, немере,
шμберелері бар. Ќ±жаттары отбасымызда ќ±нды

жєдігер ретінде єлі к‰нге дейін саќтаулы. Ел басы-
на к‰н туѓанда ќолына ќару алып, Отан ‰шін от кеш-
кен майдангердіњ ±рпаќтары атамыздыњ, єкеніњ
μмір жолын, оныњ ќан майданда кμрсеткен ерлігін
маќтан т±тамыз.

Мєдина Н¦РЃАЗИНА.
Рудный ќаласы.

Отан ‰шін от кешкен

М е н і њ
атам Н±рма-
ѓ а м б е т о в
Ќабыл 1900
жылы Ќоста-
най облысы,
Мењд іќара
а у д а н ы ,
Аќжар ауыл-
дыќ кењесін-
де туѓан. Ќы-
зыл Армия
ќатарында
ќызмет етіп,
соѓысќа ќа-
тысќан. 1945
жылѓы 23 наурызда неміс же-
рінде ќаза тапты. Германияныњ
солт‰стік-батысында орналас-
ќан Кюстрин ќаласындаѓы бау-
ырластар зиратында жерлен-
ген.

1938 жылы халыќ жауы ата-
нып, сотталды. 1940 жылдыњ 21
сєуір айында Свердлов облы-
сы, Нижний Тагил лагерінен бо-
сап шыѓып, 1941 жылы соѓысќа
аттанды. Майданнан елге кел-
ген соњ атамыздыњ жазыќсыз
сотталѓаны туралы осы газетке

маќала жарияланды.
¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы

ќарсањында тарихтыњ сарѓай-
ѓан беттері ќайта т‰генделіп
жатќанына куєміз. Сондыќтан
Отан ќорѓау жолында μшпес
ерлік кμрсеткен атам Ќабыл
Н±рмаѓамбетовтыњ есімі  Ќоста-
найдаѓы естелік кітабына жазы-
лады деп сенемін.

Майдангердіњ баласы Есен-
тай Ќабылов 1936 жылы Єулие-
кμл ауданында туѓан. Ќазір
аталѓан ауданда т±рып жатыр.

Анар ЌАБЫЛОВА.

Тиісті ќ±рмет
жасалса игі



Шұға 
       ҚОҢҚАБАЙ 

Сәрсенбі күні Қостанай қа-
лалық әкімдігінің мәжіліс залын-
да облыстық дін істері басқар-
масының ұйымдастыруымен 
«Діни экстремизм мен терро-
ризмнің алдын алу» тақыры-
бында облыстық семинар болып 
өтті. Аталған шараға жалпы білім 
беретін, орташа-арнайы және 
жоғары білім мекемелерінің 
дінтанушылары қатысты. Ша-
раның мақсаты – мамандардың 
біліктілігін арттыру. Бұл шараға 
ҚР ҰҚК Академиясы насихат-
тық тобы мүшелерінің келгенін 
атап өту керек. Насихат тобын-
да жүрген Руслан Иржанов 
өңірімізге осымен екінші мәрте 
ат басын тіреп отыр. Осыған 
дейін Қостанай мемлекеттік пе-
дагогикалық институтында сту-
денттермен кездескен мамандар 
лаңкестіктің алдын алу жөнінде 
басқосу өткізген екен. 

Семинардың басы теріс 

пиғылды діни ағымның жете-
гінде жүрген қазақ қызының 
отбасын тастап, Сирияға кеткен 
тағдыры туралы деректі фильм 
көрсетілуімен басталды.   

Жалпы жиында діни сауат-
сыздықтың алдын алу жұмысын 
жетілдіру, дін атын жамылған 
бүлдіргіш ағымдарға қарсы әре-
кет ететін барлық қоғамдық сег-
менттердің қызметін жетілдіру 
мәселелері талқыланды. Қаты-
сушылар діни экстремизм мен 
лаңкестіктің алдын алу әдістерін 
талқыға салды. Қоғамда, ең ал-
дымен – жастар ортасында діни 
экстремизмнің алдын алу іс-қи-
мылдарын күшейту қажеттілігі 
атап өтілді.

Семинар барысында респуб-
ликалық ақпараттық үгіт-на-
сихат тобының мүшесі Руслан 
Иржанов  дінтану пәнін оқушы-
ларға қалай үйрету керек, 
оның тиімділігі қандай деген 
сұрақтарға арнайы тоқталды.

– Дін – мәдениеттің де, та-
рихтың да негізгі платформасы. 

Сондықтан, осы мәселеге бей-
жай қарауға болмайды. Әсіресе, 
мектеп бағдарламасына көбірек 
көңіл бөлуіміз керек. Мектеп 
мұғалімдері діни сауатын ұдайы 
арттырып отырған жөн, – деді. 
Руслан Иржанов сондай-ақ: 
«Мұндай семинарлардың өзе-
гі – ақыл айту емес, керісінше, 
сіздерді толғандырып отырған 
мәселеге құлақ түру. Ол үшін сіз-
дер ұсыныстарыңызды айтатын 
болсаңыздар, онда нәтижесі де 
дұрыс болар еді» деді өз сөзінде.

Ал насихаттық топ мүшесі 
Лола Шакимова жиналғандарға 
деструктивті ағымдағы секталар 
мен радикалды топтарға қарсы 
іс-қимылдың психологиялық 
аспектілері тақырыбында баян-
дап, дәстүрлі ислам дінінің бағы-
ты – ханафи мәзһабы туралы 
түсінік берді.

Семинар соңында мұғалім-
дер келген қонақтарға қоғам 
назарын аударып жүрген мәсе-
лелер бойынша өз сауалдарын 
қойды.

Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Биыл Жеңістің 70 жыл-
дығымен тұспа-тұс келген 
белгілі ақын, ғалым Серікбай 
Оспанұлының мерейтойына ар-
налған мәдени іс-шара Л.Толс-
той атындағы ғылыми-әмбебап 
кітапханасында да ұйымдасты-
рылды. Кештің модераторы 
кітапхана қызметкері Зәріпгүл 
Смағұлова.

«Жүрегі – шуақ, жаны – 
нұр, сегіз қырлы, бір сырлы 
азамат» тақырыбында өткен 
шығармашылық кешке әде биет  
сүйер қауым лық толды. Залда 
ине шаншар орын болмаға-
нынан ақынға деген құрметтің 
қандай екенін бірден аңғардық. 
Кіре берісте мерейтой иесі-
не арналған көрме қойылды. 
Мұнда Серікбай Оспанұлының 
қырыққа жуық туындылары, 
қолөнер бұйымдары: домбыра, 
қобдиша, ағаш табақ, сандық, 
бесіктері көрерменге танысты-
рылды.

Өзінің жарты ғасырдан 
астам ғұмырын шығармашылық 
жолға арнаған кеш иесін күллі 
қазақ жұрты ақын ғана емес, 
ұлттық қолөнерші, аға шебері 
екенін бесенеден біледі. Сон-
дықтан да, кеш тақырыбына 
«сегіз қырлы, бір сырлы азамат» 
деп қаламгерлігіне қоса ағаш 
ұстасы қырын қосқаны да сол.

Игі іс шарада ақынның 
көпшілікке танымал әндері 
шыр қалып, өлеңдері оқылды. 

Сазгерлік өнері айтылып, та-
биғи таланты, болмыс-бітімі әр 
қырынан ашыла түсті.

Елімізге белгілі өнер майтал-
мандары: Қалибек Деріпсалдин, 
Манапбек Қадыров, Қабдол-Мә-
жит Иманов сынды таланттар 
ақын шығармашылығын наси-
хаттап жүргендігін көрсетсе, 
Қостанай қаласындағы №14 
бөбекжай балабақшасының 
нұсқаушысы Тұрсын Әлім-
ханұлы бөбектерге ақын өлең-
дерін оқытты. І.Омаров атын-
дағы қазақ драма театрының 
жас актрисасы Айым Бірмағам-
бетова кеш иесінің жырларын 
нәшіне келтіре оқып берді. «Ақ 
дариға» ардагерлер ансамблі де 
хормен ән айтып, көрермен қа-
уымды тәнті етті.

Ақынның достары облыс-
тық мәслихаттың депутаты, 

кәсіпкер Ибраш Естаев, Марал 
ишан бабаның ұрпағы, кәсіпкер 
Темірхан Үндемесов сөз сөйлеп, 
ақынның балалық шағы туралы 
қызықты әңгіме айтты.

P.S. Бұл кештен бейхабар 
қалып, қатыса алмаған кейбір 
оқырмандарымыз редакция-
мызға келіп, өкініштерін біл-
діріп, «қандай да бір мәдени 
шара өтетін болса, алдын-ала 
хабарландырулар берсеңіз-
дер екен» деп өтініш те айтты. 
Біз сол оқырмандарымызды 
ескере отырып, құлағдар ету 
мақсатында газет жанашыры, 
ақын Серікбай Оспанұлының 
облыс көлемінде өтетін шығар-
машылық кеші 18 сәуірде 
Е.Өмірзақов атындағы филар-
монияда сағат 15-00-де ұйымдас-
тырылатынын айтпақпыз.
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Меморандумға  
қол қойылды    

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Үстіміздегі жылдың наурыз айында еліміздің денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігі мен фармацевтикалық фирмалар 
арасында дәрі-дәрмек бағасын ұстап тұру туралы меморандумға 
қол қойылған болатын. Осыған орай, Қостанай облысында да 123 
дәріханамен меморандумға қол қойылды. Енді қостанайлықтар 
да қабынуға қарсы, ауыруды басатын, дене қызуын, яғни ыстықты 
түсіретін дәрі-дәрмектер мен антибиотиктердің кейбір түрлерін, сон-
дай-ақ шприцтер мен жара таңғыштарды тиімді бағаға сатып ала 
алады. Сонымен қатар, өңірде бұл дәрілердің бағаларына, соның 
ішінде меморандумға кіретін 200 дәрі-дәрмектің бағасына  ай сайын 
мониторинг жүргізіліп отырады.
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Жасөспірімдердің  
жүгенсіздігіне  

кім кінәлі?
Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінде облыстық кәме-

летке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ау-
данаралық сотының судьясы А.М.Жәнібекованың төрағалық 
етуімен көшпелі сот отырысы болып өтті. Оған инспекторлар, 
колледж мұғалімдері мен студенттері, әкімшілік құқық бұзған 
жасөспірімдер мен олардың ата-аналары қатысты. 

Сот отырысында түнгі көңіл көтеру орындарында жүретін жүгенсіз 
жасөспірімдердің ісі қаралды. Іс материалдары бойынша кәмелет-
ке толмағандардың ата-аналары өздерінің балаларының үйден тыс 
жерде түнгі сағат 23.00-ден таңғы 6-ға дейін болуына жол берген, 
яғни ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 442 бабының 
2-бөлігінде қарастырылған құқық бұзушылықты жасаған. 

Судья А.Жәнібекованың қаулысымен кәмелетке толмағандардың 
заңды өкілдері ескерту жаза түрінде әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылды. Сондай-ақ, сот отырысының соңында сот төрағасы «Кәмелет-
тік жасқа толмағандардың және олардың заңды өкілдерінің әкімшілік 
жауапкершілігі » тақырыбында дәріс оқыды.

Жалпы, бес күн ішінде қостанайлық полицейлер жасөспірімдердің 
қатысуымен жасалған 217 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. 
Соның ішінде сегіз жасөспірім түнгі көңіл көтеру орындарында жүрген 
жерінен ұсталған. Нәтижесінде, балаларының тәрбиесіне немқұрайлы 
қарап, қараусыз жіберген 32 ата-ана жауапқа тартылған. 
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Жеңіс жас ұрпақтың 
көзімен

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Облыстық тарихи-өлкетану мұражайында «Жеңістің бояуларында 
соғыстың табы бар» атты балалар мен жасөспірімдер жұмыстары-
ның Жеңістің 70 жылдығына арналған көркемсурет-көрме ұйымдас-
тырылды. Конкурс-көрменің мақсаты – өскелең ұрпақты бейнелеу 
өнері құралдары арқылы патриоттыққа бастау. Соғыс ардагерлері 
мен соғыс жылдарындағы тыл еңбеккерлерін құрметтеудің бір жолы 
өнер арқылы сезімді жеткізу. Сонымен қатар осы салада жүрген да-
рынды балаларға қолдау көрсету және олардың шығармашылығын 
дамыту. 

Биыл Жеңістің 70 жылдығы. Қанша жыл өтсе де, өткенді еске 
алғанда жүрек сыздайды. Бірақ, уақыт өте келе бұл күндер тарих 
бетінде қалатыны белгілі. Осы бейбіт күн үшін күрескен жандардың 
ерліктерін ұмытпау үшін жастардың көзқарасындағы Жеңіс күнін қағаз 
бетіне салынған бояулардан көруге болады. 

Мұражай қызметкерлері ұйымдастырған балалар мен жасөспірім-
дерге арналған конкурс лауреаттарының көркемсурет туындылары-
ның көрмесі қызықты өтті. Көрменің салтанатты ашылуында конкурс 
жеңімпаздары марапатталды. Олар еңбектерінің еленіп, жетістікке 
жеткендеріне қуанышты. Жас суретшілердің әр туындысы қостанай-
лық майдангерлер мен тыл еңбеккерлеріне деген ерекше құрметті 
білдіретіндей.        

Конкурсқа А.И.Никифоров атындағы дарынды балаларға арналған 
Қостанай мамандандырылған көркемсурет мектебінің оқушылары, 
Қос танай педагогикалық колледжінің оқушылары, Қостанай мемле-
кеттік педагогикалық институтының студенттері қатысты. 

Көрме қонақтарына жауынгерлердің «майданнан жазған үшкіл 
хаттары» естелікке таратылды. Сол кездерден қалған бір естелік-хат-
тардың түпнұсқалары мұражай қорында сақталған.

Ақын оқырманмен жүздесті

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Дінтанушылар  
лаңкестікке қарсы

Қостанай облысы әкімінің аппараты 2015 жылғы 
15 сәуірге дейін жұмысқа орналаспаған дәрігер-
лердің мониторингісін өткізеді. Аталған санаттағы 
тұлғалар мына телефондар бойынша байланыса 
алады 575-084, 575-057.

Аппарат акима Костанайской области до 15 
апреля 2015 года проводит мониторинг наличия 
нетрудоустроенных врачей. Лица указанной ка-
тегории могут позвонить по телефонам 575-084, 
575-057.
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«Бақытты  
болып жүргенім,  
сенің арқаң...»

Атам «Айналайын, сендер бақытты баласыңдар, біздің зама-
нымызда бұндай ойын орындары, ойыншықтар мен теледидар 
болмаған, осының қадірін біліңдер,  осындай тамаша өмір сүріп 
жатқандарың  Қазақстанымызды гүлдентіп, әлемге танытып 
жатқан Елбасы Нұрсұлтан аталарың...» деп өсиетін айтып оты-
рады. 

Мен Отаныммен мақтанамын. Жазғы демалыста  Астанада 
болдым. Әдемі де биік ғимараттарды көріп, таң қалдым. «Бәй-
терекке» көтеріліп, Нұрсұлтан атамыздың қолын салған ізге қо-
лымды қойып, өз тілегімді тіледім. «Бәйтеректің» терезесінен 
төмен қарасам, гүлзарлар қандай керемет, әсем гүлдермен ою 
салыныпты. Осыншама көп гүлді, осындай көріністі бірінші көріп, 
өзім тұрып жатқан елім үшін қатты қуанып, кеудемдегі жүрегім 
дүрс-дүрс соқты. Мен бұл дүрсілді Отаныма деген сүйіспеншілік 
пен мақтаныштан екенін түсіндім. 

Астанада екі күн болдым. Астанаға арнайы келген соң ата- 
анаммен қаланың әсем жерлерін араладық. Маған ерекше «Думан» 
ойын-сауық орталығы ұнады, онда ініміз екеуіміз тура бір ертегі 
әлеміне келген сияқты болдық.  Уақытымыз өте тамаша өтті. 

 Мерей ТАҢАТХАН,
«Жас тілші» үйірмесінің мүшесі 

Рыспай негізгі мектебінің 4-сынып оқушысы.
Қостанай ауданы.

Әсет  Қуанышов 3 «Ә» сы-
ныбында оқиды. Оның мектеп 
табалдырығын аттағаннан-ақ  
өнерлі, талапты   оқушы екенін 
музыка пәнінің мұғалімі Гүлжи-
хан Қайырбекқызы аңғарған-ды. 
Әсетті өз қанатына алып, өнерге 
баулып жүр.  Ол мектебіміздегі 
«Вокал» үйірмесінің мүшесі. Бір-
неше  өнер сайысына  да қаты-
сып, жүлделі орындарға да ие 
болды. Алғаш рет 2012 жылы 
1-сыныпта қалалық «Звонкие 
голоса» байқауына қатысып, 
ІІ-дәрежелі лауреаты атанды. Ал, 
2013 жылы «Мистер и Миссис 
Фераль» байқауына қатысып, ең 
жоғары «Екі жұлдыз» атағына ие 

болды.
Халық әндері мен  Абай ән-

дерін де нақышына келтіре 
орындап жүрген жас өнерпаз. 
2014 жылы Абай әндері бойын-
ша  «Көңілім әнді ұғады» және  
осы жылдың қараша айында өт-
кен «Әсем әнім» байқауында  да 
тамаша әндерімен әділ қазылар-
ды  сүйсіндіріп бірінші орынды 
жеңіп алды. 

2015 жылдың  ақпанында қа-
лада өткен сықақтар сайысын-
дағы «Один в один» байқауында 
бас жүлдеге ие болды. Сайыста 
Қайрат Нұртастың өзін бұлжыт-
пай салып, оның әнін нақышы-
на келтіріп орындады.  Осындай 

өнерлі балаға өнер жолында қа-
натың талмасын дейміз. 

 Гаухар ҚАЗЫБАЕВА,
№19 орта мектебі.

Рудный қаласы.

Біздің Әсет 

Мичурин орта мектебінің  1 «қ» сынып 
оқушылары «Әліппемен қоштасу» ертеңгілі-
гін өткізді. Сынып жетекшісі  Нұрбану Жақы-
пова оқушыларымен ән айтты,  әріптер мен 
әліппе туралы тақпақтарын, өлеңдерін оқы-
ды. Ата-аналары да өнерлерін ортаға салды. 
Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған 
жас бүлдіршіндер  барлық ғылымның атасы, 
негізі –  әліппені бітірді. Ертеңгілікке келген 
ата-аналар, қонақтар мұғалімге, оқушыларға 
алғыстарын айтып, ризашылықтарын біл-
дірді.

Т. ҚАШКЕНОВА,
 Мичурин орта мектебінің  қазақ тілі  

және әдебиеті пәнінің  мұғалімі.
 Қостанай ауданы.

Мектебіміздің  
мақтанышы 

   8-сынып оқушысы Дастан  Төкеновты 
бәріміз мақтан тұтамыз.  Дастан тәртіпті, 
тәрбиелі, үлгілі оқушы. Ол сабақпен бір-
ге спортты қатар алып жүреді.  Ол-«Джун 
Ри-Таэквондоға» қатысады.  Бүгінгі күнде ол 
спорт саласында біраз жетістіктерге жетіп, 
халықаралық спорт сайыстарында ел намы-
сын қорғады. Оның жетістіктері көп. Мысалы, 
«Джун Ри-Таэквондо» халықаралық турнирі 
және «Ордабасы» командалық ойынында, 
девизионы PS-8-та (12-13 жас) 1-орынға ие 
болды.   Ол осы -«Джун Ри-Таэквондо» бой-
ынша қатысқан  халықаралық турнирінде  
үнемі  бірінші, екінші орындарды жеңіп алды. 
2013 жылы  «Джун Ри-Таэквондо» қара белбеу 
сертификатының иегері атанды. Өзінің жас 
шамасы спортшылар арасында «Джун Ри-Таэ-
квондо» Азия чемпионатында да, Қазақстан-
ның біріншілігінде де  1-орынды жеңіп алып, 
медаль мен дипломға ие болды.  Өткен жылы 
да біршама табыстарға жетті. Мектебіміздің 
мақтанышына айналған Дастанның спорт 
биігінен алар асуы көп деп ойлаймыз. Дастан 
мектепішілік, қалалық мәдени іс-шараларға 
белсене қатысады. Мектебіміздегі «Жас жол 
серіктері» отрядының мүшесі. 

Абзал НҰРМАШЕВ,
№20 мектебінің 7-сынып оқушысы.

Қостанай қаласы.

«Әліппемен  қоштасу» 

Есетова Жансая – Меңдіқара 
ауданындағы Ғ.Жұмабаев 
атындағы Боровской орта 
мектебінің 7-сынып оқушысы. 
Гуманитарлық пәндерді 
сүйіп оқитын жас өрен бос 
уақытын «Балалар мен 
жастар шығармашылығы» үйі 
жанындағы «Мөлдір бастау» 
үйірмесінде  өткізіп, өлең 
жазуға машықтанып жүр.

 Абай  атама
Ақын бар барша халық пір тұтатын,
Адамдар өлеңінен үлгі алатын.
Есімі мәшһүр болған бар әлемге

Құнанбайұлы Абай аталатын.

Тобықтының асыл текті тұлпары
Қанат қаққан асқарларға сұңқары,
Қазағының маңдайына дарыған,
Ұлы дана, кемеңгері, ол – бағы.
Абай деген – қазағымның сыңары,
Сел боп аққан, өлең – жырдың  бұлағы.
Тұнығынан ішсе – дағы қаншама, 
Тарқамайды-ау, ешбір адам құмары.

Ақын сусындаған  
ұлы арна

Тамсандырып, таңдандырған талайды,
Тарихы ол қазағымның талайғы
Халық ауыз әдебиеті халқымның,
Бала Абайдан шығарды дана Абайды.
Мақал-мәтел, жұмбақ пенен аңыздар,

Жыр-дастандар, ертегілер тағы бар.
Ұлттық рухта тәрбиелеген Зередей
Әжесі үшін ойлаймын атам бағы бар .

Ұстаз – ұлы есім
Кем көрмеймін сізді асыл анамнан,
Сізге ұқсап қудық біз де сан арман,
Сіздей адам дүниеде көп болсын,
Балалардың бақыты үшін жаралған.
Ең аяулы есім бұл ұстаз деген,
Бар тіршілік бақытты ұстазбенен
Ұстазды жеткізгенше мұратына,
Білім іздеп лапылдап жана берем.
Күн бейнеңіз нұр төгеді жаныма,
Мың рахмет, сіздей жанның барына.
Қарыздармын біздер үшін ағарған,
Самайдағы ақ шашыңның талына.

«Әркімнің де өлеңге бар талабы...»

«Атыңнан айналайын «қазақ» деген,
Қазағым, қайсарлығың ғажап дер едім.
Сақтапсың  елдігіңді сағың сынбай,
Көрсең де көресіні азатпенен –  
жыр жолдарындағыдай қазақ еліне, жеріне тәуел-

сіздік оңайлықпен келген жоқ. Қазақ елін, жерін, тілін, 
дінін, тәуел сіздігін қорғау үшін көптеген ата-бабамыз, 
аға-апаларымыз өз өмірлерін қиып, күресе білді. Қазақ 
халқы көптеген қиыншылықтарды бастан өткізіп, қай-
ғы-қасіретке төзе білді. Ата-бабамыздың көрегендігімен, 
аға-апаларымыздың қайсарлығымен міне, тәуелсіз елге 
қол жеткіздік.

Тәуелсіздік, тәуелсіздік!!!  Бұл сөзде қаншама мағы-
на жатыр десеңізші?! Бабамыз армандаған бұл күнге 
біз жетіп отырмыз. Біз бақытты жандармыз! Тәуелсіз 
еліміздің туы күннен-күнге биіктеп, халықаралық дең-
гейде беделі күн санап артып келе жатыр. Бұл көңілімізге 
қуаныш ұялатып, қиялымызға қанат қақтырады. 

Тарихымыз бай, бүгініміз баянды, ертеңіміз жарқын 
боларына сенемін. Өйткені біз тәуелсіз елдің ұрпақтары-
мыз, келешегіміз.  

Арай АҚЫЛОВА,
№7 орта мектебінің 7 «а» сынып оқушысы.

Рудный қаласы.

Елім менің асқақтаған...



Марқұм Қорғанбек Бекенов  Сарыкөл өңірінің 
тумасы, соғыс және еңбек ардагері болған кісі.  Қан 
майданнан мүгедек болып оралса да, бейбіт өмірде 
аянбай тер төккен абзал адам. Қорғанбек ақсақал  
сөзге жүйрік шешен,  шежіреші, сондай-ақ, ақындығы 
да бар екен.  Таяуда редакциямызға әкеліп тапсырған 
марқұмның төл жазбаларынан мына жырларды 
назарларыңызға ұсынып отырмыз.

 Редакция
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Жүрмедім өмір жұмақта,
Көрмедім ешбір жылылық.
Бір жағымнан шуақ бар,
Бір жағымнан көлеңке.

Сыр ашам деп жақынға,
Өкінгеннің бірі мен.
 Келмей жатып ақылға,
 Шалмаса да сүрінем.

Дұрыс айтқан сөзімнен,
Туысым көп безінген.
Қиындықты сан бұрау, 
Тауып алам өзім мен.

Соңына еріп жақынның,
Сөзіне де іліктім.
Жандымын мен ақынның,
Жаны сірі елікпін.

Кей кезде
Қажығандай өмір менен,
Тұнжырайды жарқылдаған ажарым.
Арзандаған өмірімнің базары,
Ештеңеге ауған емес назары.
 
Белгілі ғой  бұл тірліктің амалы,
Бүгінімнен кешегіміз шамалы.
Ішім – түтін, сыртым–бүтін құр тұлғам,
Тек жүрегім қан жылайды езіліп.

Көлеңкеде қалып қойған мың сұрақ,
Қол жетпеді, кеткендей-ақ безініп.
Мен кектене жамандарды  қуғам жоқ,
Болымсызға мен белімді буғам жоқ.
 
Екі айналып келмейтін бұл ғұмырға,
Босқа өткізіп,өкінуге туғам жоқ!

Шолпан  БАТЫРҒАЛИЕВА.
    Новонежин ауылы,
    Әулиекөл ауданы.

Арман  
туралы

Өмір бойы бұлақтап,

Ұстатпай жүр бұл арман,

Мың еркелеп, мың арбап,

Қолын бұлғап тұр алдап.

Кейде жақын келеді,

Жүзін көріп мәз болсам.

Үстіме кеп төнеді,

Тіпті ұстауға аз қалам.

Кейде алыстап кетеді,

Көруге оны зар болам.

Үмітпен күнім өтеді,

Маған мынау тар заман.

Көрген сайын құбылып,

Еркелейді, күледі.

Жайымды менің кім ұғар,

Кім мұңымды біледі.

Өмір бойы осылай,

Ұстатпай жүр бұл арман.

Маза бермей досым-ау,

Қолын бұлғап тұр маған.

Қорғанбек БЕКЕНОВ.
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«Қазаққа ит  
керек емес екен» 
Сонау 20-ыншы ғасырдың 60-

ыншы жылдары Қамысты ауданы-
ның «Орқаш» совхозында Есілам 
Махамбетов ағайымыз татар қызы 
Фау зиямен отау тігеді.

Той дастарқаны жиылып, ыдыс- 
аяққа араласып жүрген жас келін 
Фаузия жеңгеміз дастарқандағы 

тап-таза кемірілген сүйектерді 
көріп: – «Апырай қазақтарға ит 
керек емес екен ғой», – депті.

«Тұт, борбайдан, 
тұт,  

Әлиев қайнаға!»
Тағы бірде сол Фаузия жең-

геміз көппен бірге тойға бар-

мақшы болады. Ол  кезде ха-
лықтың әлі байы маған кезі, жеңіл 
машина жоқ, бір бөлімшеде бір 
«газ – 51» шарбақталған мәши-
не. Сонымен бір ауылдан екінші 
ауылға халықты тойға тасиды. 
Сонда биік шарбақталған мәши-
неге міне алмай жатқан жас келін 
артына қараса, артында мәшинеге 
мінгелі тұрған Әлиев Төлен деген 
қайнағасын көріп: 

– Тұт, борбайдан, тұт Әлиев 
қайнаға, – деген екен. 

Бұл сөз нағашылар мен жиен-
дер арасында әжуа болып қала 
берген, осы уақытқа дейін ма-
зақтайды бірін-бірі. Бірақ сол 
келін де, аға да бақилыққа кет-
кен.

Жолдыбай ШӘКІРҰЛЫ,
зейнеткер.

Қостанай қаласы.

Жастық
Бір басқа екі рет кеп қона алмаған,
Бұл дәурен дәл өзіңдей бола алмаған.
Қадірін біле алмасаң дер кезінде,
Бір кетсе қайтып саған оралмаған.

Ол қыран томағасын сыпырмаған,
Ол жүйрік алдынан жан құтылмаған.
Кіршіксіз таза көңіл, жайсаң жүрек,
Ешкімнен қатарында ұтылмаған.

Ол шарап, әлі ешкімге құйылмаған,
Ол ләззат, әлі ешкімге бұйырмаған.
Ол соққан сарыарқаның ерке желі,
Ол күлкі күміс үні тыйылмаған.

Ол ерін албыраған, сүйілмеген,
Ақ қабақ, ешбір жанға түйілмеген.
Жайқалған жасыл шабын жайлаудағы,
Әлі де шабылмаған, үйілмеген.

Ол пәк жан, ешкім ақау түсірмеген,
Сабада сары қымыз ішілмеген.
Жап-жаңа сусылдаған жасыл жібек,
Ешқандай қайшы тиіп пішілмеген.

Ол бір сыр, әлі ешкімге айтылмаған,
Тәкаппар әлі аптығы басылмаған.
Асқар тау, асау қиял, асқақ арман,
Басынан әлі ешкімді асырмаған.

Ол қаймақ сүт бетінде бұзылмаған,
Ақ қағаз қалам тиіп сызылмаған.
Ол әлі ел қонбаған жасыл жайлау,
Шыбыны-шіркейі жоқ ызылдаған.

Бір басқа екі рет кеп қона алмаған,
Жоқ тілек одан артық саналмаған.
Қадірін біле алмасаң уақытында,
Сондықтан ешкімге ол оралмаған.

Дос туралы
Дос емес дос сыртыңнан жамандаса,

Несі дос бір қатасын жаба алмаса.

Дұшпан шіркін сыртыңнан не демейді,

Қауып етіп бір адамнан ұялмаса.

Дос емес досың сөзін бөтен десе,

Достықтан бір өкпемен кетем десе.

Арада достық неғып табылады,

Саған да бір іс тауып етем десе.

Нағыз дос бір-біріне тартылмайды,

Бақ-дәулет сол адамнан айрылмайды.

Жаман сөзді елемей дос арасы,

Жуырда түрткеніңе жарылмайды.

Дос, досының бір сөзін көтермесе,

Солған жерден түбіңе жетем десе.

Неғылып дос атына қосылады,

Көтермей бір сөзіңді бүйтем десе.

Нағыз дос бірін-бірі жамандамас,

Араға көп өкпе сап табандамас.

Көңілі татулықты іздеп тұрар,

Жөніне татулықтың шабандамас.

Жақсының әрбір сөзін қайырмаңыз,

Жасыған жездей қылып майырмаңыз. 

Сыр алмаған біреумен дос болам деп,

Сыр алған досыңыздан айрылмаңыз.
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wБәйбішесі Қалқа: ойда-жоқта ау-

руыңның сыры неде? – деп сұрапты ау-
руханадан шыққан Жақсылық /Жүнісұлы/ 
ағамыздан.

– Баяғыда қыс күндері ЖенПИ-дің 
жатақханасы жанында терекке сүйеніп, 
сені ұзақ уақыт күтпедім бе, сонда бүйре-
гіме салқын тисе керек, – депті ағамыз 
кінәні өзіне аударып.

g
Тағдырдың жазуымен қосылған зайы-

бы Балдырған шай үстінде: 
– Әкем Оңай қой сойса, үйдің кішкен-

тайы ретінде құлағын маған ұстата-

тын, – деп қалыпты.
Күндердің күні ағамыз басын тас бүр-

кенген күйі ұйықтап кетеді.
Таңертең жеңгеміз: 
– Басыңды соншама қымтағаның не? 

– десе, ағамыз: 
– Кеше қойдың басын 

жеп үйренгеніңді сездірген жоқ-
сың ба, түнде ұйқысырап менің құлағыма 
да жармасар деген қауіппен алдын-ала 
сақтанғаным ғой, – депті ағамыз үрей-

ленген адамның кейпін танытып.
g

Жақсы көретін інісі, Н.Құлжанова 
атындағы гуманитарлық колледждің 
директоры Сабыржан Нұрсалиұлы сый-
лаған, 

бетінде Қазақстанның байрағы бедер-
ленген төсбелгіні омырауына тағуға 
ерінбейді екен ағамыз.

Ауылдан келген қария қонақта: 
– Депутаттардың көбі әлеуметтік 

мәселені талқыларда белсенділік көр-
сетуге енжар, – демей ме, төсбелгіден 
көзін айырмай.

Өзін депутаттардың бірі деп ой-
лағанын түсініп, үлкен кісінің меселін 
қайтармау мақсатында: 

– Ақсақал, айтуыңыз орынды. Ертең 
өз ортама оралғанда әріптестеріме 
жеткізермін. Қазір демалыста жүр едім, 
– деп ағамыз қарттың ыңғайына көне 
салыпты.

Ағасының аузын аңдып, 
жазып ала қойған

Сапар ӘБІЛКӘКІМТЕГІ.

Иә, біз үшеу едік. Кеңшілік, 
Серікбай және мен. Кеңшілік 
екеуміз боса-болмаса бір 
ауылда  туып өстік. Мектеп 
табалдырығын бірге аттадық, 
бір партада отырдық, бір 
үйде жаттық, онжылдықты 
бірге тәмамдадық, ақыры Ал-
матыға келіп, университетке 
де бірге түстік, қаламгерлік 
қыз меттерді де қатар атқа-
рып жүрдік. Бір адамның 
ғұмырында тағдыр қосып 
бұлай бірге жүру кез келген 
адамның маңдайына бұйыра 
бермеген болса керек. 

Ал, Серікбай ше? Серік-
байды Кеңшілік екеуміз 
сегізінші класқа көшкен 
жылы жазда, аудан орталығы 
Торғай қаласында алғаш рет 
ұшыратыппыз. Бірақ бір-
бірімізді бесінші кластан 
бастап, сырт тай біледі екен-
біз. Бесінші кластан бастап 
Кеңшілік екеу міздің өлең, 
мақалаларымыз аудан-
дық газетте шыға бастады. 
Алғашында жолданған өлең-
деріміз газетке жарияланбай 
жүрді. Шамасы, шала-жан-
сар, дүмбілез дүние лер болса 
керек. Ал, екеуіміз қосылып 
жазған «Киров атындағы 
колхозда», «Мектеп өмірі-
нен» деген айдармен беріліп 
тұратын қысқа хабарлары-
мыз кешікпей-ақ шығып жа-
татын. Серікбай болса, біз 
екеу мізден бір жас үлкендігі 
бар екен, оның мақалалары 
мен өлеңдері аудандық газет-
те жиі-жиі жария лана баста-
ды. Өлеңдерінің көбісі сықақ 
болатын. Кеңшілік екеуміз 
Серікбайдың өлеңдерін оқып, 
«біз неге осылай шықпай-
мыз» дегендей, бір-бірімізге 
қараймыз да қоямыз. Алтын-
шы класс оқитын жылы біздің 
де өлеңдеріміз сол кездегі 
«Социалистік ауыл» газетін-
де там-тұмдап шыға бастады. 
Ең алғаш менің өлеңім жа-
рияланды. Серікбайға ұқсап 
сықақ өлең жазғам. Сықақ 

өлеңнің жолы болғыш екен. 
Бірден жариялана кетті. Сон-
дағы бас- аяғы бір-екі шумақ 
өлең әлі есімде:     

Көрмессің мұндай са-
лақты,

Итке де аузын жалатты,
Үйіне келген қонақты,
Бөтелкемен сабапты.
Осының бәрі сорлыға
Ішкен соң болды-ау 

арақты.
– Көгілдір көктемде, кө-

кек айының бір күні болар 
деймін. Жаңылмасам жек-
сенбі күні интернат аула-
сында жүрген маған қарай 
Кеңшілік желпілдеп жүгіріп 

келе жатты. Қолында «Ауыл» 
газеті. Ішкі бетін айқара 
ашып, маған көрсетіп жатыр. 
– «Өлеңің шығыпты, Серік, 
сүйінші, сүйінші!» – дей бе-
реді. Жүзі бал-бұл жанып, 
менен бетер қуанып, құрақ 
ұшып жүр. Екеуміз дауыстап 
қосыла оқып жатырмыз. «Іш-
кен соң болды-ау арақты». 
Тақырыбы да сол. Соңы да 
осылай бітеді. Кеңшілік әб-
ден жанығып алған. «не деген 
бақыттысың, Серік!» – деп 
мені қайта-қайта құшақтай 
береді. 

Екеуміз де орталықтан 
жырақ алыстағы бөлімшеде 
болыппыз. Серікбай кейін ай-
тады: «Сендерді көруге жүре-
гім дауаламады. Ол кезде сен-
дердің өлеңдерің газетте жиі 
шығып жататын. Менсінбей-
тін шығар деп ойладым», – 
дейді. Қайран балалық көңіл-
ай! Сол кезде кездессек қой, 
жамырап қосылған қозыдай 
у-шу, мәре-сәре болып қалар 
едік. Біз Кеңшілік екеуміз 
сол кезде Серікбайды көрсек 
екен деп қиялдап жүретінбіз. 
Сол Серікбайды Кеңшілік 
екеуіміз сегізіншіге көшкен 
жазда Торғайда кезіктірдік. 
Бірақ екеу міздің көргеніміз 
екі бөлек... Серікбайды мен 
Кеңшіліктен бұрын көрдім. 

Жазғы демалыс та Торғай-
дың қақ ортасында ет сататын 
шағын дүкен болатын еді. Сол 
дүкеннің қасынан балмұздақ 
сататын болған. Балмұздақты 
бұрын көрмеген басым, қы-
зыққаным сонша, күнде ба-
рып, сатып алып жеп жүруші 
едім. Бір күні сол жерден өзім 
құралпы 3-4 жігіт кезіге қал-
ды. Ішіндегі ұзынша бойлы, 
ақсары жігіт көзіме жылы 
ұшырай кетті. Бір жерде 
көрген сияқтымын. Сол-ақ 
екен, ешкім таныс тырмаса 
да біз бір-бірімізді бұрыннан 
білетін адам құсап, жұғыса 
кеттік. 

– Серік Тұрғынбеков.
– Серікбай Оспанов.
Қол алысып жатырмыз. 

Ол менен Кеңшілікті сұрады. 
Мен одан Бидалбекті сұра-
дым. (Бидалбек Қарақұлов 
деген сол кезде біз үлгі тұтқан 
үлкен ақын еді. Серікбай 
екеуі бір ауылда бірге өскен. 
Өлеңдері өте әсерлі болатын. 
Кейін тағдыр тәлкегіне түсіп 
жазбай кетті). Серікбайдың 
үстіндегі қысқа жең қызыл 
жолақ көйлек әлі күнге дей-
ін есімде қалып қойыпты. 
Киімді мұнтаздай таза кие-
тін момақан жігіт көрінді 
маған. Ал, оның байқауынша, 
менің киімім олпы-солпылау, 
шалбарым үтіктелмеген, бә-
теңкемнің табаны тозып, 
жемірілген қисық өкше екені 
көрініп-ақ тұрыпты. Менің 
Серікбайдан аз да болса 
кішілігім байқалып тұрса ке-
рек, өзімше балмұздақ алып, 
сый көрсеткенім есімде. Сол 
жылы жаз аяғында Серікбай 
Кеңшілікпен кезігіпті. Тағы 
да сол Торғайда. Сол баяғы 
балмұздақ сататын жерде. 
Бірақ ол кезде балмұздақ са-
тыла қоймапты. Ет дүкенінің 
қасында үлкен асхана бола-
тын. Серікбай мен Кеңшілік 
те бірін-бірі танып, шұрқы-
раса кетіпті. Өздері оны-мұ-

ны, өткен-кеткенді айтып 
біраз әңгімелесіпті. Сонан 
соң Кеңшілік Серікбайға сол 
жылдарда асханаларда көп 
сатылатын вермут-вино алып 
сыйлапты. Бұған таңғалған 
Серікбай: 

– Серік маған балмұздақ 
әперіп еді, мынау виноң 
не? – деген екен. Сонда 
Кеңшілік: – «Балмұздақты 
қыздарға әпереді. Ал, біз жі-
гіт емеспіз бе, – депті. Сөйтіп 
олар Торғайдың сыртындағы 
«Партизан сайы на» барып, 
бір виноны қақ бөліп ішіп 
алыпты. (Кеңшіліктің зираты 
да сол «Партизан сайын да». 

Торғайға барған сайын Серік-
бай екеуміз сол «Партизан 
сайына» соқпай кетпейміз. 
Өйткені онда Кеңшілік жа-
тыр...)

...Мектепке бір кіріп, бір 
шығып жүріп, улатып-шу-
латып бітірдік-ау, әйтеуір. 
Аттестат алған соң Кеңшілік 
Алматыға аттанды. Мен бол-
сам отбасы жағдайына байла-
нысты ауылда қалып қойдым. 
Аудандық газеттің редакторы 
Сапабек Әсіпов «сенен жақ-
сы журналист шығады» деп 
мені қызметке алып қалды. 
Алматыда жүрген Кеңшілік-
тен маған сол жылдарда 
жиі-жиі хат келіп тұрды. 
Алғашында Серікбай екеуі 
ҚазМУ-дің журналистика 
факультетіне сынақ тапсыр-
ған екен, Кеңшілік өте алмай 
қалыпты. Сөйтсе, ҚазМУ-дің 
мұғалімдерінің «шығарманы 
өлеңмен жазбаңдар» деген 
ескертпесіне қарамастан, 
Кеңшілік ерегескендей 
берілген тақырыпты «жыр-
лап» берген ғой. Ескертуден 
қорытынды шығармаған 
соң, сынақ алушы Кеңшілік-
тің шығармасын оқымастан 
белінен бір-ақ сызған. Кейін 
екеуміз ҚазМу-дың журна-
листика факультетіне сырт-
тай оқуға түстік. Сөйтіп, 

мектептегі күндердей, уни-
верситетте де бірге отырып, 
бірге оқып, бірге ойнап-күліп 
жүріп жаттық. Серікбай 
болса ҚазМУ-дың дыңдай 
студенті. Газет-журналдар-
да өлеңдерін жиі шығарады. 
Студенттер жатақханасында 
тұрады. Жора-жолдастары-
ның алдында беделді. Сырт-
тай оқығаның бар болсын, 
айында, жылында болатын 
сессия күндері шолақ сай-
дың тасыған суындай зу етіп 
өте шығады. Мен Торғайға 
аттандым. Серікбай Алматы-
да қош айтысып қала берді. 
Бірер жыл өткен соң екеуміз 
де Алматыға келіп, қызмет-
ке кіріп, қатарға қосылып, 
қаламгерлік қат-қабат күн-
дерімізді бірге өткізіп жат-
тық. Осы кезде Серікбай 
да, ҚазМу-ды тәмамдап, мен 
істеп жүрген қазақ радио-
сына қызметке орналасқан. 
Ойнап-күліп, талай-талай 
қызық та қызулы сәттерді ба-
сымыздан өткердік. Кеңшілік 
ақындық шабыты шарықтап, 
қаламгерлік қабілеті кемелі-
не келіп, толқып-шалқып 
тұрған шағында үзіліп кетті..         

Міне, содан бері қанша 
айлар асып, жылдар жылжып 
жатыр. Серікбай екеуміз 
Алла тағаланың берген ғұ-
мырымен жер басып жүрген 
жайымыз бар.

Зымырап уақыт міне 
Серікбайды да жетпістің 
жекесіне қонжитты. Мен де 
онымен қолтықтасып осынау 
жасқа тұяқ іліктіргелі тұр-
мын.

Ойлап отырсам, Серікбай 
өзінің жетпіс жасына үлкен 
жүк көтеріп келіпті. Ол өзінің 
танымал ақындығының сыр-
тында, тағлымды ғылым жо-
лына түсіп, қыруар жұмыс-
тар тындырыпты. Ахмет 
Байтұрсынұлы атындағы 
мемлекеттік университетте, 
Қостанайдағы педагогикалық 
институтта, жары Гүлзадамен 
бірге қоян-қолтық жұмыс 
істесе жүріп, біршама ғылы-
ми еңбектер жазды. Жазған-
дары бірінен кейін бірі кітап 
болып шығып, оқырман кә-
десіне жарап жатыр. Ғылым 
кандидаты, профессор, до-
цент деген  қыруар атағы 
бар Серікбай атасы Ахаң – 
Ахмет Байтұрсынұлының 
салған сара жолымен салау-
атты өмір сүріп келеді. 

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ.

Жәкеңнің айтқандары
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс ба-
ќылауы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі (110000, Ќостанай ќала-
сы, Єл-Фараби дањѓылы, 65, офис
501, аныќтама ‰шін телефондары
8(7142) 575-109, факсы 8(7142)
575-112, электрондыќ мекенжайы
dgask_kost@mail.ru) "Б" корпусы-
ныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

 1. Мемлекеттік сєулет-ќ±ры-
лыс инспекциясы бμлімініњ бас-
шысы – мемлекеттік ќ±рылыс ин-
спекторы, D-О-3 санаты, лауазым-
дыќ жалаќысы  ењбек μтіліне бай-
ланысты 84563 тењгеден 114032
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ ж±мысын ±йымдастыру.
Сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±ры-
лыс ќызметі туралы Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасыныњ саќта-
луына мемлекеттік баќылауды
ж‰ргізу, зањнамада белгіленген
тєртіпте салынѓан объектілерді пай-
далануѓа ќабылдау жμніндегі ќабыл-
дау жєне мемлекеттік ќабылдау  ко-
миссияларыныњ ж±мысына ќатысу,
"Ќазаќстан Республикасында мем-
лекеттік баќылау жєне мемлекеттік
ќадаѓалау туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Зањына сєйкес салы-
нып жатќан объектілерге тексеру
ж‰ргізу, сєулет, ќала ќ±рылысы жєне
ќ±рылыс ќызметі саласындаѓы зањ-
наманыњ белгіленген нормаларын,
мемлекеттік нормативтік талаптар-
ды, шарттар мен шектеулерді жол
берілген б±зушылыќтар мен ауыт-
ќуларѓа байланысты б±зушыларѓа
зањнамада кμзделген шараларды
ќолдану туралы шешімдер ќабыл-
дау. Ќазаќстан Республикасыныњ
ќолданыстаѓы зањнамасына сєйкес
μзге де ќ±ќыќтары мен міндеттерін
ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары, тех-
никалыќ ѓылымдар жєне техноло-
гиялар (ќ±рылыс, ќ±рылыс материал-
дары, б±йымдары жєне ќ±растырма-
лары μндірісі, сєулет, кμлік ќ±рылы-
сы, гидротехникалыќ ќ±рылыс жєне
ќ±рылѓылар)  мамандыѓы бойынша.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) Мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес; не мемлекеттік
органдарда басшылыќ немесе μзге
лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес;

2) не осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

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

4) не  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі тура-
лы" Конституциялыќ зањдарын,

Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін  Ќазаќстан  Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

2. Мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс
инспекциясы бμлімініњ бас мама-
ны – мемлекеттік ќ±рылыс инспек-
торы, D-О-4 санаты, 1 бірлік,
лауазымдыќ  жалаќысы  ењбек
μтіліне байланысты 64063 тењге-
ден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±ры-
лыс ќызметі туралы Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасыныњ саќта-
луына мемлекеттік баќылауды
ж‰ргізу, зањнамада белгіленген
тєртіпте салынѓан объектілерді пай-
далануѓа ќабылдау жμніндегі ќабыл-
дау жєне мемлекеттік ќабылдау  ко-
миссияларыныњ ж±мысына ќатысу,
"Ќазаќстан Республикасында мем-
лекеттік баќылау жєне мемлекеттік
ќадаѓалау туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањына сєйкес салы-
нып жатќан объектілерге тексеру
ж‰ргізу, сєулет, ќала ќ±рылысы жєне
ќ±рылыс ќызметі саласындаѓы зањ-
наманыњ белгіленген нормаларын,
мемлекеттік нормативтік талаптар-
ды, шарттар мен шектеулерді жол
берілген б±зушылыќтар мен ауыт-
ќуларѓа байланысты б±зушыларѓа
зањнамада кμзделген шараларды
ќолдану туралы шешімдер ќабыл-
дау. Ќазаќстан Республикасыныњ
ќолданыстаѓы зањнамасына сєйкес
μзге де ќ±ќыќтары мен міндеттерін
ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары, ор-
тадан кейінгі білімі: техникалыќ
ѓылымдар жєне технологиялар
(ќ±рылыс, ќ±рылыс материалдары,
б±йымдары жєне ќ±растырмалары
μндірісі, сєулет, кμлік ќ±рылысы, гид-
ротехникалыќ ќ±рылыс жєне ќ±рыл-
ѓылар)  мамандыѓы бойынша.

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

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањдарын, осы санат-

таѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

3. Єкімшілік-ќ±ќыќтыќ ж±мыс
бμлімініњ басшысы, D-О-3 санаты,
лауазымдыќ жалаќысы  ењбек
μтіліне байланысты 84563 тењге-
ден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ ж±мысына жалпы басшы-
лыќ жасау. Ќазаќстан Республика-
сыныњ бухгалтерлік есепті білу, оны
ќамтамасыз ету жєне баќылау.
ЭЌАЖБ бойынша т±лѓалардыњ
μтініштерін жєне ќызмет ќатынасхат-
тарды іс ж‰ргізуін ќамтамасыз ету
жєне баќылау.  Ќол ќоюѓа ±сыныл-
ѓан ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы ќ±жаттар жо-
баларыныњ зањнамалыќ талаптарѓа
сєйкестігіне баќылауды ќамтамасыз
ету, єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ ту-
ралы іс ќозѓалѓан кезде материалдар-
дыњ д±рыс жєне сапалы болуын ба-
ќылау, лицензиялау материалдарын
ќарау кезінде ќолданыстаѓы зањна-
маны саќтау, єкімшілік-ќ±ќыќтыќ
ж±мысты білу. Сот органдарында
Басќарманыњ м‰дделерін ±сыну.
Ќазаќстан Республикасыныњ ќолда-
ныстаѓы зањнамасына сєйкес μзге де
ќ±ќыќтары мен міндеттерін ж‰зеге
асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары,
ќ±ќыќ (зањтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ),
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономика, есеп жєне
аудит, ќаржы) мамандыѓы бойынша.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі тура-
лы" Конституциялыќ зањдарын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін  Ќазаќстан  Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

4. Лицензиялау жєне аттестат-
тау  бμлімініњ бас маманы – мем-
лекеттік ќ±рылыс инспекторы, D-
О-4 санаты, 1 бірлік,  лауазымдыќ
жалаќысы  ењбек μтіліне байла-
нысты 64063 тењгеден 86485 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
"Сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±ры-
лыс ќызметі саласында сараптама-
лыќ ж±мыстар мен инжинирингтiк
кμрсетілетін ќызметтерді ж‰зеге асы-
ратын сарапшыларды аттестаттау"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет

Стандартына сєйкес сєулет, ќала
ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі са-
ласында сарапшыларды аттестаттау
бойынша ж±мыстарды ±йымдасты-
ру. Ќ±рылыс-монтаж ж±мыстарына
лицензия беру, ќайта ресімдеу, ли-
цензияныњ телн±сќасын беру, жоба-
лыќ ж±мыстарына, іздестіру ќызме-
тіне жєне ‰лескерлердіњ аќшасын
тарту есебінен т±рѓын ѓимараттар
ќ±рылысын ±йымдастыру жμніндегі
ќызметке лицензия беру мемлекеттік
кμрсетілеін ќызмет Стандартына
сєйкес сєулет, ќала ќ±рылысы жєне
ќ±рылыс ќызметі саласында лицен-
зиялау бойынша ж±мыстарды ±йым-
дастыру.  Лицензия алѓаннан кейінгі
баќылау мен ±йымдастыруды
ж‰ргiзу. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ќолданыстаѓы зањнамасына
сєйкес μзге де ќ±ќыќтары мен міндет-
терін ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары, ор-
тадан кейінгі білімі: техникалыќ
ѓылымдар жєне технологиялар
(ќ±рылыс, ќ±рылыс материалдары,
б±йымдары жєне ќ±растырмалары
μндірісі, сєулет, кμлік ќ±рылысы, гид-
ротехникалыќ ќ±рылыс жєне ќ±рыл-
ѓылар), ќ±ќыќ (зањтану, халыќаралыќ
ќ±ќыќ) мамандыѓы бойынша.

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

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы"  Консти-
туциялыќ Зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

Конкурс "Бос єкімшілік мемле-
кеттік  лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларын бекіту
туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы не-
гізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ќаѓида-
лар)

Ќонкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау Министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓымен бекітілген нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген);

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе серти-
фикаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде мына мекенжай
бойынша ±сынылуѓа тиіс: 110000,
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби, 65,
офис 501.

Азаматтар ќ±жат тігілетін м±ќаба-
да орналастырылѓан жоѓарыда
аталѓан ќ±жаттарды   ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
бере алады.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
бастап  5 к‰н ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді  "Ќостанай облысы
єкімдігініњ мемлекеттік сєулет-ќ±ры-
лыс баќылауы басќармасы"  мемле-
кеттік мекемесінде,  501 офисте  μтеді.

Конкурстыќ комиссиясыныњ ай-
ќындылыѓы  мен єділдігін  ќамтама-
сыз ету ‰шін оныњ отырысына баќы-
лаушылардыњ ќатысуына болады.
Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде   Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихаттардыњ депутат-
тары, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасымен  белгіленген  аккре-
дитация  алѓан  б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар
мен саяси партиялардыњ, μкілетті
органдардыњ μкілдері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына  баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін  єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на  бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей
Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы
басќармасында   персоналды бас-
ќару ќызметініњ (кадр ќызметі) тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ мемлекеттік сєулет-
ќ±рылыс баќылауы басќармасыныњ
персоналды басќару ќызметініњ
(кадр ќызметі) жеке куєлігініњ
кμшірмесін, ±йымѓа жататынын рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа  ќатысу бойынша шы-
ѓындар  (єнгімелесу  μтетін жерге
жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-
жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі
байланыс ќызметтерін пайдалану)
азаматтардыњ μз ќаражаттары есе-
бінен ж‰ргізіледі.

Ќазт±тынуодаѓы
Ќостанай экономика

колледжі мектептердіњ,
лицейлердіњ,

гимназиялардыњ
2015 жылы

оќу бітіруші
т‰лектерін
2015 жылдыњ
11 сєуірінде
саѓ. 14.00-де

Ашыќ есік к‰ніне
шаќырады.

     Біздіњ мекенжайымыз:
Ќостанай ќаласы,

Єл-Фараби дањѓылы, 99.
     Телефон: 56-81-45,

56-82-05, 56-81-62.
      Е- mail: kabur2007@

rambler. ru

СПОРТ

Аудан тμрінде сањлаќ
спортшы Рашид  Свановты
еске алуѓа арналѓан еркін
жєне єйелдер к‰ресінен
турнир μтті.

Оѓан Астана, Рудный ќаласы мен
Жітіќара, Ѓ.М‰сірепов, Ќамысты,
Науырзым, Денисов, Ќарасу жєне
біздіњ ауданныњ спортшылары
ќатысты.

Тартысќа толы μткен турнирде
іріктеу сынынан с‰рінбей μткендер
финалда μнер кμрсетті. Ењ мыќты-

Сањлаќ спортшыны еске алды
лары ж‰лделі орындарѓа ие болды.
Єсіресе, сарыкμлдік спортшылар
жалпы командалыќ есепте бірінші
орынды жењіп алды.  Ал "алтын" ме-
дальдарды Лаура Єлмаѓанбетова
(колледж), Екатерина Лагода (№1
УОМ), Иван Грома (Барвинов ОМ),
Баќытбек Мусин (Сарыкμл), Руслан
Ќ±рманѓазиев жєне Дархан Байма-
ќанов (екеуі де колледж) иеленді.

Жењімпаздар мен ж‰лдегерлер
"Дархан 2010" ЖШС жєне "СеНат"
ЖШС-ніњ м±рындыќ болуымен
±йымдастырылѓан баѓалы сыйлыќ-
тар мен мадаќтама ќаѓаздарын ием-
денді.

 Сарыкμл ауданы.

Руслан
        ЄЛКЕЕВ



1110 сєуір 2015 жыл

"¦зынкμл ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттiк мекемесi
(11800, Ќостанай облысы,
¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл
селосы, Ѓ. М‰сірепов кμшесі 14,
аныќтама телефоны 8-714-44-79-0-
62, электрондыќ пошта
uzunkol@kostanay.gov.kz.) бос
єкімшілік мемлекеттік лауазым-
дарѓа орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

1. "¦зынкμл ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
зањ бμлімініњ басшысы (санаты Е-
3) – 1 орын,  лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты –  78797 тењгеден
106345 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Бμлімніњ
ќызметін ±йымдастыру. Мемлекеттік
ќызмет туралы зањнаманы саќтау
мен баќылауды ж‰зеге асыру, ќ±ќыќ
ќорѓау органдарымен ќарым-ќаты-
наста болу. Аудандыќ мемлекеттік
мекемелерде зањдылыќты саќтау
мєселесі бойынша тексеріс ж‰ргізу
жєне нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер-
ге сараптама μткізу. Аудан єкімдігін
жєне єкім аппаратын т±раќты т‰рде
±йымдастыру, аудан єкімдігініњ жєне
єкім аппаратыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілеріне мониторинг
ж‰ргізу. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасын насихаттау бойын-
ша жыл сайын іс-шараларды єзірлеу
жєне ж‰зеге асыру, аудан єкімі ап-
паратында ќ±ќыќтыќ жалпыѓа
міндетті оќуды ±йымдастыру. Аудан
єкімдігініњ жєне єкімініњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ жобаларын дайындау,
аудан єкімдігініњ басќа да ќ±рылым-
дыќ бμлімшелерімен єзірлеу кезінде
оныњ ішінде келісу жолымен. "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы"
зањдарын саќталу баќылауын ќам-
тамасыз ету. Тєртіптік комиссия ќыз-
метін ±йымдастыру жєне ќамтама-
сыз ету.  Азаматтыќ  жаѓдайыныњ
актілерін  уаќытылы  жєне толыќ
тіркеуін ќамтамасыз ету, азаматтар-
дыњ тегі, єкесініњ аты жєне жμні μзге-
руі бойынша акт жазбаларына μзге-
рістер мен толыќтыруларын, т‰зету
бойынша материалын  жасау, бланк
бойынша ќатал есебін есепке алу
жєне есебін ќабылдауды Ќазаќстан
Республикасыныњ ќолданыстаѓы
зањнамасына сєйкес акт жазбалары-
ныњ к‰шін жою жєне ќалпына келті-
ру, м±раѓаттыќ ісін ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары зањ-
герлік.

Ж±мыс тєжірибесі тμмендегі та-
лаптардыњ біріне сєйкес келуі тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір

жылдан кем емес;
2)  осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

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

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасында
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан - 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

2. "¦зынкμл ауданыныњ сєулет,
ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы (санаты Е-R-4) – 1
орын, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты –  56375 тењгеден  76235
тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Сєулет,
ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс сала-
сында ќызметтерді ж‰зеге асырады.
Сєулет,  ќала ќ±рылысы жєне ќ±ры-
лыс мєселері бойынша, Ќазаќстан
Республикасы Президентініњ акті-
лерініњ  жєне ‡кіметініњ ќаулылары-
ныњ, μз ќ±зыры  мєселері  бойынша
аудан єкімініњ шешімдері мен
μкімдерініњ  мониторингін ж‰зеге асы-
ру жєне есеп беруді дайындау. Бμлім
басшысыныњ тапсырмасын орын-
дау.

Білімі жоѓары. Техникалыќ (инже-
нерлік, ќ±рылысшы), сєулеттік.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы

наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасында жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" Зањдарын; осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

3. "¦зынкμл ауданыныњ Ряжс-
кое ауылы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бас ма-
маны (санаты Е-G-3) – 1 орын,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты
–  53813 тењгеден 72391 тењгеге
дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:
Єкімдіктегі бухгалтерлік есепті жєне
материалдыќ жєне ќаржылыќ ќара-
жатты тиімді пайдалануды тауарлыќ-
материалдыќ ќ±ндылыќтарды жєне
негізгі ќаражаттарды баќылауды
±йымдастыруды ќамтамасыз ету,
сондай-аќ олардыњ ќозѓалысына
байланысты уаќытылы бухгалтерлік
есеп беру операциясын кμрсету,
д±рыс бухгалтерлік есепті ќ±расты-
ру, жалаќыны есептеу, банктік ќ±жат-
тарды μњдеу жєне кітап бойынша
ќалыптастыру, мемлекеттік сатып
алуларды ж‰ргізу, есеп беру, єкімдік
бойынша кассалыќ операция
ж‰ргізу, ќаржылыќ μтініштерді жєне
єкімдік жоспарын ќ±ру. Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына
сєйкес μзге міндеттердіњ ж‰зеге асы-
рылуы.

Білімі жоѓары. Экономикалыќ, ќар-
жылыќ, бухгалтерлік.

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

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасында жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" Зањдарын; осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

 1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде "¦зынкμл ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік

мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша: Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауда-
ны, ¦зынкμл селосы, Ѓ.М‰сірепов
кμшесі 14 ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орнала-
стырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Єњгiмелесуге жiберiлген канди-
даттар  оны єњгімелесуге жіберу ту-
ралы оларды хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде  кон-
курс жариялаѓан "¦зынкμл ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттiк
мекемесiнде μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа мемлекеттік органдар-
дыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей ¦зынкμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ персоналды басќару
бμлімінде (кадрлар ќызметі) тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар ¦зынкμл
ауданы єкімі аппаратыныњ персонал-
ды басќару бμлімінде (кадрлар ќыз-
меті) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

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

"Жітіќара ауданы єкімдігініњ
ќаржы бμлімі" ММ мемлекеттік
мекемесі бос єкімшілік мемле-
кеттік ќызмет лауазымына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

Бас маман, санаты  E-R-4.
Лауазымдыќ жалаќысы ќыз-

мет атќарѓан жылдарына
байланысты  56 376 тењгеден
76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аудан бюджетін жасау мен орын-
дау жμніндегі ж±мыстарды ж‰зе-
ге асырады. Бюджеттіњ орында-
луына байланысты мєселелер
жμніндегі бюджеттік баѓдарлама-
лар єкімшіліктеріне кењес береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім: єлеуметтік ѓылымдар, эко-
номика жєне бизнес (экономика,
есеп жєне аудит, ќаржы). Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білім барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.
Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген
(Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 6697 болып тіркелген)

нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтін-
де шекті мєннен тμмен емес нєти-
жемен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай об-
лысы,  Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын
ауданы,  65 ‰й,  24 кабинет ме-
кенжайы бойынша тапсырылуы
ќажет.

Аныќтама телефоны: 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±ќабаѓа салын-
ѓан конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Кон-
курсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгiмелесу бастал-
ѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кан-
дидаттар, 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 ай-
ќындылыѓы мен єділдігін ќамта-
масыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ  ќатысуына
болады.

Конкурс комиссиясыныњ бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлес-
тіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ,
μкілдер, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќаты-
су ‰шін т±лѓалар єњгімелесу бас-
талуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа
дейін кμшіктірмей "Жітіќара ауда-
ны єкімініњ аппараты" персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Жітіќара ауданы
єкімініњ аппаратыныњ  персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне)  жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йым-
дарѓа тиесілігін растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетін
жерге келу жєне ќайту, т±ратын
жер жалдау, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μздерініњ жеке ќаражатта-
ры есебінен ж‰ргізеді.

Свергунов Иван Ивановичтіњ
сенімді т±лѓасы Турбабин Илья Лео-
нидович, кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен Ќостанай облысы,
Ќарасу ауданы, Черняев ауылдыќ ок-
ругініњ аумаѓында орналасќан шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан 110,2
га кμлемі, кадастрлік номері 12-181-
021-057 бμлінетін жер учаскесіне жер
пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу
баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда
μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015
жылѓы 27 сєуір, саѓат 10-де мына
мекенжайда болады: Ќостанай об-
лысы, Ќарасу ауданы, Белозерка
ауылы, Белозерская кμшесі, 39 ‰й.
¤тінімдер 2015 жылѓы 26 сєуір, са-
ѓат 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќарасу ауданы, Бело-
зерка ауылы, Белозерская кμшесі, 39
‰й, телефон - 8-707-191-91-80.

Доверенное лицо Свергунова
Ивана Ивановича Турбабин Илья
Леонидович в порядке внесудебной
реализации залогового имущества,
объявляет о проведении торгов по
продаже права временного возмез-
дного землепользования (аренды) на
земельные участки, расположенные
на территории Черняевского сельс-
кого округа, Карасуского района, Кос-
танайской области, предназначен-
ные для ведения крестьянского хо-
зяйства, кадастровый номер 12-181-
021-057, площадью 110,2 га. Покуп-
ная 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: Костанай-
ская область, Карасуский, село Бе-
лозерка, улица Белозерская, дом 39.
Заявки принимаются в срок до 18.00
часов 26 апреля 2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Ка-
расуский район, село Белозерка,
улица Белозерская, дом 39, телефон
для справок – 8-707-191-91-80.
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"Денисов  ауданы  єкімініњ

аппараты"   мемлекеттік   меке-
месі  110500,  Денисов  ауданы,
Денисовка селосы, Калинин
кμшесі, 5 ‰й, тел./факс 8(71434)
21157; электрондыќ мекенжай
ayaganova66@mail.ru.  бос єкім-
шілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

Е-G-3 санаты "Тельман ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" ММ
бас маманы.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты –
53813 тењгеден 72391 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Єкім ќыз-
метін аќпараттыќ-талдау т±рѓысы-
нан, ±йымдастыру-ќ±ќыќтыќ жєне
материалдыќ-техникалыќ жаѓынан
сапалы жєне уаќытылы ќамтамасыз
ету болып табылады.

Елді мекен  жерлерінде мал баѓу
орындарын белгілеуге ќатысу ауыл-
дыќ округтіњ  елді мекендердіњ  са-
нитариялыќ тазалауын ±йымдасты-
руына ќатысу, ішкі саяси т±раќты-
лыќты ќамтамасыз ету, этносара-
лыќ ќатынастар бойынша   мемле-
кеттік рєміздерді ќолдану,азаматтыќ
ќоѓам институтын дамыту, аќпарат-
тыќ-насихаттау  ж±мысын   ±йым-
дастыру мєселелері бойынша іс-ша-
ралар кешенін єзірлеуге  жєне ж‰зе-
ге асыруѓа ќатысу , тиісті аумаќтыќ
жерінде жануарлардыњ ж±ќпалы
аурулардыњ пайда болу кезінде
мемлекеттік бас ветеринариялыќ са-
нитарлыќ инспекторыныњ ±сынысы
бойынша  карантин режимін жєне
шектеу іс-шараларын енгізе отырып,
карантин аймаѓыныњ ветеринария-
лыќ  режимін  белгілеу  туралы  ше-
шімдер дайындау, жануарлардыњ
ж±ќпалы ауруларыныњ ошаќтарын
жою жμнінде ветеринариялыќ іс-ша-
ралар кешені ж‰ргізілгеннен кейін
тиісті аумаќтыњ бас мемлекеттік ве-
теринариялыќ-санитариялыќ инс-
пекторыныњ ±сынуы бойынша шек-
теу іс-шараларын немесе каран-
тинді тоќтату туралы шешімдер
єзірлеу.  Шаруа ќожалыќтар мен
фермерлік шаруашылыќтардыњ
статистикалыќ есеп кітаптарын
(электрондыќ тізілімде)  жєне жеке
кєсіпкерлермен ж±мыс ж‰ргізу,
т±рѓындардан салыќ жєне басќа
тμлемдер жинау мен т‰су толыќты-
ѓын  жєне  олар  бойынша есеп жа-
сауды ќамтамасыз ету. Облыс жєне
аудан єкімдерініњ тапсырмаларын
орындау.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткер-
лерге ќойылатын талаптар: Жо-
ѓары (ауыл шаруашылыќ, мемле-
кеттік жєне жергілікті басќару, зањ-
герлік, педагогикалыќ, экономика-
лыќ, гуманитарлыќ). Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда бір жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да  ортадан кейінгі білімі (ауыл ша-
руашылыќ, мемлекеттік  жєне
жергілікті басќару, гуманитарлыќ ,
экономикалыќ,  зањгерлік, педагоги-
калыќ) барларѓа р±ќсат етіледі

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы-

мен бекітілген,
Бос єкімшілік мемлекеттік ла-

уазымѓа орналасуѓа конкурс μт-
кізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±-
дан єрі – Ќаѓида) негізінде
ж‰ргізіледі

Ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмi –
конкурс μткiзу туралы хабарланды-
ру соњѓы жарияланѓан к‰нінен бас-
тап 10 ж±мыс к‰н;

1. осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3. Білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды  куєландырѓан кμшірме-
лері;

4. Ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшірмелері;

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 жылѓы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген)  нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы 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 ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Конкурстыќ комиссиясыныњ ќара-
уына (ќосымша берілетін ќ±жаттар-
дыњ тізбесін кμрсетіп, ќ±жат тігілетін
м±ќабада орналастырылѓан) ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы,
сонымен ќатар ќ±жаттар электрон-
ды т‰рде хабарландыруда кμрсетіл-
ген электрондыќ поштаѓа ќ±жаттар-
ды ќабылдау мерзiмiнде берілген
ќ±жаттар ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттарын
электронды пошта бойынша берген
кандидаттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын с±хбаттасудан б±рын бір ж±мыс
к‰ннен кеш емес уаќытта ±сынады.
Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сынба-
ѓан жаѓдайда, кандидаттар с±хбат-
тасуѓа жіберілмейді.

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

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оѓан жіберу туралы хабарлан-
дыру алѓан к‰ннен кейін 5 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Денисов ауданы
єкімініњ аппараты" ММ, Денисов
ауданы, Денисовка селосы, Калинин
кμшесі, 5 ‰й мекенжайы бойынша
єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Денисов ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Денисов ауданы єкімі ап-
паратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

"Ќостанай облысы бойынша
Тексеру комиссиясы" ММ "Б" кор-
пусыныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды (2 - бірлік).

Сапаны баќылау жєне ќ±-
ќыќтыќ ќамтамасыз ету бμлімініњ
бас маманы-зањгері, санаты "D-4",
1 бірлік.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты 71
751  тењгеден 96 735 тењгеге дейін.

Негізгі функционалдыќ мін-
деттері: мекеменіњ  зањды жєне бас-
ќа  ќызмет т‰рлері жμніндегі мєсе-
лелерін ќарау жєне оныњ ќ±ќыќтыќ
м‰дделерін ќорѓау; ќ±ќыќ ќорѓау
органдарына жіберілген баќылау
материалдарын ќарау нєтижелерініњ
мониторингін ж‰ргізу  жєне оларды
ќ±ќыќ ќорѓау органдарымен салыс-
тыру; б±йрыќтардыњ, шарттардыњ,
баќылау актілерініњ, б±зушылыќтар
тізбелерініњ (жиынтыќ тізбелердіњ),
ќорытындылар жєне ќаулылардыњ
(±сынымдардыњ) жобаларына
ќ±ќыќтыќ сараптама ж‰ргізу; нара-
зылыќ-талап ж±мысты ж‰зеге асы-
ру; єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар
жμнінде хаттамалар жасау; μз
ќ±зыры шегінде мемлекеттік орган-
дарда соттарда жєне ±йымдарда
Тексеру комиссиясыныњ м‰ддесін
±сыну.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

жоѓары: ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-

тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір

жылдан кем емес;
2) осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

3) жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары  оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Наќты  сала секторыныњ шы-

ѓыстарын баќылау бμлімініњ бас
маманы-баќылаушысы, санаты
"D-4", 1 бірлік.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты 71
751  тењгеден 96 735 тењгеге дейін.

Негізгі функционалдыќ
міндеттері:

жергілікті бюджеттіњ атќарылуына
сыртќы мемлекеттік ќаржылыќ ба-
ќылауды ж‰ргізу; жергілікті бюд-
жеттіњ атќарылуын, аумаќтарды да-
мыту баѓдарламаларын жєне бюд-
жет баѓдарламаларын баѓалау; Тек-
серу комиссиясыныњ ќызметініњ ба-
ѓыттары бойынша тиімділікті баќы-
лау; баќылау объектілерініњ есеп
ж‰ргізу мен есептіліктіњ шынайлыѓы
мен д±рыстыѓын баќылау; жергілікті
бюджет ќаражатыныњ пайдаланудыњ
Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масына сєйкестігін баќылау;
жергілікті бюджетке т‰сетін
т‰сімдердіњ толыќтыѓы мен уаќыты-
лыѓына, сондай-аќ жергілікті бюджет-
ке т‰сетін т‰сімдердіњ артыќ (ќате)
тμленген сомаларын ќайтарудыњ
жєне (немесе) есепке жатќызуды
ќамтамасыз етуді баќылау; Ќазаќ-
стан Республикасыныњ мемлекеттік
сатып алу жμнінде зањнамасыныњ
саќталуын баќылау; ќ±рылыс, ќайта

ќ±ру, нысандарды к‰рделі жєне
аѓымдыќ жμндеуге ќатысты баќылау
іс-шараларына ќатысу; орындалѓан
ќ±рылыс ж±мыстар кμлемдерініњ
баќылау μлшемдерін ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  жоѓары:
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономика, менедж-
мент, есеп жєне аудит, ќаржы, бух-
галтер); техникалыќ ѓылымдар жєне
технологиялар (ќ±рылыс).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

3) жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары  оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

 4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын,  "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ  кон-
ституциялыќ зањы, "Мемлекеттік
ќызмет  туралы", "Сыбайлас    жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

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

Конкурс "Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидаларын бе-
кіту туралы" Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткізу ќаѓидалары (б±дан єрі –
Ќаѓидалар)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ќалайтын
азаматтар ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып, ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан мындай ќ±жат-
тарды "Ќостанай облысы бойынша
Тексеру комиссиясы" ММ-не ±сы-
нады:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμ-
шiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті орган белгілеген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (не болмаса нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќажетті   ќ±жаттар   конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы  жарияланѓан  к‰нінен   бас-
тап 10 ж±мыс к‰ні ішінде 110000,
Ќостанай  облысы,  Ќостанай ќ.,
Єл-Фараби  65, Бизнес орталыѓы
ѓимараты, 10 ќабат, 1003 кабинеті
мекенжайы бойынша ±сынылуѓа
тиіс,  аныќтама  ‰шін телефон
54-00-76, факс-53-45-51, электрон-
дыќ пошта-revkom@kostanay.kz

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берген ќ±жат-
тары  конкурстыќ комиссияныњ ќа-
рауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей бе-
реді.

Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сын-
баѓан жаѓдайда, т±лѓа єњгімелесуге
жіберілмейді.

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну  оларды конкурстыќ комис-
сияда ќараудан бас тартуѓа негіз бо-
лып табылады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны  єњгімелесуге жіберу
туралы оларды хабардар еткен
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Ќостанай облысы бойынша Тексе-
ру комиссиясы" ММ-де  μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќ±рылыс басќармасы" ММ кадрлар
ќызметіне тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ќ±рылыс басќармасы" ММ
кадрлар ќызметіне  жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

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

Биыл І.Омаров атындаѓы облыстыќ
ќазаќ драма театры μздерініњ
15 жылдыќтарын атап μтуді жоспарлап
отыр. Осы мереке ќарсањында театр
±жымы Алматы ќаласына гастрольдік
сапармен жолѓа шыќпаќ.

Театр ±жымы Алматы кμрермендеріне барлыѓы
15 спектакльді апаруды кμздеп отыр. Олардыњ
ішінде  "Абай",  "Гамлет",  "Сергей  Есенин",  "Мє-
риям – Ілияс", "К‰згі романс" сияќты ќойылымдар-
мен  ќоса балаларѓа арналѓан ертегілер де, коме-
дия да бар. Театр келбеті оныњ репертуарымен

танылады. Ал б±л тізімде кμрермен талѓамына сай
д‰ниелер баршылыќ.

М.Єуезов  атындаѓы ќазаќ мемлекеттік акаде-
миялыќ драма театры еліміздегі орны бμлек, шоќ-
тыѓы биік мєдени ошаќтардыњ бірі. Осындай ор-
дада μнер кμрсету біздіњ μнер ±жымына сын бол-
ѓалы т±р. Театр директоры Н. Ерекешев: "Б±л біздіњ
алѓашќы  сапарымыз.  Біздіњ театрымыз бар бол-
ѓаны 270 орынѓа лайыќталса, Алматы театры 750
орынѓа арналѓан ауќымы кењ сарай. Демек, кμрер-
мендер ќатары да кμп болады деген сенімдеміз.
Сондыќтан б±л гастрольдіњ мањыздылыѓы да жо-
ѓары болмаќ. Ал театрдыњ 15 жылдыѓына келер
болсаќ, оны алдаѓы к‰з айларында атап μту жос-
парда бар", деген пікірімен бμлісті.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Біздіњ театр – Алматыда
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х. "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Дауа. 13.25 Білгірлер бєйгесі.
14.15 Аќсауыт. 14.50 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 "Келін". 17.00
Меніњ Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Айна-
лайын. 18.50 Зањ жєне біз. 19.35
"Жедел жєрдем". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай. 21.55 Т.х. "Сыр-
ѓалым". 22.55 "Келін". 23.45 Сіз не
дейсіз? 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.05 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.40 Магия кухни.
12.15 М.ф. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.00 Т.х.
"Улыбка пересмешника". 15.00 Но-
вости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.25 Т.с. "Пєленшеев-
тер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Ќызыќ times. 18.00 Ново-

10 сєуір 2015 жыл

сєуірдіњ
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7 АРНА

сти. 18.15 Ќызыќ times. 19.00 ТВ
Бинго. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ар-
найы хабар. 21.00 Новости. 21.30
Т.с. "Слово офицера". 22.00 Т.с. "А
у нас во дворе". 22.50 Жекпе-жек.
23.35 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.20, 12.25, 13.55, 15.10, 16.55,
18.25, 20.55, 22.50, 23.05 Телемар-
кет. 10.00 Арќа-аќпарат. 10.35 Т.с.
"Карусель". 11.30 Первая студия.
12.00 М.с. "Финес пен Ферб". 12.30
Вызов. 12.55 Мєњгілік рух. 13.00
Жањалыќтар. 13.50 Пока жива па-
мять. 14.00 Т.х. "Астана - махабба-
тым меніњ". 15.15 Д.с. "Пейзажи
сквозь время". 16.00 Т.с. "Ночные
ласточки". 17.00 Магия природы.
17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Ќазаќстан 2050.
18.25 Новости. 18.50 Пока жива па-
мять. 18.55 Д.с. "Чудеса природы".
19.30 Бірінші студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Интонация. 21.00 Но-
вости. 21.30 Пока жива память. 21.35
"Карусель". 22.35 Т.с. "Тюдоры". 0.20

совет. 20.10 Н±рлы Отау. 20.30 Наше
кино. 21.00 Кітапхана. 21.30 Леген-
ды и мифы Оперного. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Балет "Дон Кихот". 0.00
"Ежелгі Рим. Империяныњ μркендеуі
мен ќ±лауы".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 Алтын таспа. 17.50 К‰лкі ба-
зар. 18.10 Тематик-шоу. 19.00 "Деф-
фчонки". 19.30 "Сашатаня". 20.00
Однажды в России. 20.30 Ревю.
21.00 "Универ". 22.00 "Интерны".
22.30 Ревю. 23.00 Жасырын каме-
ра. 0.00 Х.ф. "10 лет спустя".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном. 11.00 Домаш-
ний ресторан. 12.00 Баспана бабы.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Сотќар
балалар. 14.30 Айна online. 15.00 "Га-
далка". 16.00 Т.с. "Красные горы".
17.00 Орел и решка. 18.00 "Арам аќша.
Адал махаббат". 19.00 Айна online.

14 сєуір,14 сєуір,14 сєуір,14 сєуір,14 сєуір,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.45 ¦лы Жењіске - 70 жыл. 12.55
Спорт. 13.15 Алањ. 14.05 Сыр с±хбат.
14.35 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Келбет. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ай-
налайын. 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Жедел жєрдем". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.55
"Сырѓалым". 22.55 "Келін". 23.45 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.15 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.30 "Пєленшеевтер".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 Экономкласс. 18.00 Новости.
18.15 Т.х. "С±лтан С‰лейман". 19.00
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Слово офицера". 22.00
"А у нас во дворе". 22.50 Арнайы
хабар. 23.20 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15 сєуір,15 сєуір,15 сєуір,15 сєуір,15 сєуір, сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Зањ жєне біз. 14.00 Поэзия
єлемі. 14.30 М.ф. 15.05 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Келін". 17.00 "¦лт маќта-
нышы". 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 Айналайын. 19.10
Журналистік зерттеу. 19.35 "Жедел
жєрдем". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.55 "Сырѓалым".
22.55 "Келін". 23.45 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.25 "Пєленшеевтер".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 100 бизнес-историй. 18.00
Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.10 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.

16 сєуір16 сєуір16 сєуір16 сєуір16 сєуір, бейсенбі, бейсенбі, бейсенбі, бейсенбі, бейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Агробизнес. 13.20 Журналистік
зерттеу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-

Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер
представляет. 8.20 Суперпапа. 9.00
Т.х. "¤згерген μмір". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Т.с. "Фериха". 11.30 Т.х.
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 "20:30". 14.00 Новости. 14.10
Т.с. "Сын отца народов". 15.15 "¤згер-
ген μмір". 16.40 "20:30". 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Сын отца народов". 22.00 "Фериха".
23.00 Открытая студия. 23.50 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 10.05 Песни любви. 10.35
Ж‰здесу. 11.05 Б‰гінгі ѓылым. 11.30
Д.ф. "Кемел кењістік". 12.05 "М. Фри-
ман: уаќыт пен кењістікке саяхат".
13.05 Онлайн Астана. 14.05 Науч-
ная нефантастика. 15.00 Т.х. "Ежелгі
Рим. Империяныњ μркендеуі мен
ќ±лауы". 16.00 "XXI ѓасыр кμшбас-
шысы". 17.30 Тарихтан бір к‰н. 18.05
"Дискавери Атлас". 19.20 Ученый

15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Карусель". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. "Финес пен Ферб".
12.30 Д.с. "Абай". 12.55 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 "Астана - махаббатым
меніњ". 15.15 Пейзажи сквозь вре-
мя. 16.00 "Ночные ласточки". 17.00
Магия природы. 17.30 М.с. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Даму діњгектері. 18.25 Ново-
сти. 18.50 Пока жива память. 18.55
"Чудеса природы". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Да-
мафон. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 "Карусель". 22.35
"Тюдоры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. "Кто в доме хозяин?". 9.00
"¤згерген μмір". 10.00 Жањалыќтар.
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Открытая
студия. 14.00 Новости. 14.10 "Сын
отца народов". 15.15 "¤згерген μмір".
16.35 Kaznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Сын отца народов". 22.00 "Фериха".
23.00 Сырласу. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 10.05 Саѓыныш сазы. 10.35
Ќылќалам. 11.00 Легенды и мифы
Оперного. 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "Дискавери Атлас". 13.05 Он-
лайн Астана. 14.05 Н±рлы Отау. 15.00
"Ежелгі Рим. Империяныњ μркендеуі

ды. 18.10 Айналайын. 19.10 Индуст-
рияландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.35
"Жедел жєрдем". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.55 "Сырѓа-
лым". 22.55 "Келін". 23.45 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 0.20 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00

Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.00 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.45 ¤мір
сабаќтары. 16.25 "Пєленшеев-
тер".17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Бизнес сыры. 18.00 Но-
вости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.00 Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Моя история войны. 21.00

Новости. 21.30 "Слово офицера".
22.00 "А у нас во дворе". 22.50 Біздіњ
‰й. 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.

13 сєуір13 сєуір13 сєуір13 сєуір13 сєуір,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

20.30 Мен кμрген соѓыс. 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Слово офицера". 22.00
"А у нас во дворе". 22.50 Біздіњ ‰й.
23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Карусель". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. "Финес пен Ферб".
12.30 "Абай". 12.50 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 Т.с. "Клятва отца".
15.15 Пейзажи сквозь время. 16.00
"Ночные ласточки". 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Регион/10.
18.25 Новости. 18.50 Пока жива па-
мять. 18.55 "Чудеса природы". 19.30
Первая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сап т‰зе! 20.50 1001 история
успеха. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 "Карусель". 22.35
"Тюдоры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.

8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 "Фериха". 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Д.ф. "Сырты б‰тін...". 13.35
Д‰ние жарыќ. 14.00 Новости. 14.10
"Сын отца народов". 15.15 "¤згерген
μмір". 16.35 Каznet. 17.00 Такси.
17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Сын отца народов". 22.00 "Фе-
риха". 23.00 Репортер представля-
ет. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 9.40 TED. Идеи, достойные
распространения. 10.05 "Ѓасырлар
пернесі". 10.35 Кітапхана. 11.05 Ре-
альная наука. 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "Дискавери Атлас". 13.05 Он-
лайн Астана. 14.05 ¤мір. Театр. Кино.
15.00 "Ежелгі Рим. Империяныњ
μркендеуі мен ќ±лауы". 16.30 Таѓ-
дырлы хаттар. 17.00 Идеи, достой-
ные распространения. 17.30 "Эйн-
штейн ізімен". 18.05 "Дискавери Ат-
лас". 19.00 TED: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 19.50 Тарих айнасы: ањыз
бен аќиќат. 21.30 Музей звуков.

22.00 Онлайн Астана. 22.50 Концерт.
0.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа ат-
тандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 Алтын таспа. 17.50 К‰лкі ба-
зар. 18.10 Тематик-шоу. 19.00 "Деф-
фчонки". 19.30 "Сашатаня". 20.00
Однажды в России. 20.30 Ревю.
21.00 "Универ". 22.00 "Интерны".
22.30 Ревю. 23.00 Жасырын каме-
ра. 0.00 Х.ф. "Линкольн для адвока-
та".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна
online. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С но-
вым домом! 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Домашний ресторан.
12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыздар
арасында. 14.00 Сотќар балалар.
14.30 Айна online. 15.00 "Гадалка".
16.00 "Красные горы". 17.00 ВООМ!
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.00 Айна online. 19.30 Моя исто-
рия. К. Кузденбаева. 20.00 7 NEWS.

21.00 Мои прекрасные. 23.00 Ќор-
ќыныш факторы. 0.00 "Сонная ло-
щина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Х.ф. "Кровавый алмаз". 11.00 "Го-
родские легенды 3". 12.00 Мультсе-
риалы. 15.00 "Счастливы вместе".
19.00 "Кухня". 20.00 Информбюро.
21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 23.00 Х.ф. "Джек Райан:
теория хаоса". 1.30 Х.ф. "Все, что я
хочу на Рождество".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 "Разведчицы". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Ойын
ішіндегі ойын". 19.00 Жањалыќтар.
19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН.
20.30 Джиперы. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 В ладу с
природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.
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мен ќ±лауы". 16.00 Научная нефан-
тастика. 16.25 Культурный код. 17.30
"‡кілі домбыра". 18.05 "Дискавери
Атлас". 19.30 Б‰гінгі ѓылым. 21.40
Д.ф. "С чего начинается Родина".
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Балет
"Дон Кихот". 0.05 "Ежелгі Рим. Им-
перияныњ μркендеуі мен ќ±лауы".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 Алтын таспа. 17.50 К‰лкі ба-
зар. 18.10 Тематик-шоу. 19.00 "Деф-

фчонки". 19.30 "Сашатаня". 20.00
Однажды в России. 20.30 Ревю.
21.00 "Универ". 22.00 "Интерны".
22.30 Ревю. 23.00 Жасырын каме-
ра. 0.00 Х.ф. "Беги".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 "Красные
горы". 17.00 Икона стиля. 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00

Айна online. 19.30 Моя история.
А.Давлетьяров. 20.00 7 NEWS. 21.00
Х.ф. "Следователь Протасов". 23.00
Ќорќыныш факторы. 0.00 "Сонная
лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Х.ф. "Шоссе смерти". 11.00 "Город-
ские легенды 3". 12.00 Мультсериа-
лы. 15.00 "Счастливы вместе". 19.00
"Кухня". 20.00 Информбюро. 21.00
"Сен келерсіњ 2". 22.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 23.00
Х.ф. "Кровавый алмаз". 2.00 Х.ф.
"Враг у ворот".

7.00 Доброе утро. 11.00 "Коро-
лева бандитов". 12.00 "Ду ќол шоко-
лад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00 Луч-
ший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.00 П@утina. 14.30 "Гончие-
5". 14.50 112. 15.00 "Гончие-5". 15.40
Судебные истории. 16.40 Давай по-
женимся. 17.50 "Все сокровища
мира".18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "Однажды в
Ростове".

6.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.15 "Защитница". 12.00 Новости.
12.40 Диагноз. 13.10 "Ораниенбаум.
Серебряный самурай". 15.20 Не ври
мне. 16.20 "Махаббат м±њы". 17.45
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.40
КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай олжа.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 "Силь-
нее судьбы". 0.00 Путь на Олимп.
0.30 "ПСЖ" - "Барселона".

19.30 Моя история. Р.Гайсин. 20.00 7
NEWS. 21.00 Х.ф. "Апокалипсис".
23.00 Ќорќыныш факторы. 0.00 Т.с.
"Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "Сен
келерсіњ 2". 8.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
9.00 Х.ф. "Миссия невыполнима 3".
11.30 "Городские легенды 3". 12.30
Мультсериалы. 15.00 Т.с. "Счастли-
вы вместе". 19.00 Т.с. "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "Сен келерсіњ
2". 22.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 23.00 Х.ф. "Шоссе
смерти". 1.30 Х.ф. "Медвежатник".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Моя правда. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 В поисках исти-
ны. 14.00 Х.ф. "Игра в игре". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 С. Н±рмаѓамбе-
това. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Дело
№. 20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу
с природой. 21.30 Landmarks. 22.00
РТН. 22.30 Baby ГИД. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-

ствий.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Ко-
ролева бандитов". 12.00 "Єн дария".
12.55 Жањалыќтар. 13.00 Лучший
город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќанда.
14.00 П@утina. 14.30 Т.с. "Гончие-
5". 14.50 112. 15.00 Т.с. "Гончие-5".
15.40 Судебные истории. 16.40 Да-
вай поженимся. 17.50 Т.с. "Все со-
кровища мира". 18.50 Пусть гово-
рят. 20.00 Новости. 20.40 Т.х."С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 Т.х.
"Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 Т.с. "Однажды в Ростове".

6.35 "Япыр-ай". 7.20 Ж‰рекжарды.
7.50 "Ќайран заман. Жалѓасы". 9.00
¤нерлі отбасы. 10.10 Удиви меня.
11.10 Х.ф. "Дела семейные". 13.15
Другая правда. 14.15 Портрет недели.
15.20 Слуги народа. 16.10 Ж±лдызды
аќиќат. 16.50 "Махаббат м±њы". 17.45
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.40 КТК
ќоржынынан. 19.45 Оњай олжа. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Главная редакция. 22.10 Т.с. "Силь-
нее судьбы". 0.00 "Лесник".

АСТАНА

10.30 "Карусель". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. "Финес пен Ферб".
12.30 "Абай". 12.50 Мєњгілік рух. 13.00
Жањалыќтар. 13.55 Пока жива память.
14.00 "Клятва отца". 15.15 Пейзажи
сквозь время. 16.00 Т.х. "Болашаќ".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.15 Третий тайм. 18.30 Ново-
сти. 18.50 Пока жива память. 18.55
"Чудеса природы". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30

530:630. 21.00 Новости. 21.30
Мєњгілік рух. 21.35 "Карусель". 22.35
"Тюдоры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 "¤згерген μмір". 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Біз біргеміз. 13.35

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с. "Госпо-
жа горничная". 14.00 Дело №. 14.10
Солнечная кухня. 14.40 Landmarks.
15.00 Т.с. "Разведчицы". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 К.ф. "Саѓыныш". 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел.
20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Гос-
пожа горничная". 22.00 РТН. 22.30
Группа здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Короле-
ва бандитов". 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Жањалыќтар. 13.00 Лучший
город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќанда.
14.00 П@утina. 14.30 "Гончие-5". 14.50
112. 15.00 "Гончие-5".15.40 Судебные
истории. 16.40 Давай поженимся.
17.50 "Все сокровища мира". 18.50
Пусть говорят. 20.00 Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 "Однажды в Ростове".

6.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.15 Т.с. "Защитница". 12.00 Ново-
сти. 12.40 Главная редакция. 13.15
"Лесник". 15.15 Не ври мне. 16.20 "Ма-
хаббат м±њы". 17.45 "М±здан суыќ,
оттан ыстыќ". 18.40 КТК ќоржынынан.
19.45 Оњай олжа. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Диагноз. 22.10
"Сильнее судьбы". 0.00 Путь на Олимп.
0.30 Футбол. "Атлетико" - "Реал М".



17 сєуір17 сєуір17 сєуір17 сєуір17 сєуір, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма

18 сєуір18 сєуір18 сєуір18 сєуір18 сєуір, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі

7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Єзіл єлемі. 13.00
Поэзия єлемі. 13.30 Білгірлер бєйгесі.
14.15 Т.х. "С±њќар". 16.20 К.ф. "Ма-
хаббат туралы ањыз". 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 К.ф. "Махаббат тура-
лы ањыз". 19.20 А. Бекбосынныњ кон-
церті. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Сенбілік кездесу. 22.35 Жайдарман.
0.10 Жањалыќтар. 0.45 К.ф. "Ж‰лде-
гер".

7.00 Ду-думан. 8.30 Мир в кар-
тинках. 9.00 Бармысыњ, бауырым?
9.40 Продвопрос. 10.00 Спорт без
границ. 10.55 М.ф. 12.10 Х.ф.
"Джордж из джунглей 2". 13.40 Орта-
лыќ хабар. 14.35 Жеті єн. 16.20 Х.ф.
"Сумерки". 18.30 Код мира и согла-
сия. 19.00 Д.ф. "Ќ±стар ќайтып ба-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
13.05 Индустрияландыру: ±лттыќ
μндіріс. 13.25 Кμкпар. 14.00 Келбет.
14.25 М.х. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.05 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Ѓасырлар ‰ні. 18.40 Жайдарман.
19.00 Меніњ Ќазаќстаным. 19.35 "Же-
дел жєрдем". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.55 К.ф. "Жер-
±йыќ". 23.50 Т‰нгі студияда Н.Ќоян-
баев. 0.20 Жањалыќтар. 0.55 ¤зек-
жарды.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 16.25 ¦лт
саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15

рады". 19.45 Бенефис-шоу. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Последний ле-
гион". 23.50 К.ф. "Ешкімге тіс жар-
ма".

8.00 Жањалыќтар. 8.25, 8.55,
11.35, 11.55, 13.55, 16.20, 17.55,
18.25, 19.55 Телемаркет. 8.30
Мєњгілік рух. 8.35 Ертегілер. 9.00
Новости. 9.30 Пока жива память.
9.35 К.ф. "Шерлок Холмс". 11.40
Регион/10. 12.00 Телетриптих
"00.00". 13.00 Третий тайм. 13.25 Д.с.
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары". 14.00
М. Ќадыровтыњ шыѓармашылыќ кеші.
16.25 Пока жива память. 16.30 М.с.
17.00 Т.х. "Жас ±лан". 18.00 Пейза-
жи сквозь время. 18.25 Мєњгілік рух.
18.30 Т.с. "Паудер Парк". 19.30 Ин-
тонация. 20.00 Алдаспан. 20.30
Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.30
Х.ф. "Семейка Джонсов".

8.00 Єн шашу. 8.50 Такси. 9.15
Суперпапа. 9.55 М.ф. 10.40 Сделка.
11.05 Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Т.с. "Мотыльки". 15.05
Х.ф. "Шерлока Холмс и доктор Ват-
сон. Сокровища Агры". 18.10 Ел
аузында. 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.05
Ел аузында. 20.30 "20:30". 21.20 Sky-
studio. 22.10 Концерт. 23.25 Х.ф.
"Шкатулка проклятия".

8.40 Х.ф. "Бойся, враг, девятого
сына". 10.05 Картина маслом. 10.55
Золотая середина. 12.00 Кітапхана.
13.05 "Наполеон". 13.55 Опера "Лук-
реция Борджиа". 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.30 Арнайы жоба.
18.05 Таѓдырластар. 19.00 "Еліме
келіп елеулі болдым". 21.00 К.ф.
"Джейн Эйр".

7.45 М.х. 9.00 Большая разница.
9.50 М.ф. "Братва из джунглей". 11.30
М.ф. 13.00 Ќыз ќылыѓы. 13.45 К‰лкі
базар. 14.10 М.х. 16.00 Х.ф. "Фанта-
стическая четверка". 18.00 К‰лкі ба-
зар. 18.25 Ењ к‰лкілі єртістер. 19.25
Караоке-киллер. 20.30 Х.ф. "Вокруг
света за 80 дней". 22.50 Х.ф. "Пира-
ньи 3DD".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел
и решка. 10.00 Моя история. 10.30 Я
шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли. 11.30
Страсти у плиты. 13.00 Т.с. "Ќ±рбы-
лар". 15.00 Караоке - живой звук.
17.00 Экстрасенсы против ученых.
18.00 Жанкештілер жарысы. 19.00
Айна online. 19.30 Х.ф. "Типа крутые
легавые". 22.00 Другими словами.
22.40 Бокс. 0.00 "Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
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8.30 Ќымызхана. 9.00 Б‰гін жек-
сенбі. 10.50 М.ф. 11.20 Аќсауыт.
12.20 ¦лттыќ шоу. 13.40 Жарќын
бейне. 14.15 "С±њќар". 16.20 М.Са-
лыќовтыњ концерті. 18.30 Єзіл єлемі.
20.00 Апта. 21.05 Концерт. 22.55
Алањ. 23.45 К.ф. "Желмен жарысќан
ж‰йрік".

7.00 Ду-думан. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт
єлемі. 10.50 Х.ф. "Небесный тихо-
ход". 12.15 М.ф. 13.45 Бенефис-
шоу. 15.00 Б±йымтай. 15.40 ¤мір
сабаќтары. 16.10 Х.ф. "Ирония люб-
ви". 17.50 Концерт. 18.30 Концерт
группы "Орда". 19.50 Ќызыќ time.

21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Курьер".
23.35 Бокс. "Кондоры Аргентины" -
"Астана Арланс".

8.00 Ертегілер. 8.30, 12.25, 13.55,
15.55, 16.25, 18.25, 19.25 Телемар-
кет. 8.35 Д.с. "Тайны древних импе-
рий". 9.35 К.ф. "Шерлок Холмс".
11.10 "Пейзажи сквозь время". 11.40
Даму діњгектері. 11.55 Пока жива
память. 12.00 Высота воли. 12.20
1001 формула успеха. 12.30 Даныш-
пан ќарѓа. 12.55 Мєњгілік рух. 13.00
Д.с. "Диверсанты". 13.55 Пока жива
память. 14.00 Концерт. 16.00 Магия
природы. 16.30 М.с. 17.00 "Жас
±лан". 18.00 "Пейзажи сквозь вре-
мя". 18.30 "Паудер Парк". 19.30 Вол-
шебный фонарь. 20.00 Бойт±мар.
20.30 Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Х.ф. "Право на ошибку".

8.00 Єн шашу. 8.40 Сапа. 8.50
Такси. 9.20 Ел аузында. 10.05 Кон-
церт. 11.20 "Ќыз ѓ±мыры". 12.45 "Мо-
тыльки". 14.50 Х.ф. "Изъян". 16.55
Д.ф. "Сырты б‰тін...". 17.20 Сырла-
су. 18.10 Бай бол. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 21.20 Золотые квадраты.
21.40 Х.ф. "Бобби". 0.00 "¦мытыл-
мас".

8.20 "К‰н". 9.35 Спецпроект. 10.30
‡кілі домбыра. 11.30 Атакєсіп. 12.00
Ѓасырлар пернесі. 14.05 Ученый со-
вет. 15.00 Єдебиет єлемі. 15.35 Бір
сєт. 16.00 Лидер XXI века. 17.00 Кеше
ѓана. 19.30 Х.ф. "Лурджа Магданы".
20.45 Концерт З.Копбосынова. 22.30
К.ф. "Біздіњ с‰йікті дєрігер".

9.00 Рыжие. 9.30 Х.ф. "Изму-
ченные походом". 11.25 М.ф. 13.00
Х.ф. "Фантастическая четверка".
15.00 М.х. 16.00 Ќыз ќылыѓы. 16.20
К‰лкі базар. 16.40 Караоке-киллер.
17.40 Кμњілді таспа. 18.00 Х.ф. "Ва-
саби". 20.00 Битва экстрасенсов.
21.20 Ењ к‰лкілі єртістер. 22.20
Алтын таспа. 23.15 К‰лкі базар.
23.40 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Залив".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Из-
майловский парк. 10.00 Х.ф. "Тор
Gear". 11.00 Х.ф. "Выжить любой
ценой". 13.00 "Ќ±рбылар". 15.00 Х.ф.
"Другое лицо". 17.00 ВООМ! 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00 Айна
online. 20.00 Нысана. 20.30 Кім
білген. 21.00 Один в один-2. 0.00
"Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Х.ф. "Трансформеры". 11.30 "Дом
рецептов". 12.00 "Сєт сапар". 12.30
"Ж±лдызды шањыраќ". 13.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 14.30
"Уральские пельмени". 16.00 "Кухня".
20.00 Фильм-концерт. 00.00 Х.ф.
"Вторжение: Битва за рай". 2.00 Х.ф.
Х.ф. "Пятница, 13: часть 7".

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Landmarks. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 Пай-пай, ќыздар-
ай. 17.00 "Разведчицы". 20.30 Тет-а-
тет. 21.00 В поисках истины. 22.00
По диким местам. 23.00 Моя правда.
0.00 Концерт А.Нурмагамбетовой.
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Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.05
Орталыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сильные духом. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Жеті єн. 23.00 Х.ф. "По-
езд на Юму". 1.10 К.ф. "Бєрі Мэриге
ѓашыќ".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 19.25, 22.50,
0.15 Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Но-
вости. 10.30 "Карусель". 11.30 Бірінші
студия. 12.00 М.с. "Финес пен
Ферб". 12.30 "Абай". 12.55 Мєњгілік
рух. 13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока
жива память. 14.00 "Клятва отца".
15.15 Пейзажи сквозь время. 16.00
"Болашаќ". 17.00 Магия природы.
17.30 М.с. 17.40 Мєњгілік рух. 17.50
Жањалыќтар. 18.15 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.50 "Чудеса природы".
19.30 Бірінші студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ќазаќстан 2050. 21.00
Новости. 21.30 Пока жива память.
21.35 "Карусель". 23.00 Телетрип-
тих "00.00". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.10 "¤згерген μмір".
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Sky-studio.
14.00 Новости. 14.10 "Сын отца на-
родов". 15.15 "¤згерген μмір". 16.40
Ел аузында. 17.00 Такси. 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
дакар-2015. 21.00 "Сын отца наро-
дов". 22.00 "Фериха". 23.00 Ел аузын-
да. 23.25 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 9.35 TED: Идеи, достойные
распространения. 10.05 Ѓасырлар
пернесі. 10.35 "Эйнштейн ізімен".
11.30 "Кемел кењістік". 12.05 "Диска-
вери Атлас". 13.00 Онлайн Астана.
15.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа
аттандыќ". 16.20 Таѓдырластар. 17.30
Бір сєт. 18.05 "Дискавери Атлас".

19.50 Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат.
21.40 Литературный клуб. 22.00
Онлайн Астана. 22.50 "Аќсарай".
0.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа ат-
тандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 Алтын таспа. 17.30 Ќыз
ќылыѓы. 17.50 К‰лкі базар. 18.10
Тематик-шоу. 19.00 "Деффчонки".
19.30 "Сашатаня". 20.00 Однажды в
России. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Вокруг
света за 80 дней".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 Человек-невидимка. 16.00 Ико-

на стиля. 17.00 Измайловский парк.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.30 KZландия. 20.00 7 NEWS.
21.00 Караоке - живой звук. 23.00
Ќорќыныш факторы. 0.00 "Сонная
лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Х.ф.
"Кровь за кровь". 11.00 "Городские
легенды 3". 12.00 Мультсериалы. 15.00
"Счастливы вместе". 19.00 "Кухня".
20.00 Информбюро. 21.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 22.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 23.00 Х.ф. "Пуля".
1.30 Х.ф. "Пятница, 13: часть 5".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Landmarks. 15.00 "Разведчицы".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Ма-
хаббат аспаны". 19.00 Жањалыќтар.
19.30 По диким местам. 20.00 РТН.

НТК

сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.30 Х.ф. "Пуля".
11.30 "Дом рецептов". 12.00 "Налег-
ке". 12.30 "Ж±лдызды шањыраќ". 13.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 15.00 Х.ф. "Деннис-мучи-
тель". 17.00 Х.ф. "Трансформеры".
20.00 Фильм-концерт. 23.00 Х.ф. "За-
ражение". 1.30 Х.ф. "Пятница, 13:
часть 6".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00 Лица
неизвестности. 12.30 Д.ф. "Неизвес-
тная версия". 14.00 Концерт. 16.00
ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел. 17.00
Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30
"Ќазаќстан байтаќ μлке". 19.00 Ќыл-
мыстыќ №. 19.30 Baby ГИД. 20.00 РТН
Подробности. 20.50 Винтаж. 21.30
Солнечная кухня. 22.00 Landmarks.
22.30 Г. Єлімбекова. 0.00 Панорама
недели.
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20.30 Группа здоровья. 21.00 "Гос-
пожа горничная". 22.00 РТН. 22.30
Солнечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Ж±ма уаѓызы. 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 П@утina. 14.30 Т.с.
"Паутина-5". 14.50 112. 15.00 "Паути-
на-5".16.40 Жди меня. 17.50 "Все
сокровища мира". 18.50 Поле чудес.
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.45
Х.ф. "Камень" 1.25 Человек и закон.

06.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.15 "Защитница". 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.40 "Лесник".
15.30 Не ври мне. 16.30 "Махаббат
м±њы". 17.00 "Карадайы". 19.45
Ж±лдызды аќиќат. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.40 Х.ф. "Пять лет и один день".

6.00 Т.х. "Беркли-сквер". 7.40 Ќыл-
мыстыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта. 8.30
П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00 Но-
вости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. "Мама, я
женюсь". 11.40 Фабрика грез. 12.05
"Ду ќол шоколад". 13.00 Караоке так-
си. 13.30 101 кењес. 14.00 П@утina+.
14.50 Кто хочет стать миллионером?
15.50 Х.ф. "Муж на час". 20.00 Ново-
сти. 20.30 Лучший город.KZ. 21.30
Кешкi кездесу. 22.50 Жањалыќтар.
23.10 Тiлшi т‰йiнi. 23.35 Жањалыќтар.
23.55 Х.ф. "Отдельное поручение".

7.05 К.ф. "Добряки". 8.20 Ж‰рек-
жарды. 9.00 Шаншар. 9.40 Кривое
зеркало. 11.25 Бюджетный ремонт.
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.40 Звездная жизнь. 14.35 Выход-
ной со звездой. 15.15 Табыс кілті.
15.40 К.ф. "Жаралы сезім". 18.25 Ре-
визорро. 19.30 "Карадайы". 21.00 Дру-
гая правда. 22.00 Очная ставка. 23.00
"Беременна в 16". 23.55 Той BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 "Берк-
ли-сквер". 8.35 Жањалыќтар. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Новости.
9.10 Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.45
Лучший город.KZ. 11.55 Кешкі кезде-
су. 13.05 Караоке такси. 13.40 101
кењес. 14.05 Єн дария. 15.00 Угадай
мелодию. 15.45 Добрый вечер, Ка-
захстан! 16.55 Х.ф. "Мой близкий
враг". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.05 Точь-в-точь.

7.45 М.с. 8.10 КТК ќоржынынан.
9.10 Табыс кілті. 9.35 Бюджетный
ремонт. 10.15 Звездная жизнь. 11.10
Х.ф. "Бедные родственники". 14.50
Дорога домой. 15.00 КТК ќоржыны-
нан. 17.00 Той BestStar. 18.25 Удиви
меня. 19.30 "Карадайы". 21.00 Порт-
рет недели. 22.00 Слуги народа.
22.55 ¤нерлі отбасы. 0.05 Х.ф. "Не-
веста моего жениха".

31 АРНА

АЛАУ

КТК

ЕВРАЗИЯ

7 АРНА

Той жыры. 14.00 Новости. 14.10 "Сын
отца народов". 15.15 "¤згерген μмір".
16.35 Сделка. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Сын отца народов". 22.00 "Фериха".
23.00 Sky-studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно в...".
9.35 TED: Идеи, достойные распрос-
транения. 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Атакєсіп. 11.00 "Эврика". 11.30
"Кемел кењістік". 12.05 "Дискавери Ат-
лас". 13.05 Онлайн Астана. 15.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.00 "Лидер XXI века". 17.30 "‡кілі

домбыра". 18.05 "Дискавери Атлас".
19.50 Ќылќалам. 20.40 Семь муз.
21.00 Казахстан в письмах. 21.20
"Танцующий мир". 22.00 Онлайн Ас-
тана. 22.50 Концерт. 0.20 "Тањ бозы-
нан Кэндлфордќа аттандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 Алтын таспа. 17.50 К‰лкі ба-
зар. 18.10 Тематик-шоу. 19.00 "Деф-
фчонки". 19.30 "Сашатаня". 20.00
Однажды в России. 20.30 Ревю.
21.00 "Универ". 22.00 "Интерны".

22.30 Ревю. 23.00 Жасырын камера.
0.00 Х.ф. "13-й район".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном. 11.00 До-
машний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 "Красные
горы". 17.00 СвиДЕТИли. 17.30 Стра-
сти у плиты. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 Айна online. 19.30
Моя история. А. Енсепов. 20.00 7
NEWS. 21.00 Человек-невидимка.
22.00 Экстрасенсы против ученых.
23.00 Ќорќыныш факторы. 0.00 "Сон-
ная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Х.ф.
"Джек Райан: теория хаоса". 11.00
"Городские легенды 3". 12.00 Мульт-
сериалы. 15.00 "Счастливы вместе".
19.00 "Кухня". 20.00 Информбюро.
21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
23.00 Х.ф. "Кровь за кровь". 1.30 Х.ф.
"Пятница, 13: часть 4".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Госпожа
горничная". 14.00 Группа здоровья.
14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

Landmarks. 15.00 "Разведчицы". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Саѓан
м±ќтажбын". 19.00 Жањалыќтар. 19.30
"Ќазаќстан байтаќ μлке". 20.00 РТН.
20.30 ПроАгро. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 Тет-а-тет.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Короле-
ва бандитов". 12.00 "Ду ќол шоко-
лад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00 Луч-
ший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќан-
да. 14.00 П@утina. 14.30 "Гончие-5".
14.50 112. 15.00 "Гончие-5". 15.40 Су-
дебные истории. 16.40 Давай поже-
нимся. 17.50 "Все сокровища
мира".18.50 Пусть говорят. 20.00

Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "Однажды в Ро-
стове".

6.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.15 "Защитница". 12.00 Новости.
12.40 Черный квадрат. 13.10 Х.ф.
"Учитель в законе". 15.10 Не ври мне.
16.05 "Махаббат м±њы". 17.45
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.40 КТК
ќоржынынан. 19.45 Оњай олжа. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.40 "Сильнее судь-
бы". 0.00 "Лесник". 0.55 "Севилья" -
"Зенит".

Жаќында Затобол кентінде ОІІД єкімшілік полициясы
басќармасы ќызметкерлерініњ ±йымдастыруымен "Жолдаѓы
ќабылдау" акциясы болып μтті. Акцияѓа аудан орталыѓындаѓы
кєсіпорындардыњ  60-тан астам ж‰ргізушісі мен
ауылшаруашылыѓы колледжініњ оќушылары ќатысты.
Іс-шараѓа "Н±р Отан" партиясыныњ μкілі Бек Рахымжанов
ќатысып, ќоѓамдыќ ќабылдаудыњ ж±мысы туралы айтып берді.

ЄПБ бастыѓыныњ орынбаса-
ры полиция полковнигі Асќар
Наратауов жєне басќарманыњ
басќа да мамандары ќатысушы-

Облыстыќ ішкі істер
департаментініњ баспасμз
ќызметі хабарлаѓанындай,
ќостанайлыќ тєртіп саќшылары
бірнеше ±рлыќтыњ ізін суытпай
ашты.

Рудный ќаласындаѓы кєсіп-
орындардыњ бірінен 20 мыњ поли-
этилен ќапшыќ ќолды болды.
Кєсіпорынѓа 83 мыњ тењге мμлше-
рінде шыѓын келтірілді. 7 сєуір к‰ні
полиция оќиѓа жайлы хабар

т‰сісімен іске кірісіп, сол к‰ні
к‰діктіні аныќтады. Ќапшыќтарды
±рлаѓан 54 жастаѓы єйел болып
шыќты.

Єулиекμл АІІБ ќызметкерлері Ама-
нќараѓай кентінде теміржолдыњ ме-
талл тμсенішін ±рлаѓан 20 жастаѓы
жергілікті т±рѓынды ±стады. Ќамыс-
ты АІІБ ќызметкерлері Ќамысты се-
лосындаѓы кєсіпорынныњ аумаѓы-
нан 32 мыњ тењгеніњ кμмірін  ±рлаѓан
село т±рѓыны екенін аныќтады.

¦рлыќ  жедел ашылды"Жолдаѓы ќабылдау" акциясы

лардыњ сынаќ тапсыру, кμлікті
тіркеу, жања жол ж‰ру ереже-
лері туралы с±раќтарына жау-
ап берді. Кездесу кезінде бар-

лыѓы 40 шаќты с±раќ ќойылды.
Сонымен ќатар полицейлер
ауданныњ ‰здік ‰ш ж‰ргізушісін
марапаттады. Оларѓа ОІІД
єкімшілік полиция басќармасы
басшылыѓыныњ атынан алѓыс
хаттары тапсырылды. Акция ба-
рысында аудан т±рѓындары ара-
сында сауалнама ж‰ргізілді.
Єдеттегідей кездесуден кейін по-
лицейлер ж±ртшылыќтыњ пікірін
зерттеп, кμпті мазалаѓан мєселе-
лерді шешетін болады.
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Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы облыстыќ ком-
муналдыќ меншік объектілерін сату
жμнінен аукцион μткізеді.

Сауда 2015 жылѓы  5 мамырда,
саѓат 10.00-де мемлекеттік м‰лік
тізімініњ www.gosreestr.kz веб-
порталында μткізіледі.

Облыстыќ коммуналдыќ меншік
объектілерін сату Ќазаќстан Респуб-
ликасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 9 та-
мыздаѓы №920 ќаулысымен (б±дан
єрі – Ережелер) бекітілген жекеше-
лендіру объектілерін сату Ережеле-
ріне сєйкес ж‰зеге асырылады.

Аукцион
Голланд єдісі
"Ќостанай облысы єкімдігініњ

ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламаларды ‰йлестіру бас-
ќармасы"ММ

1."Ваз 21093" автомашинасы,
м/н Р 792 CR, Арќалыќ ќ., Мєуленов
кμш., 35 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2004
Бастапќы баѓа – 4 542 360 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 237 724 тењге.
Кепілдік жарна – 68 136 тењге.
2."Ваз 21099" автомашинасы,

м/н Р 959 ВА, Рудный ќ., Ленин кμш.,
68 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2002
Бастапќы баѓа – 1 070 430 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 56 021 тењге.
Кепілдік жарна – 16 057 тењге.
3."Волга Газ-3110" автомашина-

сы, м/н Р 829 АО, Ќарабалыќ ауда-
ны, Ќарабалыќ п., Мир кμш., 7 (тех-
никалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2001
Бастапќы баѓа – 1 040 250 тењге.
Ењ тμменгі баѓа –  54 442 тењге.
Кепілдік жарна – 15 604 тењге.
4."Газ 2705-24" автомашинасы,

м/н Р 152 AU, Ќарабалыќ ауданы,
Ќарабалыќ п., Мир кμш., 7 (техника-
лыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2000
Бастапќы баѓа – 1 804 850 тењге.
Ењ тμменгі баѓа –  94 457 тењге.
Кепілдік жарна – 27 073 тењге.
5."Subaru Legacy Outback" авто-

машинасы, м/н Р 969 CD, Федоров
ауданы, Пешков с., Ленин кμш., 5
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1999
Бастапќы баѓа – 13 501 520 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 706 599 тењге.
Кепілдік жарна –  202 523 тењге.
6."Ваз 2121" автомашинасы, м/н

041AD10, Ќостанай ќ., Гоголь кμш.,
11 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1993.
Бастапќы баѓа –  1 990 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 104 147 тењге.
Кепілдік жарна – 29 850 тењге.
7."Кавз 3270" автомашинасы,

м/н 546AF10, Ќостанай ќ., Гоголь
кμш., 11 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1992.
Бастапќы баѓа –  6 940 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓа –  363 204 тењге.
Кепілдік жарна – 104 100 тењге.
8."Газ 33073" автомашинасы,

м/н 693АВ10, Ќостанай ќ., Гоголь
кμш., 11 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1993.
Бастапќы баѓа –  6 460 000 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 338 083 тењге.
Кепілдік жарна –  96 900 тењге.
«Ќостанай облысы єкімдігініњ

мєдениет басќармасы» ММ
9. "Ваз 21100" автомашинасы,

м/н Р 955 СО, Арќалыќ ќ., Байт±рсы-
нов кμш., 10 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2000
Бастапќы баѓа – 3 644 870 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 190 754 тењге.
Кепілдік жарна – 54 674 тењге.
«Ќостанай облысы єкімдігініњ

денсаулыќ саќтау басќармасы»
ММ

10."Газ 31105-411" автомашина-
сы,  м/н  Р  311 СА, Арќалыќ ќ., Бай-
т±рсынов  кμш., 10  (техникалыќ
б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2004

Бастапќы баѓа – 4 797 110 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 251 056 тењге.
Кепілдік жарна – 71 957 тењге.
11. "Ваз 21063" автомашинасы,

м/н Р 166 MD, Мењдіќара ауданы,
Боровское с., Алтынсарин кμш., 45
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1993
Бастапќы баѓа – 349 290 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 18 280 тењге.
Кепілдік жарна – 5 240 тењге.
12. "Ваз 2121" автомашинасы,

м/н  461AF10,  Мењдіќара  ауданы,
Боровское с., Алтынсарин кμш., 45
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1991
Бастапќы баѓа – 570 410 тењге.
Ењ тμменгі баѓа  – 29 853 тењге.
Кепілдік жарна – 8 557 тењге.
13. "Уаз 31512" автомашинасы,

м/н Р 321 AT, Мењдіќара ауданы,
Боровское с., Алтынсарин кμш., 45
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1994
Бастапќы баѓа – 644 660 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 33 739 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 9 670 тењге.
14. "Ваз 21061" автомашинасы,

м/н 493AD10, ¦зынкμл ауданы,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1996
Бастапќы баѓа – 316 320 тењге.
Ењ тμменгі баѓа  – 16 555 тењге.
Кепілдік жарна –  4 745 тењге.
15. "Ваз 21074" автомашинасы,

м/н 689АЕ10, ¦зынкμл ауданы,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2004
Бастапќы баѓа – 338 430 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 17 712 тењге.
Кепілдік жарна – 5 077 тењге.
16. Автомашина "Уаз 3962 01",

м/н 691АЕ10, ¦зынкμл ауданы,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1990
Бастапќы баѓа – 414 970 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 21 718 тењге.
Кепілдік жарна – 6 225 тењге.
17. "Ваз 21070" автомашинасы,

м/н 491AD10, ¦зынкμл ауданы,
¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш., 42
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2001
Бастапќы баѓа – 366 230 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 19 167 тењге.
Кепілдік жарна – 5 494 тењге.
18. "Ваз 21070" автомашинасы,

м/н Р 209 СВ, Рудный ќ., Пионерская
кμш., 22 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 2005
Бастапќы баѓа – 2 092 340 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 109 503 тењге.
Кепілдік жарна – 31 386 тењге.
19. "Ваз 21099" автомашинасы,

м/н Р 304 ВА, Рудный ќ., Пионерская
кμш., 22 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы –2002
Бастапќы баѓа – 1 430 060 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 74 842 тењге.
Кепілдік жарна – 21 451 тењге.
«Ќостанай облысы єкімдігініњ

денсаулыќ саќтау басќармасы»
ММ

20. "Уаз 396200" автомашинасы,
м/н 040 AF10,  Ќостанай ќ., Быков-
ский кμш. 4А (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы –1997.
Бастапќы баѓа – 3 734 970 тењге.
Ењ тμменгі баѓа –103 881 тењге.
Кепілдік жарна – 56 025 тењге.
21. "Иж 2715", м/н 615 АЕ10, Ќос-

танай ќ., Быковский кμш.,  4А (тех-
никалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан жылы – 1995.
Бастапќы баѓа – 3 038 620 тењге.
Ењ тμменгі баѓа – 84 513 тењге.
Кепілдік жарна – 45 580 тењге.
Назар аударыњыз! Тізілім веб-

порталыныњ μтінімді ќабылдаудан
бас тартуына ќатысушыныњ хабар-
ландыруда кμрсетілген талаптарды
саќтамауы, сондай-аќ сауданыњ
μткізілетіні туралы хабарламада
кμрсетілген кепілдік жарнаныњ сату-

шыныњ шотына аукционныњ баста-
луына екі саѓат ќалѓанѓа дейін т‰спеуі
негіз болып табылады.

Аукционѓа ќатысу ‰шін тізілім
веб-порталында мыналарды
кμрсете отырып алдын ала тірке-
лу ќажет:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: жеке сєй-
кестендіру нμмірі (б±дан єрі ЖСН),
тегі, аты, єкесініњ аты (болса);

2) зањды т±лѓалар ‰шін: бизнес-
сєйкестендіру нμмірі (б±дан єрі –
БСН), толыќ атауы, бірінші басшы-
ныњ тегі, аты, єкесініњ аты (болса);

3) кепілдік жарнаны ќайтару ‰шін
екінші дењгейдегі банктіњ есеп шоты-
ныњ деректемелері;

4) байланыс мєліметтері (пошта
мекенжайы, телефон, факс, e-mail);

Жоѓарыда кμрсетілген мєлімет-
тер μзгерген жаѓдайда ќатысушы бір
ж±мыс к‰ні ішінде тізілім веб-порта-
лына енгізілген мєліметтерді μзгер-
теді.

Аукционѓа  ќатысушылар  аук-
ционныњ басталуына бір саѓат ќал-
ѓанда ЭСЌ мен аукциондыќ нμмірді
пайдаланып аукцион залына кіреді.

Аукционды голланд єдісімен
μткізу Ережелері (бастапќы баѓа-
ныњ тμмендеуі)

Сауданыњ голланд єдісімен μтетін
аукционда жарияланѓан баѓа бойын-
ша жекешелендіру объектісін сатып
алуѓа бірінші болып тілек білдірген
ќатысушы жењімпаз болып табыла-
ды, ал осы жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион μтті деп таныла-
ды (www.gosreestr.kz толыѓыраќ).

Єрбір жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион ќорытындылары
аукцион ќорытындылары туралы
электрондыќ хаттамамен ресімде-
леді, оѓан тізілім веб-порталында
сатушы мен жењімпаз  ЭСЌ ќолдана
отырып сауда μткізілген к‰ні ќол
ќояды.

 Аукцион ќорытындылары туралы
хаттама аукцион ќорытындыларын
жєне жењімпаз бен сатушыныњ сату
баѓасы бойынша жекешелендіру
объектісін сату-сатып алу келісім-
шартына ќол ќою міндеттемелерін
тіркейтін ќ±жат болып табылады.

Жењімпазбен сату-сатып алу
келісім-шартына аукцион μткізілген
к‰ннен бастап он к‰нтізбелік к‰ннен
аспайтын мерзімде мына мекенжай-
да ќол ќойылады: Ќостанай ќ., Єл-
Фараби д-лы, 66, 207 каб.

Аукцион жењімпазы сатушыѓа
сату-сатып алу келісім-шартына ќол
ќоярда  т‰пн±сќаларын салыстыру
‰шін ±сына отырып келесі ќ±жаттар-
дыњ кμшірмелерін не болмаса келесі
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмелерін ±сынады:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: тμлќ±жат
немесе жеке  басын куєландыратын
μзге де  ќ±жаттыњ  кμшірмесі;

2) зањды т±лѓалар ‰шін: зањды
т±лѓаны  мемлекеттік  тіркеу (ќайта
тіркеу)  туралы  куєлік не болмаса
аныќтама;

зањды т±лѓа μкілініњ  μкілеттігін
растайтын ќ±жаттыњ, сондай-аќ
тμлќ±жат пен  зањды т±лѓа  μкілініњ
жеке  басын  куєландыратын  ќ±жат-
тыњ  кμшірмесі.

Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары са-
лыстырѓаннан кейін бір ж±мыс саѓа-
тыныњ ішінде  ќайтарылады.

Кепілдік жарнаны алушы – "Ин-
формационно-учетный центр" АЌ;
БИН 050540004455, ИИК
KZ529261501102032004; БИК
KZKOKZKX;  банктіњ атауы – "Каз-
коммерцбанк" АЌ, ИПН 171; Кбе 16.

Сауда ќатысушыларын тіркеу ха-
барлама жарияланѓан к‰ннен баста-
лады жєне аукционныњ басталуына
екі саѓат ќалѓанда аяќталады.

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

Техникалыќ ќолдау телефоны
501-887.

"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппа-
раты" ММ бос мемлекеттiк єкiмшiлiк
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

"Сарыкμл ауданы єкімдігініњ
ішкі саясат бμлімі" ММ бас мама-
ны, (Е-R-4 санаты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты –
56375 тењгеден 76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:
Ауданныњ діни ±йымдарымен

єрекеттесуін жєне байланысын ќам-
тамасыз ету; діни ±йымдарымен
±йымдастырылѓан ‰лкен діни мей-
рамдар, салттар, ќамќорлыќ акция-
лар жєне т.б. мейрамдары μткізу;
аудан жалпы саяси жєне єлеуметтік
мањызды шарттарында жєне єлеу-
меттік зерттеуін дайындау жєне
μткізу; аудандыќ есірткі бизнесіне
жєне есірткіге ќарсы к‰рес баѓдар-
ламасыныњ орындалуы жайында
ќоѓамдыќ ±йымдармен жєне денсау-
лыќ саќтау мекемелерімен, тілдерді
дамыту жєне мєдениет бμлімі, білім
бμлімі, ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ
ж±мыстарын ‰йлестіруін ќамтама-
сыз ету, аќпаратты жинаќтап μндеу;
"ЌР мемлекеттік рєміздер туралы",
"ЌР тілдер туралы" зањдарыныњ
орындалуын іске асыруды ќадаѓа-
лау; барлыќ ќ±жаттарды мемлекеттік
тілде ж‰ргізу, істер номенклатура-
сын ќ±растыру; аудан єкімініњ сμз
сμйлеу жобаларын, аќпаратты, ке-
њестерді , семинарларды дайындап
μткізу, мемлекеттік тілде материал-
дарды дайындау; мерзімді баспасμз
басылымдарына жазылуды ±йым-
дастыру жайында шараларды ќол-
дану жєне єзірлеу; аудан дењгейінде
мемлекеттік аќпарат саясатын іске
асыру жєне мемлекеттік тапсырыс
орындау жайында аудандыќ БАЌ
ќызметін  ‰йлестіру;  мемлекеттік
саясатын жєне идеологиясын енгізу
жμніндегі зањдылыќты саќтау бойын-
ша ±йымдар жєне мекемелер ќыз-
метін тексеруді  ќамтамасыз ету,
аныќталѓан ќателерді жою жμнінде
шараларды ќолдану мен оларды
жоюѓа кμмек кμрсету; аќпараттыќ-
насихат ж±мысын ‰йлестіру; аудан-
дыќ жастар баѓдарламасын іске асы-
ру жμнінде баќылауды жасау;  жас-
тар саясатыныњ мєселелері
жμніндегі аќпараттыќ-талдамалы
жєне зерттеу ж±мыстарын μткізу;
ауылдыќ округтерде жастар ќозѓа-
лыстарын дамыту мониторингі бой-
ынша аќпаратты жинау жєне с±рып-
тау жμнінде ж±мыстарды ж‰ргізу; μз
ќ±зыреті шењберінде БАЌ μкілдері-
мен, ќоѓамдыќ жєне ‰кіметтік емес
±йымдармен, діни бірлестіктермен,
саяси партиялармен, ±лттыќ-мєде-
ни орталыќтармен ќарым-ќатынас-
ты ж‰зеге асыру; мемлекеттік
рєміздердіњ, билбордтардыњ жєне
басќа кμрнекті ‰гіт ќ±ралдардыњ
мемлекеттік есебін ќамтамасыз ету;
жоѓарѓы т±рѓан мекемелердіњ с±ра-
ныстарына аќпарат, есептер дайын-
дау; бμлім бастыѓыныњ басќа  тап-
сырмаларын  орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары гу-
манитарлыќ, экономикалыќ, зањ-
герлік, педагогикалыќ (тарих, шетел
тілі, ќазаќ тілі жєне єдебиет, орыс тілі
жєне єдебиет) Мемлекеттiк 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 білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.   Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Конституциясын,  "Мемлекеттiк
ќызмет  туралы",  "Сыбайлас   жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан
Республикасыныныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы; ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос мемлекеттiк
єкiмшiлiк лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμ-
шiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекiтiлген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлердiњ тiзiлiмiнде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып
тiркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
уєкiлеттi органмен белгiленген шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тiлеуден μткенi туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі)

Ќ±жаттарды конкурстыњ  μтетіндігі
туралы  хабарландыру  соњѓы  жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ
аппараты" мемлекеттiк мекемесiне
мына мекенжайѓа Сарыкμл кенті,
Ленин  кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќ-
тама ‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды
єњгiмелесуге жiберу туралы хабар-
дар ету к‰нiнен бастап 5 ж±мыс
к‰нніњ iшiнде Сарыкμл ауданы
єкімініњ аппаратында μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен обьек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшір-
месін, ±йымдарѓа тиесілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын не-
месе кμшірмелерін ±сынады

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

Аќпараттыќ хабарлама

Утерян договор о приватизации №9 от 15.04.1993 г. на недвижи-
мое имущество по адресу Костанайская обл. Тарановский района
с. Баталы ул. Железнодорожная д.2 кв.4 . Считать недействитель-
ным.

Кушнерук Руслан Анатольевичтіњ сенiмдi т±лѓасы Мамаев Бауржан Жанатаевич,
кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќарасу ауданы, Железно-
дорожный ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан
168,2 га кμлемі,  кадастрлік номері  12-181-065-086,  1463,7 га  кμлемі, кадастрлік номері
12-181-059-086 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,  саѓат 10.00-де мына мекен-
жайда болады: Ќостанай облысы, Ќарасу ауданы, Железнодорожное а., Комсомольская
кμшесі, 2 ‰й. ¤тінімдер 2015 жылѓы 26 сєуір,  саѓат 18-00-ге дейiнгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќарасу ауданы, Железно-
дорожное а., Комсомольская кμшесі, 2 ‰й, телефон - 8-705-701-01-23

Доверенное лицо Кушнерук Руслана Анатольевича Мамаев Бауржан Жанатаевич в
порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов
по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные
участки,  расположенные  на  территории  Железнодорожного  сельского  округа, Кара-
суского района Костанайской области, предназначенные для ведения крестьянского
хозяйства, кадастровый номер 12-181-065-086, площадью 168,2 га, кадастровый номер
12-181-059-086, площадью 1463,7 га. Покупная цена вносится наличными деньгами в
течение 5-ти календарных дней с момента  проведения торгов. Торги состоятся  27
апреля 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область, Карасуский район, с.
Железнодорожное, улица Комсомольская, дом 2. Заявки принимаются в срок до 18-00
часов 26 апреля 2015 года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская об-
ласть, Карасуский район, с. Железнодорожное, улица Комсомольская, дом 2, телефон
для справок - 8-705-701-01-23

Жарнама
бергіњіз
келсе

54-33-22,

54-99-69

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

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Арќалыќ медицина кол-
леджініњ б±рынѓы директоры, бе-
делді басшы, Ќазаќстан денсау-
лыќ саќтау ісініњ ‰здігі, ќаламгер
μнерпаз, туѓанына 60 жыл толѓа-
лы отырѓан марќ±м Амантай Ораз-
бай±лы М±ќатовты ж±ртшылыќ
жаќсы біледі. Ол мекеме басќа-
румен ќатар ±лттыќ єдебиетті
шексіз с‰йді. Оныњ сатиралыќ ту-
ындылары кезінде облыстыќ
"Ќостанай тањы", республикалыќ
"Егемен Ќазаќстан" газеттерінде,
сондай-аќ медициналыќ журнал-
дарда жиі жарияланды. Кμзі
тірісінде "Єзіл єлемі", ал баќиѓа
аттанѓан соњ "Ѓажайып ѓ±мыр"
атты жинаќтары жарыќ кμрді. Жа-
ќында Алматы ќаласындаѓы «ТоѓанайТ» баспасынан "Кμњіл
кμгінде, ж‰рек тμрінде" деп  аталатын кітап басылып шыќты.
Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ м‰шесі, аќын, Амантайдыњ ту-
ѓан аѓасы Наѓашыбай М±ќатов баспаѓа єзірлеп, астаналыќ аза-
мат, марќ±мныњ досы Сайып Бейсенєлиев демеушілік жасаѓан
кітап ‰ш бμлімнен  т±рады. Алѓашќысына єріптес, туыс-туѓан, дос-
жарандардыњ естеліктері, екіншісіне ќаламгердіњ єдеби м±ра-
лары ‰шіншісіне арнау μлењдер топтастырылѓан.

Кітап кμпшілік оќырман ќауымѓа арналѓан.

Таѓылымды туындыТаѓылымды туындыТаѓылымды туындыТаѓылымды туындыТаѓылымды туынды
Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Ќызылорда ќаласында жасμспі-
рімдер арасында шахматтан Ќазаќ-
стан Республикасыныњ чемпионаты
μз мєресіне жетті. К‰рішті μњірде т±њ-
ѓыш рет μткізілген ой жарысына 400-
ге жуыќ жасμспірімдер ќатысты.
Шахмат бєсекесі швейцарлыќ ж‰йе
бойынша 9 турдан классикалыќ, ра-
пид жєне блиц т‰рінен μтті. Ашылу
салтанатында сμз сμйлеген ЌР шах-
мат федерациясыныњ бірінші вице-
президенті Еркін Исраилов еліміз-
де шахмат спортыныњ дамып келе
жатќанын тілге тиек етті.

Сайыс нєтижесінде ќостанайлыќ
шахматшылар ‰ш алтын жєне ‰ш
к‰міс медаль ±тып алды. 18 жасќа дейінгі спортшы-
лар арасында μнер кμрсеткен Диана Асаубаева
классикалыќ жєне блиц т‰рлері бойынша ‰здік атан-
ды. Ќаламыздаѓы №23 мектептіњ оќушысы жылдам
шахматта(рапид) да μнер кμрсетіп, ж‰делі екінші
орынды иеленді. Сμйтіп Диана Грекияда μтетін
єлем чемпионатыныњ жолдамасын ќанжыѓасына
басты.

СПОРТ

Єлем чемпионатынаЄлем чемпионатынаЄлем чемпионатынаЄлем чемпионатынаЄлем чемпионатына
жолдама алдыжолдама алдыжолдама алдыжолдама алдыжолдама алды

– Б±л жарысќа тиянаќты дайындалдыќ. Жењсем,
єлемдік дењгейде μзімді танытуѓа м‰мкіндік алаты-
нымды білдім. Менімен бєсекеге т‰скен ќарсылас-
тарым да осал емес. Ел чемпионаттарында топ жа-
рып ж‰рген мыќтылар да болды. Дегенмен, ќуаны-
шыма орай бабым мен баѓым келісіп, алтыннан
алќа таѓындым, – дейді Диана.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

Жаќында Ќараѓанды
ќаласында єйелдер
арасында еркін к‰рестен
μткен ЌР біріншілігінде
сарыкμлдік жас спортшы
Лаура Єлмаѓамбетова
"Алтын" ж‰лдегер атанып,
єлем чемпионатына
жолдама алып ќайтты.

Б±ѓан дейін де біздіњ Лаура
талай д‰бірлі додаларда топ
жарды. Осы жолы Ќазаќстанныњ
алты д‰ркін чемпионы атанды.

Жењіс туын желбіреткен

Фотоэтюдті т‰сірген Ќыдырбек ЌИЫСХАН.

Б‰гінде биші боламын
дейтін жастар кμп. Ал ауыл
жастары ‰шін бойдаѓы талап-
ты одан єрі дамыту оњай
емес. Жастарѓа жол ашу маќ-
сатында Науырзым аудан-
дыќ жастар бастамалары ор-
талыѓы "Би аймаѓы" байќау-
ын  ±йымдастырды.

Б±л шара Ассамблея жы-
лына, Науырзым ауданыныњ
50 жылдыѓына арналып
отыр. Аудандаѓы Докучаев
орта мектебіне баќтарын сы-
наймын деген талантты жас-
тар жиналды.  Басты маќсат
– жас таланттарды табу. Бай-

Алањда – биші жастарАлањда – биші жастарАлањда – биші жастарАлањда – биші жастарАлањда – биші жастар
Айтолќын
    АЙЌАДАМОВАЕнді, б‰гінгі тањда талантты

спортшы ‡ндістанныњ астанасы
- Нью-Делиде  μтетін Азия чем-
пионатына мыќтап дайындалу
‰стінде. Ал жарты жылдан кейін,
яѓни тамыздыњ басында жас
палуан Марат Ж±мабаевпен
бірге  Босния мен Герцеговина
Республикасында μтетін єлем
чемпионатына ќатыспаќ ниетте.

Мінеки, жыл сайын сарыкμлдік
сањлаќ спортшылар медальдар
санын еселеуде. Єрине, б±л де-
геніміз – Марат Керімбай±лы
секілді талантты  жаттыќтырушы-
лардыњ ерен ењбегініњ арќасы!

Сарыкμл ауданы.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

ЌошаќандарЌошаќандарЌошаќандарЌошаќандарЌошаќандар

ќауѓа 14 пен 29 жас аралыѓында-
ѓы би μнерін жанына серік еткен
кез келген жан ќатыса алады. Ал
ондай жандар аз болмады.

Жастар т‰рлі μнерлерімен ор-
таѓа шыќты. Біраќ байќаудыњ
ќорытындысы бойынша єділќа-
зылар 1-ші орынды биді жеке
орындаѓан Бахтияр Бекм±хамбе-
тов пен Жамбыл орта мектебініњ
"Жамбыл-Stars" би тобына берді.
2-ші орынды Зарина Ажбимбето-
ва мен Шилі орта мектебініњ
"Friendship" би тобы иеленді. Ал
3-ші орыннан Жас±лан Айнабе-
ков жєне Науырзым орта мек-
тебініњ "Naurzum-dance" би тобы
кμрінді.

Науырзым ауданы.
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