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Өткен аптада 
аймақ басшысы 
қаламызда бо-
лып, Теміртаудың 
жаңадан 
тағайындалған 
әкімін таныстыр-
ды. Әкімдікте 
жаңа әкімді әуелі 
мәслихат депу-
таттарына, сосын 
қала активіне 
таныстырған 
облыс әкімі 
Нұрмұхамбет 

Теміртауда - жаңа әкім

Әбдібеков ҚР Президенті аппаратымен және қалалық 
мәслихат депутаттарымен келісілген Теміртаудың 
жаңа әкімін үлкен мәжіліс залында қала активінің 
назарына ұсынды. Ол  бұған дейін облыс әкімінің 
орынбасары болып қызмет атқарған Әшімов Ғалым 
Әбиханұлы.

Жерде жетім жұбанса, 
көкте періште қуанады

«Əйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір 
қолымен әлемді тербетеді» деп әйелдің еңбегін 
орасан жоғары бағалаған еді. Өкінішіке орай 
отбасылық құндылықтардың бағасы кеміп, 
адамзат баласы осынша зор міндет, үкілі үміт 
артқан аналардың да кейбірі өз міндетіне аяқ 
асты қарайтыны әрегідік болса да  кездесіп 
қалады. Соның мысалы ретінде соңғы жылдары 
елімізде балалықтың базарын сезбей, ата-анаға 
еркелей алмай өсіп жатқан сәбилердің бар 
екендігін айтқымыз келеді. 10  - бет

Қаражат -  қала іші 
жолдарына

Тамыз айының алғашқы аптасында өткен 
қалалық мәслихаттың кезекті сессиясы 
нақтыланған  бюджетті қарап, мемлекеттік сатып 
алулар өткеннен кейін  үнемделіп қалған 115 млн. 
теңгені бөліске салды. Әртүрлі мердігерлік жұмыс 
атқарушылар өз еңбектерін билік белгілегеннен 
арзан бағалағандықтан, қала депутаттары осынша 
қаражатты қайта бөліске салуға мүмкіндік алған. 

ҚарМИУ- ең үздік ондықта
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2 Апта-ақпар

Кенттің туған күнін тойлау 7 тамызда „Ақтау„ мәдени-бос уақытты 
өткізу орталығында тұрғындардың салтанатты жиынынан басталды. 
Цементшілер  кенті бұл мерейтойды атап өтуге тиянақты дайындалған 
еді. Сондықтан салтанатты жиын барысында сондағы кәсіпорындар 
мен ұйымдардың еңбек ардагерлеріне, үздік жұмысшылары мен 
қызметкерлеріне қала әкімінің құрмет грамоталары, мақтау қағаздары, 
басқа да түрлі марапаттар табысталды. Әсіресе, осы елді мекеннің 
қалыптасып, бірнеше өндіріс ошағына айналуына үлес қосқан, дамуына 
еңбегі сіңген ардагерлерге ерекше құрмет көрсетілді. Кент әкімдігі оларға 
арнап „Жемчужина„ мейрамханасында ақ дастарқан жайды. 

Ақтаудың 65 жылдығы 8 тамызда да ұзақ күн тойланды, бұған 
кенттің барлық тұрғындары үлкен ықыласпен қатысты. Мәдени-бос 
уақыт орталығы алдына жтиналған жұрт Теміртау қаласы мен кенттегі 
шығармашылық ұжымдардың күшімен ұйымдастырылған концерттік 
бағдарламаны қызықтады. „Теміртау спорт клубы„ бірнеше арнайы 
сыйлықтар тағайындап, арқан тарту, көңілді мәре ойындарын өткізді. 
Бұл күнгі жалпы жұртшылыққа арналған үлкен сыйлық Теміртау қалалық 
әкімдігі мен облыстық мәслихат депутаты Иван Георгиади тарапынан жа-
салды. Олар тұрғындарға үлкен мерейтойлық тортты арнайы тапсыры-
спен жасатып, барлық жұртшылықтың одан ауыз тиюіне мүмкіндік жасады. 
Жалпы, Ақтау кентінің 65 жылдығы өте қызғылықты өтті.

Өз тілшімізден

Ақтау 65 
жылдығын тойлады

Құрыш қолды, өз ісінің нағыз 
маманы атанған біліктілер қатары 
жыл өткен сайын толыға түсуде. 
Қаламызда „Қазақстанның 
құрметті құрылысшысы жоғарғы 
атағына ие болған бес адам бар. 
Олар Юрий Кусиди, Николай 
Криворучко, Виктор Денисов, 
Александр Ивлев және Юрий 
Леонов. Биылғы кәсіби мерекенің 
бір ерекшелігі, тағы бір құрыш 
қолды құрылысшы осындай 
жоғары атаққа ие болды. Ел 
үкіметінің  шешімімен „Спец-
промстрой„ ЖШС директо-
ры Болатбек Сүйлейменовке 
„Қазақстанның құрметті 
құрылысшысы„ жоғары атағы 
берілді. 

Өткен жұма күні тұңғыш 
Президент тарихи-мәдени 
орталығында өткен салта-
натта облыстық құрылыс 
басқармасы бөлімінің жетекшісі 
Қазақстанның құрметті 

Салтанатты жиын

Бейбіт мамандық иелері

Жыл сайын тамыз айының алғашқы аптасы ең бейбіт, жасампаз мамандық 
иелері- құрылысшылар күні аталады. Біздің қалада да құрылысшылар 
ұйымдары мен мекемелері аз емес, қалалық құрылысшылар кәсіподағы 
қатарында 75 кәсіпорынның жұмыскерлері есепте тұр. Олар негізінен 
құрылысшылар мен жөндеушілер, елу құрылыс ұжымы „АрселорМиттал 
Теміртау„ АҚ-да жөндеу жұмыстарымен айналысады. 

құрылысшысы Болат Мақажанов 
Қарағанды облысы әкімінің алғыс 
хатын мердігерлік ұйымның екі 
үздік жұмысшысына тапсырды. 
Олар: „Центрметаллургстрой„ 
ЖШС  сылақшы-сыршысы 
Әсия Аяпбергенова мен осы 
кәсіпорынның ағаш шебері 
Алексей Морозов. Ал „Энерго-
монтажстрой„ ЖШС директоры 
Қайдар Ахметшин  „Центрметал-
лургстрой„ ЖШС аға өндірісшісі 
Валентина Ушакова және тас 
қалаушы Уәлихан Бибосынов, 
сондай-ақ кәсіпкерлік пен қызмет 
көрсету қызметшілері, қалалық 
кәсіподағының төрайымы На-
талья Попова облыстық құрылыс 
басқармасының алғыс хаттары-
мен марапатталды. 

Қала әкімінің құрмет грамо-
талары құрылыс ұйымдарының 
жеті  еңбеккеріне берілді, олар: 
„Қарасат„ ЖШС директоры 
Жақсылық Әбдірахимов, „Энер-

гомонтажстрой„ ЖШС учаске 
бастығы Жанболат Өмішбаев, 
„Центрметаллургстрой„ 
ЖШС ағаш шебері Нұрғыш 
Жұматаев, „Тэцстрой„ ЖШС 
электр дәнекерлеушісі Вячес-
лав Пономарев  және бірқатар 
құрылысшылар.

Биыл тұңғыш рет кәсіби ме-
реке құрметіне еліміздің дамып, 
гүлденуіне ұзақ жылдар бойы 
қажырлы еңбегімен үлес қосқан 
бірнеше тәжірибелі құрылысшы 
„Еңбек даңқы„ деп аталатын 
мемлекеттік наградаға ие болды. 
Бұл марапаттар „Энергоремонт„ 
ЖШС директоры Владимир 
Тыщенко,  мердігерлік ұйымдар 
кеңесі төрағасы Николай Кри-
воручко және „Практика„ ЖШС 
директоры Юрий Ивашин берілді.

Өз тілшімізден

Жаңа тағайындау

Мереке қызығы
Өткен демалыс күндері Ақтау кентінде осы 

елді мекеннің құрылғанына 65 жыл толуына 
арналған мерекелік іс-шаралар өтті. Тұрғындар 
түрлі спорт жарыстарын, шығармашылық 
ұжымдар концерттерін көріп, би кешінде жаппай 
қызықтарды тамашалады. Одан кейін отшашу 
болды. 

Ғалым Әбиханұлымен бірге 
қызмет жасаған кездері  ол 
өзін жауапты және бастама-
шы басшы қырынан танытты. 
Көлденең тұрған мәселелердің 
оң шешімін таппайынша 
тынбайтын, ісін тыңғылықты 
атқаратын білікті басшы 
бола білді. Мен ол өзінің 
бойындағы бұл қасиеттерін 
аймақтың, сонымен қатар 
қаланың бұдан былайғы 
дамуына жұмсайтынына сенім 
білдіремін, – деді облыс әкімі 
Н.Әбдібеков.

Ғалым Әбиханұлы Әшімов 
1968 жылы туған, білімі 
жоғары, 2000 жылы Жезқазған 
мемлекеттік университетін эко-
номист-менеджер мамандығы 
бойынша тәмамдаған. Бірқатар 
басшы лауазымдарда қызмет 
атқарған, 2010 жылдан бастап 
мемлекеттік қызметте. Жәйрем 
кентінің, Қаражал қаласының 
әкімі лауазымдарында 
еңбек еткен. 2013 жылдың 
желтоқсанынан  облыс 
әкімінің  орынбасары болып 
тағайындалған.  

Өткен аптада аймақ басшысы 
қаламызда болып, Теміртаудың 
жаңадан тағайындалған әкімін таны-
стырды. Әкімдікте жаңа әкімді әуелі 
мәслихат депутаттарына, сосын қала 
активіне таныстырған облыс әкімі 
Нұрмұхамбет Әбдібеков ҚР Президенті 
аппаратымен және қалалық 
мәслихат депутаттарымен келісілген 
Теміртаудың жаңа әкімін үлкен 
мәжіліс залында қала активінің наза-
рына ұсынды. Ол  бұған дейін облыс 
әкімінің орынбасары болып қызмет 
атқарған Әшімов Ғалым Әбиханұлы. Теміртауда - жаңа әкім

Бүгінгі таңда кен-
металлургия кешенінде, 
оның ішінде „АрселорМит-
тал Теміртау„ АҚ-ында қиын 
жағдайлардың орын алып 
отырғаны мәлім. Сондықтан 
қаланың бұрынғы әкімі Нұркен 
Сұлтанов маған осы сала бой-
ынша кеңесші ретінде қажет,-
деді аймақ басшысы.

Қала активі алдында сөз 
алған Нұркен Сұлтанов бес 
жылдан аса уақыт аралығында 
бірлесе жұмыс жүргізген актив-
ке алғысын білдірді. 

– Теміртау – ерекше қала, 
өйт кені мұнда өзінің еңбек 
жолын Елбасы бастаған. 
Оған қоса мұнда өнеркәсіп 
ордасы бар.  Сондықтан 
маған көрсеткен сені мге 
алғысымды білдіре отырып, 
әріптестеріммен бірге сенім 
үдесінен шығуға тырысамын,-
деді Теміртаудың жаңа әкімі 
Ғалым Әшімов.

Мұнан соң аймақ басшы-
сы қаланың қазіргі таңдағы 
проб лемалары мен үстіміздегі 
жылдың өткен алғашқы жарты 

жылдығындағы экономикалық-
әлеуметтік даму барысына 
тоқ талды. 

– Тұтастай алғанда, 
облыстың алдында үлкен 
міндет тұр, ол жалпы өнім 
өндірудің көлемін 2 пайызға 
көбейту, бұл міндет қазіргі 
экономикалық жағдайда 
оңайға соқпасы анық. 
Менің ойымша, біз метал-
лургия комбинатындағы 
қиындықтарды еңсеріп, жақсы 
көрсеткіштерге қол жеткізе 
аламыз, – деді облыс әкімі 
Н.Әбдібеков.

Мұнан әрі Қазақстанның 
Бүкіл әлемдік сауда ұйымына 
кіруіне байланысты ойлары-
мен бөлісіп, бірқатар мекеме 
басшыларына бизнеске бай-

ланысты және экономиканың 
барлық саласындағы заңдар 
мен олардағы өзгерістер 
туралы кәсіпкерлерді 
ақпараттандыруды тапсырды.  
Сонымен қатар бүгінгі таңдағы 
„АрселорМиттал Теміртау„ АҚ 
басынан кешіп отырған жағдай 
жайында айтты.

– Сіздер Ресейдің өз кәсіп-
кер лерінің бәсекеге қабілет-
тілігін қорғау үшін қандай ша-
ралар қолданғанын білесіздер, 
бұл өз ретінде табыстарға 
қол жеткізді. Бұл Қазақстан 
экспортерлеріне қауіп 
төндірді, осы жағдайда біз 
де бәсекелестікке төтеп бере 
алатын қауқарымызды сақтап 
қалуға тиіспіз, - дей келе, 
үкімет тарапынан  қабылданып 
жатқан шараларға тоқталды.

Соңынан жаңа әкімге табыс 
тілеп, алдағы күзде бюд жет-
ті нақтылағанда  бірқатар 
мәселелердің шешілуіне 
қолдау көрсететінін жеткізді.

Өз тілшімізден

Елбасының „Нұрлы жол – бо-
лашаққа бастар жол„ бағ дар-
ламасына орай қаламызда биыл да 
бірнеше тың жобалар қолға алын-
ды. Үстіміздегі жылы  кәсіпкерлікті 
субсидиялауға 33,934 млн. теңге, 
шағын несиелер беруге 52,1 млн. 
теңге, ал кепілді қаржыландыруға 
17 млн. теңге бөлініп отыр. Қазірдің 
өзінде бұл қаражаттың 14,252 
млн.-ы „Даму„ қоры арқылы алын-
ды. 

-Үстіміздегі жылы „Бизнестің 
жол картасы-2020„ бағдарламасы 
аясында бірнеше жаңа жобалар 
қолға алынды. Соның бірі „Шайыр-
тау„ ЖШС кокс-химия өндірісінің 
қалдықтарын қайта өңдейтін завод 
құрылысын салмақ. Құны 194 млн. 
теңге тұратын бұл жоба аймақтық 
индустрияландыру картасына енді. 
Өйткені біздің қала үшін ондаған 
жылдар бойы жиналған өндіріс 
қалдықтарын қайта өңдеудің 
маңызы зор. Бұл бір жағынан эко-

«Бизнестің жол картасы – 2020»

Кәсіпкерлікті қолдау
логия үшін қажет болса, екінші 
жағынан жаңа өнімдер алуға жол 
ашады, – дейді кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөлімінің бас-
шысы Ғалымжан Спабеков.

Сондай-ақ жолаушылар тасы-
малдайтын жаңа автобустар алу, 
жұмыс істеп тұрған бизнестің 
ғимаратын ұлғайту, қосымша құры-
лыс салу сияқты мақсаттарға да 
қаражат бөлініп отыр. „Прокат-
жөндеу„ өндірістік бірлестігі төбесіз 
құрылыс салу материалдарын 
шығаратын құны 10 млн. теңгелік 
жаңа жобаны игеру үшін не-
сие алды. Енді мұндай құрылыс 
арқылы кез келген бизнесті 
дамытуға ыңғайлы жеңіл әрі тез са-
лынатын ғимараттар пайдаланыла 
бастайды. Міне, осылайша шағын 
және орта бизнестегі іскерлік, 
жаңашылдық үкімет тарапынан 
жеңілдікпен берілетін несиелер 
арқылы қолдау табуда.
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-„Қаз АвтоЖол„ ҰҚ„ АҚ Қарағанды 
ОФ „Алматыпроект„ ЖШС жобалық ұйы-
мы мен бірлесе отырып, „РФ шекарасы 
(Екатеринбургке) - Алматы„ 1416,4-1444  
шақы рымы (Баймырза-Теміртау учаскесі) 
автожолының „Астана-Қарағанды-Балқаш-
Алматы„ Орталық-Оңтүстік дәлізін қайта 
жаңғырту жобасын жүзеге асыру кезінде 
бірқатар қиындықтар туындады. Соған 
орай осындай қоғамдық тыңдау өткізіп, 
тұрғындардың назарына ортақ мүдде үшін 
жүргізіліп жатқан жұмысты ұсынып, жол 
құрылысының тоқтап қалмауы үшін оң 
шешім қабылдауларына сенім білдіріп 
отырған жайымыз бар, -дейді „ҚазАвтоЖол„ 

Қалалық әкімдікте

Қоғамдық тыңдау өтті

Жыл сайын еліміздегі күре жолдар жөнделіп, кеңейтіліп, қайта 
жаңғыртылуда, бұл мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының 
бірі болғандықтан, қазіргі заман талабына сай тақтайдай тегіс 
жолдар жол-көлік апатының алдын алуда да аса маңызды. Бұған 
дейін жазғанымыздай, алдағы 2017 жылдан бастап Алматы-Екате-
ринбург тас жолының біздің қаламыздың аумағынан өтетін тұсы, 
яғни Қарағанды-Астана бағыты толық жөндеуден өтіп,  кең жолақты 
болмақ. Осыған орай қазірдің өзінде Теміртау-Баймырза елді мекені 
арасындағы жол жөнделу үшін бірқатар жұмыстар басталып кетті. 

ҰК„ АҚ Қарағанды облыстық филиалы ди-
рек торының орынбасары Игорь Николае-
вич Гафтон.

Қалалық әкімдіктің үлкен залындағы 
қоғамдық тыңдауға алдын ала хабар лан-
ғаны на қарамастан тұрғындар келмеді, 
дегенмен  қала құрылысы және сәулет, 
жер қатынастары, орман шаруашылығы 
бөлімдерінің басшылары мен қалалық 
мәслихат хатшысы сынды бірқатар лауа-
зымдылар болды. 

Мәселенің мән-жайы былай, бұл жол 
құрылысы жобасы 2013 жылдан бері 
қолға алынған, ол үшін қыруар қаржы 
Ұлттық қордан бөлінген. Біздің Қарағанды 
облысының аумағында Анар-Осакаров 
ауданындағы 10 шақырым жол, сонымен 
қатар Батпақ елді мекені мен Баймыр-
за, сосын Теміртау аралығындағы жол 
учаскелері қолға алынған. Бөлінген 

қаржы да қомақты, Батпақ-Баймырза елді 
мекендерінің аралығына 22 млрд. теңге, 
Баймырза-Теміртау аралығына 10,5 млрд. 
теңге жұмсалмақ. Қазір осы жұмыстар 
қолға алынған кезде, жолшылар алдынан 
бір мәселе туындап отыр, ол Теміртау ор-
ман шаруашылығына тиесі 60 гектар жер 
аумағы болып отыр. Жол салынуы үшін 
осынша жер аумағы мемлекет меншігіне 
өтуі тиіс, ал ол үшін осы қоғамдық тыңдау 
өткізіліп отыр.

Негізінде, аталған жер аумағы Қараған-
ды дан Астанаға, Теміртаудан Ақтау кентіне 
баратын жердегі жолдардың тоғысына дөп 
келіп отыр, яғни осы маңдағы көпір қазіргі 
заман талабына сай жаңғыртылмақ. Расын-
да, қазіргі оның кейпі көңіл көншітпейді, 
оның үстіне жол қозғалысы барысында 
түрлі жол-көлік апаттарының орын алу 
қаупі де жоғары. 

- Бұл біз әңгіме арқауы етіп отырған 60 
гектар жер орман шаруашылығына тиісті 
болғанмен, ешқандай пайдаланусыз жатыр, 
онда ешқандай ағаштар өспейді, батпақ 
жер,- дейді жол салушы мердігерлер.

Қоғамдық тыңдауда салынатын жол 
құрылысы жайында толыққанды ақпарат 
беріліп, сызбалары экраннан көрсетілді. 

- Сіз айтып отырған аумақта сая-
жай ұстайтын қала тұрғындары бар, жол 
құрылысы барысында оларға ешқандай 
кедергі келмей ме? Сондай-ақ жол салынып 
жатқанда айналма жол қай тұстан өтеді, ол 
көлік жүргізушілеріне қиындық тудырмай 
ма?-деп сұрады қалалық мәслихат хатшысы 
В.Свиридов.

- Салынатын жолдар бірінші санатты, 
оны салу барысында ешқандай жол жабыл-
майды. Жоба жыл соңына дейін жасалынып 
бітпек, содан соң ғана іске кірісеміз, сая-
жайшылар үшін де қиындықтар болмайды,-
деп сендірді мамандар.

Сонымен,  Теміртаудан Астанаға қарай 
бет алғандағы жолдар тоғысы да заман 
талабына сай жаңаланатын болады. Ал 
Қарағандыдан Теміртауға кіре берістегі 
жолдар тоғысы да жаңа кейіпке енбек, бұл 
алдағы күннің еншісіндегі шаруа. 

Қоғамдық тыңдауда жолшыларды мұқ-
ият тыңдаған қалалық мәслихат хатшы-
сы, орман шаруашылығы басшысы жоба-
ны мақұлдап, орман шаруашылығының 
мен шігіндегі 60 гектар жерді мемлекет 
меншігіне қайтаруды мақұлдады.

Руза АЛДАШЕВА

Тағдырдың талайымен жарым-
жан атанса да, қоғамнан тыс 
қалмай, білім алып, еңбектеніп, өз 
күндерін көруге олар да ынталы. 
Бұл ретте мемлекет те қамқорлық 
көрсетіп, мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға бірінші, екінші 
және үшінші топтағы мүгедектік 
жәрдемақы тағайындаған. Әйтсе 
де, масылдық пейілден ада, қоғам 
үшін өзінің пайдасын тигізіп, 
жұрт қатарлы жұмыс істеп, 
нәпақа табуды мақсат тұтқан 
олар көптеген қиындықтарға 
тап келеді. Соған қарамастан, 
бойларындағы күш-жігерлері мен 
өмірге деген құштарлықтарын 
ұстастырып, қоғамнан шет 
қалғысы келмейтіндер баршылық. 
Бұл ретте Елбасының тікелей тап-
сырмасымен, сонымен қатар ҚР 
„Қазақстан Республикасындағы 
мүгедектерді әлеуметтік қор ғау 
туралы„ Заңға сәйкес, атқару-
шы билік әрбір мекемелер 
мен ұйымдарда жұмыс жал-
пы орындарының үш пайызы 
мөлшерінде мүмкіндігі шектеулі 
жандар үшін квота белгілеуі тиіс. 
Сонымен қатар шағын және орта 
бизнес пен кәсіпкерлікті дамыту 
барысында мүмкіндігі шектеулі 
жандар үшін қосымша жұмыс 
орындары құрылады және олар-
ды кәсіпке қайта оқыту жағы да 
қарастырылған. 

Қамқорлық
Күнделікті тұрмыс-тіршілікте 

мүмкіндігі шектеулі жандардың арамыз-
да барын кейде ұмытып кететініміз рас. 

Назарда – 
мүмкіндігі 
шектеулі жандар

Бүгінгі таңда қаламызда 
есепте тұрған 5935 мүмкіндігі 
шектеулі жан бар болса, олардың 
3389-ы бірінші және екінші 
топтағы мүгедектер, ал үшінші 
топтағылары-2115 адам, мүгедек 
балалар саны-435. Осы 5939 
мүмкіндігі шектеулі жанның 
2587-сі еңбекке қабілетті. Былтар 
еңбекпен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөліміне олардың 
78-і жұмыс істегісі келетіндерін 
айтып өтініш берген болса, тек 
28-і ғана тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Ал 15-і ақылы 
қоғамдық жұмыстарға тартылып,  
тағы 15-ң кәсіпке қайта оқытылған. 
Бұған қоса айтарымыз, „Жастар 
тәжірибесі„ бағдарламасы бой-
ынша бір мүмкіндігі шектеулі 
жас тартылып,  бір мүгедек жан 
өзінің ісін ашу үшін мемлекет-
тен материалдық көмек алған. 
Енді үстіміздегі жылдың өткен 
жеті айындағы мәліметтерге 
келетін болсақ,  59 өтініш келіп 
түсіп, олардың 40-ы тұрақты 
жұмыспен қамтылып үлгерген, 
8-і қайта оқытылса, 10-ы ақылы 
қоғамдық жұмыспен қамтылған. 
Екі жас „Жастар тәжірибесі„ бой-
ынша жұмысқа тартылса,  бір 
адам өз ісін ашқан. Бұл жөнінде 
қала әкімінің кезекті аппарат 
мәжілісінде  Еңбекпен қамту 
және әлеуметітк бағдарламалар 

бөлімінің басшысы Юрий Ким ха-
барлама жасады.

Сөз реті келгенде айта кетері-
міз, мүмкіндігі шектеулі жандар 
мамандыққа қайта даярланып, ар-
найы үш айлық курстан өткеннен 
соң, қолдарына аспаз, бухгалтер, 
электромонтер секілді мамандық 
алып, әлеуметтік жұмыс орын-
дарына орналастырылады. Жыл 
басынан бері төрт рет жаңа 
жұмыс орындарының жәрмеңкесі 
ұйымдастырылып, нәтижесінде 
екі мүмкіндігі шектеулі жан 
жұмыспен қамтылған. 

Әрине, еңбекпен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

барлық мекемелер мен ұйымдарға 
арнайы хат жолдап, онда ҚР 
заңдарына сәйкес мүмкіндігі 
шектеулі жандарды жұмыспен 
қамту қажеттігін ескертеді, 
түсін діреді. „Мұндай жұмыс 
берушілерді ынталандыру жағы 
да ұмыт қалмаса екен„ дегенді ай-
тады Юрий Николаевич.

Рас, екі қолға бір жұмыс 
сұрап, белсенділік танытқан жан-
дар баршылық, алайда мүмкіндігі 
шектеулі болғандықтан қаладағы 
бірқатар мемлекеттік мекеме-
лерге барғанда оларға кірудің өзі 
бір проблема екені де шындық. 
Көптеген мекемелер сыртқы 
бас палдақтарына арнайы пан-
дустар орнатқанымен, олардың 
сапасы сын көтермейтіні анық, 

яғни мүгедектердің емін-еркін 
қозғалыста болулары үшін тым 
қиын, олардың кедергісіз өтуіне 
лайықталмаған, бірі биік, екіншісі 
тым жоғары болып келеді. Егер 
қаламыздағы 50 нысанның 36-
сы 2012-2014 жылдары бюд-
жет қаржысына төлқұжатталған 
болса, олар үстіміздегі жылдың 
алғашқы жарты жылдығы өтсе 
де, әлі сметалық-жобалық 
құжаттарын жасамаған, ол үшін 
қаражат қарастырмаған. Мы-
салы, №2 емхана, „Перзентха-
на„, және ескі қаладағы „Бала-
лар мен жасөспірімдер театры„ 
ғана төлқұжаттарын алған, ал 

„Әлем„ және „Корзина„ сауда 
үй лері мүгедек жандардың кіріп-
шығуына лайықталмай отыр. 

- Біз өткен ғасырдың елуінші-
алпысыншы жылдары салынған 
көпқабатты үйлер туралы айтып 
отырғанымыз жоқ, сондықтан бұл 
мәселеге оң көзқараспен қарау 
қажет, -дегенді ескертті қала әкімі. 

Мүмкіндігі шектеулі жандар-
дың проблемалары тек жұмыспен 
қамтылуымен тоқтап қалмасы 
анық. Олар да емдеу мекемелеріне, 
білім беру бөлімдеріне, сауда 
орталықтарына барып, күнделікті 
тыныс-тіршіліктері барысында 
қа жет терін өтеп, толыққанды өмір 
сүргілері келеді. Бір ғана мысал, 
коммуналдық төлем төлейтін 
орта лық касса мен тұрғын үй ком-
муналдық шаруашылығы, ком-
бинаттың „Нұр Отан„ партия фи-
лиалы, комбинат ардагерлерінің 
кәсіподағы орналасқан Блюхер 
көшесі, 13 үй ғимаратына кіріп 
шығу да оңай емес. Сондықтан 
осы мәселе алдағы уақытта да 
бақылауда болатын болады.

Руза АЛДАШЕВА
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4 Билік және бұқара
Ұлт жоспары

Сол 100 қадамның бірінші 15 
тармағы мемлекеттік аппараттың 
кәсіби деңгейін түбегейлі көтеру-
ге бағытталып отыр. Оның ішінде 
мемлекеттік қызметке орналасу 
тәртібін модернизациялау, ат-
қарған қызметінің нәтижесі бойын-
ша еңбекақы төлеу, жаңа этикалық 
кодекс, мемлекеттік қызмет туралы 
заңнама қабыл дау, жоспарланып 
отырған рефор маның негізгі шара-
лары болмақ.

Ашып айтатын болсақ, аза-
маттар мемлекеттік қызметке 
алғаш орналасқан кезде төменгі 
лауазымдарға ашық конкурс тәр-
тібі мен іріктеліп алынатын бола-
ды. Бұл дегеніміз, мемлекеттік 
қызмет саласында жұмыс істеуге 
бел буған адамдар бірден жоғары 
лауазымдарға ие бола алмайды де-
ген сөз, яғни, жоғары лауазымдарға 
ауысу үшін мансаптық сатының 
барлық баспалдақтарынан өтуге 
міндетті.

Ашық конкурс үш кезеңнен 
тұратын болады деп жоспарла-
нуда. Бірінші кезеңде үміткерлер 
Қазақстан Республикасының 
заңна маларын білуге және құзі-
рет  тері бойынша тестілеуден 
өтулері қажет. Одан әрі үміт-
кер лердің әдептілігін, сыбайлас 
жемқорлыққа төзбестігін және 

  Кәсіби 
мемлекеттік аппарат  
  қалыптастыру

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ұлт жоспары «100 нақты 
қадам» атты еліміздің одан әрі дамуының ауқымды жобасын жария еткен 
болатын. 

мемлекеттік қызметшіге тән басқа 
да құндылықтарды анықтау бой-
ынша әңгімелесу өткізіледі. Соңғы 
кезеңде үміткерлер байқау өткізіліп 
жатқан мемлекеттік органда сол 
мемлекеттік орган ның қызметіне 
байланысты сұрақ тарға жауап беру 
бойынша әңгімелесуден өтуі тиіс.

Тағы бір айта кететін жай, 
мемлекеттік қызметке алғаш 
орналасқан азаматтарға мін-
дет ті түрде 3 айға сынақ мер зімі 
белгіленетін болады. Сынақ мерзімі 
кезінде жаңадан тағай ын далған 
қызметшіге жеке бейімделу жо-
спары дайындалады. Сол жоспар-
ды іске асыру үшін көмек ретінде 
қызметшіге тәлімгерлер бекітілу 
жоспарлануда. 

Егер 3 ай ішінде қызметші 
жеке бейімделу жоспарындағы 
іс-шараларды орындай алмаса 
мемлекеттік органның басшы-
сы сынақ мерзімін тағы 3 айға 
созуға немесе біздің Агенттіктің 
келісімімен оны жұмыстан бо сату ға 
құқығы болады.

Сонымен қатар, мемлекеттік 
қызметке шетелдік менеджерлер, 
жеке меншік сектордың маманда-
ры және халықаралық ұйымдарда 
қызмет атқаратын еліміздің азамат-
тары қабылданады деп жоспарла-
нуда.

«Б» корпусының кадр резерві 
институты және лауазымдарға 
ауысу тәртібімен тағайындау 
механизмі жойылатын болады. 
Ауысу тәртібімен тағайындаулар 
тек қана саяси мемлекеттік қыз-
метшілердің көмекшілеріне, ке ңес-
шілеріне және баспасөз хатшыла-
рына қолданылатын болады. Егер 
мемлекеттік қызметшіні жоғары 
тұрған лауазымға тағай ындау 
қажеттілігі туындаған жағдайда 
мемлекеттік органмен ішкі кон-
курс өткізілетін болады. Мұндай 
конкурсқа төменгі лауазымдарда 
еңбек өтілі бар сол мемлекеттік 
органның қыз метшілері қатыса 
алады.

Өткізілетін реформа шең-
берінде қандай да лауазымда бол-
масын мемлекеттік қызмет ші лердің 
жұмыстағы және жұмыстан тыс 
уақытында жүріс-тұрысын шектеп 
анықтайтын жаңа Этика лық ко-
декс, жаңа сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманың және барлық 
қызметшілерге күші таралатын 
Мемлекеттік қызмет туралы заңның 
қабылдануы жоспарда тұр.

Тағы бір шешімін таппақ мәселе 
– мемлекеттік қызметшілердің 
еңбекақысы болмақ. Мемлекеттік 
қызметшілердің қазіргі таңда ала-
тын еңбекақысының жеткіліксіз 
екендігі құпия емес. Әсіресе, 
ауылдық, селолық округтер 
әкімдері аппараттарында, қала-
лық, аудандық бөлімдерде қызмет 
атқаратын бас маман, жетекші 
мамандардың еңбекақысы едә-
уір төмен. Мұндай жағдай олар -
дың сыбайлас жемқорлық құқық-
бұзушылық немесе қылмыс 
жасауына әкеп соқтыруы әбден 
мүмкін. Сондықтан, мемлекеттік 

қызметшілердің еңбегін мо не -
тарлық сипатта немесе моне-
тарлық емес түрде ынталандыру 
кадрлық саясаттың басты бағыты 
екендігі ескеріле отырып, рефор-
ма шеңберінде осы мәселеге 
де ерекше назар аударылмақ. 
Толығырақ тоқталсақ, мемлекеттік 
қызметшілердің еңбекақысын 
қыз мет өткеру нәтижелеріне 
байланысты арттыру жоспар-
ланып отыр, яғни, мемлекеттік 
қыз метшілерді өз ісінде жоғары 
нәтижелерге жетуін ынталанды-
ру үшін факторлық-баллдық шка-
ла негізінде еңбекақы төленетін 
болады. Мұндай еңбекақы төлеу 
механизмі бастамашылдығы, 
жұ мыс істеуде ынта-жігерімен 
ерекшеленген қызметшілерге жұ-
мыс нәтижесін және тағы да бас-
қаларын 8 фактор бойынша баға-
лау қорытындысымен бе ріле ді.

Бағалауды мемлекеттік орган-
ның стратегиялық жоспарла-
рында көрсетілген мемлекеттік 
қызметшінің ортақ мақсатқа жету-

дегі өзіндік қосқан үлесін көрсететін 
басты көрсеткіштер бойынша өткізу 
жоспарланып отыр.

Себебі мемлекеттік қызметте 
мемлекеттік қызметші деген атауға 
лайық, адал, өз ісінің білікті маман-
дары ғана жұмыс істеуі тиіс. Бұл 
реформаның жүргізілуінің көздеп 
отырғаны да осы.

Әр мемлекеттік қызметші 
халық үшін ашық болуы, олардың 
игілігі үшін жұмыс істеуі және 
жемқорлық фактілерінен алыс бо-
луы қажет. Сол себепті де 2016 
жылы мемлекеттік қызметшілерге 
кешенді аттестация өткізілетін бо-
лады.

Е. ЫБЫРАЙЫМОВ,
 ҚР Мемлекеттік қызмет 

істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы

 іс-қимыл агенттігінің 
Қарағанды облысы 

бойынша департаментінің 
басшысы

Халыққа қызмет
Құжаттардың 

түпнұсқаларын беру
Мемлекеттік қызметті жоғары оқу орындары (бұдан әрі - көрсетілетін 

қызметті беруші) көрсетеді.
      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін 
беру:
      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
      2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті 
«Халыққа қызмет көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚО-ға қажетті құжаттарды тапсырған 
сәттен бастап:
      беру - 30 күнтізбелік күні;
      қайта ресімдеу - 15 күнтізбелік күн.

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) өтініш;

      2) құжаттың нөмірі және берілгенін тіркеу күні көрсетілген, азамат 
құжатының жоғалғаны жөніндегі ақпаратты орналастырған күнінен 
бастап жарияланған мерзімі күнтізбелік 10 жұмыс күннен аспаған 
мерзімді баспасөз басылымынан үзінді;
      3) туу туралы куәліктің немесе жеке куәліктің (паспорттың) 
көшірмесі.
      Жоғары оқу орыны жабылған жағдайда көрсетілетін қызмет алушы 
оқу орын орналасқан жері бойынша мұрағатқа жүгінеді.
      Құжаттың қабылданғандығын растау құжаттарды қабылдаған 
тұлғаның тегі және аты-жөні, сондай-ақ мөртабан, кіріс нөмірі және күні 
көрсетіле отырып, қолхат беру болып табылады.
              

               А. ЖҮНІСОВА,
Теміртау қалалық 

№1 бөлімінің инспекторы    

Ал 1980-1987 жылдары Қара-
ған ды металлургия комби наты ның 
директоры, зейнетке шыққанға 
дейін республикалық „Вторчермет„ 
өндірістік бірлестігінің директоры 
қызметтерін атқарды. Осылайша, 
Қазақстан Магниткасына отыз бес 
жыл еңбегі сіңген Махмұд Ақбиұлы 
осы жылдар ішінде еліміздегі ең 
қуатты болат балқыту агрегатын, 
алғашқы конверторларды іске 
қосты. Оның бастауымен метал-
лургтер Лисакаов кен орнының 
шикізатын пайдалануда үлкен 
табысқа жетті, „Қарметкомбинат„ 
кеңес одағы бойынша жаңа техника 
мен технологияны енгізуден үнемі 
алдыңғы саптан көрініп отырды. 
Ең жұқа ақ қаңылтыр шығаратын 
өндіріс те дәл М.Ақбиев басқарған 
жылдары  салынды. Ол кісінің 
үлкен өндіріс ұжымын басқарудағы 
өзіндік мәнері мен ерекшелігін 

Қала жаңалығы

Махмұд Ақбиев-қаланың құрметті азаматы атанды

Махмұд Ақбиев есімін Теміртаудың байырғы тұрғындары жақсы біледі, ол қалаға 
да, комбинатқа да орасан зор еңбек сіңірген металлург-басшы.Отыз бес жыл еңбек 
жолын қалаға, Қарағанды металлургия комбинатына арнаған оның тұсында бірнеше 
өндірістік-әлеуметтік нысандар салынып, ел игілігіне берілді. Соның бірі „Самал„ ши-
пажайы, ғылыми-техникалық ақпарат үйі және Металлургтер даңғылының жаңалануы. 
Оның өмірбаянына келсек, бір адамға жетерлік атақ-даңқы, марапаттары бар, техника 
ғылымдарының докторы, Кеңес одағы мен Қазақ ССР-і Мемлекеттік сыйлығының 
иегері, КСРО-ға еңбегі сіңген жаңашыл, Қазақстанға еңбегі  сіңген қайраткер, жетпістен 
аса ғылыми мақалалардың авторы, жетпіс бес жаңашылдық куәлікке ие, «Парасат», 
„Октябрь революциясы„ ордендерінің кавалері. Облысымыздың Жаңаарқа ауданындағы 
ауыл мектебін бітірген бозбала Мәскеудегі болат және балқымалар институтын бітіріп, 
1952-1980 жылдары өндірісте шебердің көмекшілігінен бастап,  алып комбинаттың бас 
инженерлігі лауазымына дейін өскен. 

әріптестері әлі күнге дейін үлкен бір 
ризалықпен әңгімелейді. Махмұд 
Ақбиұлының: „Айқаймен киіз үйді 
тіге алмайсың„ деп жиі әзілдейтінін 
әлі ұмыта қойған жоқ. Сонымен бірге 
өзі шығармашыл, жаңашыл жан 
болғандықтан жастарды да сондай 
бастамашылдыққа тәрбиелейтін. 
Сол кездері „Қарметкомбинатта„ 
470 адам еңбек ететін үлкен 
зертхана болатын, бұл жөнінде 
М.Ақбиевтің өзі: „Мен маман-
ғалымдардың үлкен бір ұжымын 
құруға тырыстым, олар жұмыс істей 
жүріп осы кәсіпорынмен бірге өсті, 
комбинатты да өркендетті, өздері 
де үнемі алға ұмтылды. Олардың 
еңбегінен алған әсерім ешқашан 
ұмытылмайды„ деп отыратын. 

Махмұд Ақбиев өте еңбек-
қорлығымен қатар тамаша таланат 
иесі де, ол көптеген музыкалық 
аспаптарда шебер ойнайды, та-

маша қоңыр дауысымен әуелетіп 
ән салады. Жары Гүлсім екеуі 
төрт бала тәрбиелеп, олардан 
он үш немере, бірнеше шөбере 
көріп, өмірдің қызығына кенелді. 
Қазір М.Ақбиев Алматыда тұрады, 
алдағы қыркүйекте 85 жасқа то-
лады. Теміртау қаласының жетпіс 
жылдығы қарсаңында қаланың 
бір топ бастамашыл жандары 
Махмұд Ақбиевке Теміртаудың 
құр метті азаматы атағын беруге 
ұсыныс жасаған еді. Мұны қалалық 
мәслихат депутаттары бірауыздан 
қабылдады. Сөйтіп, жақында 
Теміртау қаласының құрметті аза-
маттыры тізімі тағы бір адамға 
толықты. Енді мұндай атаққа ие  
қырық төрт адам бар. Сонымен 
„Қарметкомбинаттың„ бұрынғы ди-
ректоры М.Ақбиев „Теміртаудың 
құрметті азаматы„ атанды.

Өз тілшімізден
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Мәслихат сессиясы

Сондай-ақ Металлургтер 
мону менті жанынан жаңа ойын 
кешенін ашу кейінге қалдырылды. 
Сөйтіп, бұл шарадан жергілікті 
билік мүлде бас тартты. Міне, 
осындай үнемдеу нәтижесінде 
қазынаға 115 млн. теңге құйылып, 
халық қалаулылары оны енді 
басқа да қажеттіліктерге жара-
ту мүмкіндігін алды. Сессияда 
экономика және қаржы бөлімі 
жетекшісі Бақыт Қонақаева 
бұл қаражаттың енді қандай 
мақсаттарға жұмсалатынын баян-
дады.

- Үнемделген қаражатты қай-
та бөлу барысында Ішкі саясат 
бөліміне 2 млн. 700 мың теңге 
бөлінді, сондай-ақ  қаланың 70 
жылдығына орай „Теміртау қа-
ла сының құрметті азаматы„ 
атағына 1 млн. 200 мың теңге 
қарастырылды. Мұнымен қоса 
діни экстремизм мен лаңкестіктің 
алдын алуға байланысты ша-
ралар өткізу үшін мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысқа 1,5 
млн. берілмек., - деді Бақыт 
Бәшімқызы.

5 млн. 808 мың теңге мәдениет 
және тілдерді дамыту бөліміне 
бағытталмақ. Сондай-ақ қаланың 
70 жылдығын тойлауға байла-
нысты шараларға 4,5 млн. теңге, 

Бәрекелді!

Біздің қаламыздағы ҚарМИУ 
осы он алтының ішінде тоғызыншы 
орынға ие болды. Үздіктердің 
көшін бастаған ондықтың ішінде 
Жәңгірхан атындағы Батыс 
Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті, Еуразиялық техно-
логиялық университеті, Рудный 
индустриялық институты, Аты-
рау мұнай және газ институ-
ты, Тынышбаев атындағы қазақ 
көлік және коммуникация бар 
екенін ескерсек, осындай өзіндік 
дәстүрі, тәжірибесі қалыптасқан 
жоғарғы оқу орындарының алды-
на шығу аса күрделі міндет екенін 
түсінеміз.

Білім беру саласындағы са-
паны қамтамасыз ету жөніндегі 

ҚарМИУ- ең үздік ондықтаҚазақстандағы жоғарғы оқу орындарының 
арасында жыл сайын ұлттық рейтинг жасауды 
Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету 
жөніндегі тәуелсіз Қазақстан агенттігі жүргізіп 
келеді. Мұндай мониторинг биыл сегізінші рет 
өткізіліп отыр. Сараптаманы жасау үшін оқу 
орнының академиялық, сандық көрсеткіштері 
есепке алынады, сондай-ақ сарапшылардың 
бағасы мен жұмыс берушілердің пікірлері де 
ескеріледі. Биыл мұндай байқауға еліміздің 57 
жоғарғы оқу орны қатысты. Солай бола тұрса 
да 2015 жылғы көрсеткіштерді салыстыру 
нәтижесінде 16 техникалық жоғарғы оқу орны 
үздіктердің алғашқы тізімінде болды. 

„Тәуелсіз Қазақстан„ агенттігі  
бакалавриат мамандықтары бой-
ынша да салыстырмалы рейтинг 
қорытындысын шығарған еді, 
мұнда да біздің қаладағы оқу орны 
бірнеше жетекші мамандықтар 
бойынша көшбасшылық көрсетті. 
Мәселен, 1-орынды „Материалта-
ну және жаңа материалдар техно-
логиясы„ мамандығы„ мен „Мате-
риалдарды қысым арқылы өңдеу 
технологиясы„ мамандықтары 
бірінші орында. „Металлургия„ 
екінші, ал „Машина құрастыру„, 
„Электр энергетикасы„, „Автома-
тика және басқару„ мамандықтары 
тиісінше одан кейінгі орындарды 
бөлісті. 

Жоғарғы оқу орнының оқы-

ту шы лары біздің университеттегі 
білім беру барысының ерекшелігі, 
оқу-ғылыми зертхана базасының 
заманауи әрі еліміз бойынша 
тәжірибелік-өндірістік  түрлі 
агрегаттар мен қондырғыларға 
бай болуы екенін атап айтады. 
Жалпы университет бойынша 
59 мамандандырылған зертхана 
жұмыс істейді. Ал Қазақстан бой-
ынша тек екі жоғарғы оқу орны  
соның бірі біздің ҚарМИУ- „Ме-
таллургия„ мамандығы бойынша 
толық циклды оқыту процесін 
жүргізеді. Ал „Материалдар-

ды қысыммен өңдеу техноло-
гисы„ Қазақстан бойынша тек 
екі жоғарғы оқу орынында ғана 
оқытылады. Университетте он 
екі зертханасы бар металлур-
гия орталығы жұмыс істеп тұр. 
Осындай қол жеткен табыстардың 
нәтижесінде индустрия және жаңа 
технологиялар министрлігі біздің 
университет базасында энергоау-
дит, энергия сараптама және энер-
гия менеджмент бойынша  оқыту 
орталықтарын ұйымдастырды. 

- Біздің университеттің ал ғаш-
қы ондыққа енуі ұлттық рейтингте 

нық жоғары позицияда екенімізді 
көрсетеді. Шын мәнінде біздегі 
жоғарғы білім беру сапасы аса 
жоғары, біздің басты мақсатымыз 
— университетті жоғары тех ни-
ка лық және ғылым, білім беру 
саласының интеллектуалды 
орталығы ретінде дамыту, біз бұл 
мақсатқа жету жолында жыл сай-
ын жаңа биіктерді бағындырып 
келеміз,  – дейді ҚарМИУ ректо-
ры, техника ғылымдарының док-
торы Марат Ибатов.

Серікгүл АЛТАйБАЕВА

Қаражат -  қала іші жолдарына

Тамыз айының алғашқы аптасында өткен қалалық 
мәслихаттың кезекті сессиясы нақтыланған  бюджетті 
қарап, мемлекеттік сатып алулар өткеннен кейін  үнемделіп 
қалған 115 млн. теңгені бөліске салды. Әртүрлі мердігерлік 
жұмыс атқарушылар өз еңбектерін билік белгілегеннен арзан 
бағалағандықтан, қала депутаттары осынша қаражатты қайта 
бөліске салуға мүмкіндік алған. Мәселен, жауынгер-интернацио-
налистер ескерткіші құрылысынан 1 млн.-нан артық үнемделсе, 
№16 мектеп жанындағы жолды жөндеу жоспардағыдан 4 млн. 200 
мың теңгеге арзан түсті. Сондай-ақ Ұлы жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында белгілер дайындаудан 2 млн. теңге, ал Метал-
лургтер даңғылын абаттандыру барысында 23 млн. қаланың 
қазынасында қалды. 

тілдерді дамыту орталығына 
ғимарат жалдауға жетпейтін 1 
млн. 308 мың теңге, ал әкім ап-
паратына, соның ішінде АХАЖ 
бөлімін ұстауды қоса есептеген-
де  2 млн. 316 мың теңге қаралды. 
Қайта даярлау курстары, іс-сапар 
шығындары, жалақы төлеудегі 
жетіспеушіліктері есептеліп, эко-
номика және қаржы бөліміне 864 
мың теңге бөлінді.

Депутаттар қаланың бүгінгі 
таңдағы аса күрделі проблемасы 
– жолдардың нашарлығы дегенді 
бірауыздан құптады. Сондықтан 
бұл мақсатқа  қаржының ең көп 
бөлігі — нақтылай айтсақ 140 
млн. 442 мың теңге  игерілуі тиіс. 

- Чернышевский көшесінен 
бастап Бейбітшілік даңғылы бой-
ымен Димитров көшесіне дейін 
жол бөлігін орташа жөндеуге 
39 млн. 630 мың теңге, ал 
перзентханаға баратын жол-
ды жөндеуге 11 млн. 687 мың 
теңге, ішкі орамдық жолдарға 
44 млн. 580 мың теңге, жолдың 
ой-шұңқырын тегістеуге 44 млн. 
теңге қарастырылған. Сондай-ақ 

тұрғындардың арыздары бойын-
ша Бейбітшілік даңғылындағы 
№104/1 үйдің алдындағы балалар 
алаңындағы бетон құрылғыны 
алып тастауға және қаланың ескі 
бөлігіндегі Ленин ескерткішін 
әрлеуге 2,5 млн. теңге жұмсалады. 
Сонымен қатар Димитров көшесі 
№66 үйдің үш апатты жағдайдағы 
пәтері тұрғындарына баспана 
жалдап беруге 545 мың теңге 

қарастырылып отыр. Депутаттар 
бұл шығындарды өте орынды деп 
қолдап, бірауыздан дауыс берді. 

- Қала билігі бюджеттің артыл-
ған қаражатын бөлу кезінде өте 
тиянақтылық көрсетті, қала ның 
кіре берісіне қойылатын ротонда 
құрылысынан бас тарту өте дұрыс 
шешім болды. Енді бұл қыруар 
қаражатқа қала ішілік жолдарды 
жөндеуге болады, -деп ризалығын 

білдіргі қалалық мәслихат депута-
ты С.Гулько.

Тәжірибелі депутат Ф.Валеев 
те бұл жолы дұрыс шешім қа был-
данғанына ризалығын біл діріп:

- Дегенмен, мемлекеттік са-
тып алуды ұйымдастыруға де-
ген көзқарасты өзгерту керек. 
Мәселен, биыл жолдарды ас-
фальт таған кезде өте көп ша-
ғымдар түсті. Мұның бір себебі 
ауа райы болса, тағы бір  жағдай 
бір фирмаға тым көп тапсырыс 
беруден болып отыр. Сондықтан 
жолды жөндеу ұзаққа созылды, 
кей жерде тіпті әлі біткен де жоқ. 
Енді бұдан былай көлік жолдарын 
мамыр айында бүтіндеп, жөндеп 
бітіп, жаз бойы жақсы жолмен 
жүруді ойластыру керек,- деді Фа-
рит Валеев.

Бұл әрине, басқа да халық 
қалаулыларының көңілінен шық-
ты. Сонымен, қалалық мәслихат 
депутаттары шаһарды  сәндеуге, 
әрлеуге қаржы бөлгеннен гөрі, 
оны көлік жолдарын жөндеу сия-
қты пайдалы іске жұмсау керек 
деген тоқтамға келді.

Серікгүл АЛТАйБАЕВА
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6 Ел және Елбасы
Еуразиялық одақ

Салтанатты рәсім басталмас 
бұрын Президенттер Ыстықкөл 
жағасындағы мәдени орталық 
– «Рух-Ордода» екіжақты кезде-
су өткізді. Кездесу барысында 
екі мемлекеттің көшбасшылары 
еуразиялық ықпалдастық мәсе-
лелерін және Қырғызстанның 
Еуразия лық экономикалық одаққа 
кіруіне байланысты өзара іс-
қимылдың, сондай-ақ, оған ЕАЭО 
аясында қолдау көрсетудің жаңа 
жағдайларын талқылады. Сонымен 
қатар, екіжақты қарым-қатынастың 
ахуалы мен оның инвестиция, 
өнеркәсіп, жол құрылысы, туризм 
және басқа салалардағы перспек-
тивалары қарастырылды.

Мемлекет басшысы қазақ-
қырғыз қарым-қатынасы әрдайым 
жоғары деңгейде екенін, Қырғызс-
танның ЕАЭО-ға кіруі қазірдің 
өзінде 1 миллиард доллардан 
аса тын тауар айналымын одан 
әрі жандандыра түсуге жағдай 
туғызатынын айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев атап 
өткендей, кедендік шекаралар-
ды ашу екіжақты экономикалық 
қатынастарға оң ықпал етіп, биз-
нес үшін жаңа мүмкіндіктерге жол 
ашады. Қазақстан мен Қырғызстан 
Президенттері, сондай-ақ, өңірлік 
қауіпсіздік мәселелері және 
халықаралық күн тәртібіндегі өзекті 
жайттар жөнінде де пікір алмасты. 
Мемлекет басшысы Қырғызстан 
Алмазбек Атамбаевтың басшылы-
ғымен орнықты даму қарқынын 
көрсетіп отырғанына назар аудар-
ды.

Ал Қырғызстан Президенті 
Қазақстанның Орталық Азиядағы 
жетекші рөлін атай отырып, са-
парлап келгені және жемісті 
ынтымақтастық үшін Нұрсұлтан 
Назарбаевқа алғыс айтты.

Екіжақты кездесуден соң 
Прези денттер бірден сол «Рух-
Ордо» мәдени орталығының 
алаңы на қарай беттеді. Бұл 
жерде ашық аспан астында 
үлкен экран құрылып, Қазақстан 
Республикасының «Қордай» және 
Қырғыз Республикасының «Ақжол» 
кедендік бекеттері тікелей эфирде 
байланысқа дайын тұрған болатын. 
Экранның арғы жағында шекара 
қызметкерлерімен бірге, Қазақстан 
Премьер-Министрінің бірінші орын-
басары Бақытжан Сағынтаев пен 
Қырғызстан Үкіметінің басшысы 
Темір Сариев Президенттердің 
кедендік бақылауды алып тастауға 
берер бұйрығын күтіп тұрды. 
Айтпақшы, атап өту керек, тікелей 
эфир «ҚазСат 2» спутниктік желісі 
арқылы «Қазақстан» ұлттық арнасы 
және «Хабар» телеарналарының 
жылжымалы түсірілім камералары 
көмегімен жүзеге асты.

Бұл салтанатты шара қырғыз 
ағайындар үшін айрықша маңызы 
зор тарихи оқиға. Атап айтқанда, 
Қырғызстанның ЕАЭО-ға қосылуы 
ықпалдастық жақындасу жөніндегі 
үлкен бірлескен жұмыстың қоры-
тындысы. 2014 жылы Қырғызс-
танды Еуразиялық ықпалдастық 
жобасына қосу жөніндегі «жол 

Қазақ-қырғыз шекарасындағы 
кедендік бақылау алынды

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
жұмыс сапары аясында Қырғызстанның ЕАЭО-
ға кіруіне байланысты қазақ-қырғыз шекарасы 
учаскелеріндегі кедендік бақылауды алу рәсіміне 
қатысты.

картасы» жүзеге асырылды, ол 
ел экономикасын Еуразиялық 
экономикалық одақ заңнамасы 
мен тәжірибесіне бейімдеуге жәр-
дем десті. Яғни, кеден инфра-
құры лымын жаңғыртумен бай-
ланысты тұтастай мәселелер 
кешені шешілді. 2014 жылғы 23 
желтоқсанда Жоғары Еуразиялық 
экономикалық одақ отырысында 
Қырғызстанды ЕАЭО-ға қосу ту-
ралы шартқа қол қойылды. 2015 
жылғы 8 мамырда ЕАЭО-ға мүше 
мемлекеттердің басшылары 
Жоғары Еуразиялық экономикалық 
одақ отырысында Қырғызстанның 
ЕАЭО-ға кіруінің шарттары мен 
ерекшеліктерін белгілейтін екі 
хаттамаға қол қойды. Одаққа мүше 
мемлекеттер келісім күшіне енуі 
үшін қажетті барлық мемлекетішілік 
іс-әрекеттерді орындады. Ал 
кешегі күні Қырғызстанның Одақ-
қа қосылуының соңғы нүктесі 
қойылды. Екі ел Президенттері 
онлайн-хабардан бұйрық бер-
ген сәтте шекарадағы кедендік 
бақылауға қойылған шлагбаумдар 
ашылып, кедендік тексеріссіз жүк 
машиналарының алғашқы легі 
жіберілді. Шекарадағы кедендік 
бақылау салтанатты түрде 
тоқтатылған соң, екі ел басшылары 
сөз сөйледі.

Елбасы өз кезегінде Қырғызс-
тан ның ЕАЭО-ға кіруінің маңыз-
ды лығын, мұның Қазақстан мүд-
десіне сай келетінін және екі 
республиканың экономикалық 
өзара ықпалдастығы аясын одан 
әрі кеңейтуге септігін тигізетінін 
атап өтті.

«Қырғызстан Еуразиялық 
эко  номикалық одаққа кіру үшін 
ауқымды жұмыстар атқарды. 
Қазақстан бұл тұрғыда барлық 
жағынан қолдап отырды, көмек-
тесті. Ал бүгін осы шаруаның 
біткеніне куә болудамыз. Жал-
пы, туысқандық жағынан ала-
тын болсақ, екі елдің арасында 
ешқандай кедендік кедергілер, 

шекаралық шектеулер болмауы 
керек. Дегенмен, мемлекет болған 
соң, әр мемлекеттің өзінің шекара-
сы, оның қауіпсіздігі, келіссөздері 
болады. Мен қырғыз жағынан 
келісілген Еуразиялық одақ 
комиссиясының талаптары, біздің 
екі ел арасындағы келісімдердің 
бәрі толық негізде орындалады 
деп сенемін. Екі елдің арасындағы 
қарым-қатынас, сауда-саттық бұдан 
да жоғары болуы керек деп ойлай-
мын. Қазіргі жеткен жетістік жаман 
емес. Сондықтан, мен Қырғыз 
еліне шын жүрегімнен жақсылық, 
береке және тыныштық тілеймін. 
Қазақстан мен Қырғызстан арасын-
да береке-бірлік болып, экономи-
касы өркендеп, халықтың жағдайы 
өсе берсін деп тілеймін. Екі елдің 
ынтымағы, ел ішіндегі тыныштығы, 
болашағы зор болсын», деді 
Қазақстан Президенті.

Елдер арасындағы кедендік 
шекараның ашылуы – екі мем-
ле кеттің де бизнесі үшін жаңа 
мүмкіндіктер тудыратын, өзара сау-
даны жандандыратын айтулы оқиға 
деп бағалаған Елбасы ЕАЭО ая-
сында қол жеткен уағдаластықтың 
шарттарын орындай отырып, біз 
бірыңғай экономикалық кеңістік 
қалыптастыру бағытында ілгерілей 
түсетінімізге сенім білдірді. Бұдан 
нақты оң нәтижелер көретінімізді 
баса айтты.

Мемлекет басшысы әлемдік 
на рықтардағы күрделі ахуалға 
қарамастан, біздің елдеріміз сауда-
экономикалық ынтымақтастықты 
табысты дамытып жатқанын, 
Қырғызстанның түрлі салала-
рын дамытуға Қазақстан 1,5 
мил  лиард доллардан астам ин-
вестиция салғанын, сондай-ақ, 
қазіргі күні екі елдің 50-ге тарта 
бірлескен кәсіпорны бар екендігін 
тілге тиек етті. Алдағы уақытта 
ферроқорытпа зауытын салу 
үшін екіжақты жүйелі шаралар 
атқарылып жатыр. Ал Ыстықкөлге 
баратын қазақстандықтарға қолай-

лы жағдай жасау үшін қысқа жол 
салу мәселесі қарастырылуда.

Сонымен қатар, Нұрсұлтан На-
зарбаев өзара сауданы одан әрі 
ұлғайту үшін әлі пайдаланылмаған 
әлеует бар екеніне де назар ау-
дарды. Атап айтқанда, электр 
энергетикасы, көлік, байланыс, 
агроөнеркәсіп кешені, сондай-ақ, 
туризм сияқты көптеген салаға 
мультипликативті ықпал ететін 
бағыттарда ынтымақтастық кү-

ше й  тілетін болады. Яғни, ке-
ше гі шара тек кеден ғана емес, 
екі ел арасындағы басқа да 
байланыстардың көкжиегін кеңей-
тіп, барлық мәселені шешуге 
мүмкіндік береді. Бұл Қазақстан 
мен Қырғызстан арасындағы 
бо лашаққа жұмыс істейтін 
тағы бір саты. «Қазіргі уақытта 
сыртқы нарықтарда дағдарыс 
құбылыстары байқалуда, бұл 
тауар айналымын төмендету 
арқылы біздерге де әсер етпей 
қоймайды. Бірақ, Одақ аясындағы 
қызмет келешекте экономикалық 
көрсеткіштердің өсуіне алып 
келеді және халықтарымыздың 
әл-ауқатын жақсартады, – деді 
Қазақстан Президенті.

Ал Қырғызстан Президенті 
Алмазбек Атамбаев ЕАЭО ая сын-
да ғы бірлескен жұмыс екіжақты 
ынтымақтастықты одан сайын 
нығайта түсетініне сенім білдіріп, 
болашақта бауырлас халық тары-
мыз дың арасында еш қандай ше-
кара болмауы тиістігін алға тарт-
ты. Аталған шараға Қазақстан 
Президентінің өзі келіп қатысып 
отырғанын айрықша жетістік, 
қырғыз ағайындарына деген зор 
құрмет деп бағалаған А.Атамбаев 
Елбасына ерекше алғысын 
жеткізді. Тіпті, сөз арасында өз-
дер інде Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев секілді көшбасшысы 
болмағандықтан, өздерінің эконо-
микасы біздің елден едәуір арт-
та қалып отырғандығын мысалға 
келтірді. Әсіресе, жан басына 
шаққандағы ішкі жалпы өнімнің 
көлемі Қазақстанда ТМД елдері 
арасында озық болып отырғанын 
алға тартып, алдағы уақытта өз 
елдерінің де осы жетістіктерден 
көрінуіне тілектестігін білдірді.

«Түркі елдері ішінде бір-
біріне ең жақын екі ел бар, ол 
– Қазақстан мен Қырғызстан» де-
ген А.Атамбаев шекараның ашы-
луы бұл көршілерді бұдан да әрі 
жақындастыра түсетініне сенімін 

жеткізді. «Ақжол» бекетінен баста-
лып отырған рәсімді жақсылыққа 
балап, екі елдің ынтымағына ақ 
жол тіледі. «Ыстықкөл облысының 
тұрғындары үшін бүгін ерекше күн 
– Нұрсұлтан Әбішұлы Алматыдан 
қашықтықты екі есе қысқартатын, 
мейлінше төте жол салу тура-
лы идеяны қолдады. Бүгінде Ал-
матыдан Ыстықкөлге жол 480 
шақырымды құрайды. Бір-екі жыл-
да ұзындығы 240 шақырым жол са-

лынатын болады. Бұл аралықты екі 
есе қысқартады, – деді Қырғызстан 
Президенті. – Қазақ пен қырғыз 
бір туған. Олардың арасында 
кедергі болмауы тиіс. Барлық ке-
ден, шекараны ашуымыз қажет. 
Бауырлас Қазақ елі мен оның 
көшбасшысының берген кеңестері 
мен айтқан тілектері үшін рахмет».

Айта кетейік, Қазақстанның 
Қырғыз Республикасымен арадағы 
шекарасының ұзындығы 1242 
шақырым. Енді оның аумағы 
кедендік шекарасыз бірегей кеңіс-
тік тің бөлігіне айналды. Сол 
себепті, мұндағы 8 бақылау-
өткізу бекеті, яғни 7 көлік және 1 
теміржолды тек шекарашылар 
күзететін болады. Олар өтуші-
лердің төлқұжат-визаларын тек-
се ріп, көліктерде тасымалдауға 
тыйым салынған заттарға қатысты 
тексерулер жүргізеді. Тауар 
тасымалданған жағдайда, арнайы 
құжаттар ресімделіп, артынша 
салық органдарына тапсырыла-
ды. Жалпылай алғанда, екі арада 
қозғалыс емін-еркін болмақ. Енді 
қырғызстандықтарға көші-қон кар-
точкаларын толтырудың қажеті 
жоқ. Еңбек мигранттары мәртебесі 
Қазақстандағы жергілікті жұмыс 
күшінің мәртебесіне теңестірілді. Ал 
таяу арада әлеуметтік пакет ЕАЭО-
ға мүше елдер азаматтарының 
барлығы үшін бірдей болады. Осы-
лайша 12 тамыз – Қырғыз Респу-
бликасы үшін тарихи күн болып 
қалды.

Қазақстан Қырғызстанның ЕА-
ЭО құрамына кіру туралы келісім-
шартты ратифициялаған төртінші 
мемлекет. Бұған дейін бұл құжатты 
Армения, Беларусь және Ресей ра-
тификациялады.

Әрине, ЕАЭО-ға қосылу Қыр-
ғызс танға жаңа мүмкіндіктер 
аша ды. Айталық, тауар, капи-
тал, жұмыс күші айналымына 
барлық кедергілер алынады. Жаңа 
инвестициялық мүмкіндіктер пай-
да болады, сондай-ақ, энерге-
тика, көлік, ауыл шаруашылығы 
саласында ірі инфрақұрылымдық 
жобаларды жүзеге асыруға жол 
ашылады. Қырғызстан азаматтары 
Одаққа мүше кез келген елде сол 
мемлекеттің азаматтарымен тең 
дәрежеде жұмыс істей алатын бо-
лады. Ал Одаққа Қырғызстанның 
қосылуы оның қуатының артуына 
тың серпін береді деген ойдамыз.

Қазақстан Республикасы мен 
Қырғыз Республикасы арасындағы 
шекараның ашылуы, әсіресе, 
кәсіпкерліктің дамуына серпіліс 
бермек. Екі ел арасындағы 
тауар лардың еркін ағымы сауда 
саласын дағы кәсіпкерліктің да-
муына үлкен әсер етеді. Төсекте 
басы, төскейде малы қосылған 
Алатаудың арғы жағы мен бергі 
жағындағы ағайынның ендігі жерде 
шекарадағы жүгі де бірге болмақ. 
Сонымен қатар, Қырғызстан Дүние-
жүзілік сауда ұйымына бізден 
әлдеқайда бұрынырақ мүше 
болған мемлекет екенін ескерсек, 
біздің биылғы басты жетістігіміздің 
бірі – ДСҰ-ға кіру сәтіндегі сауда-
саттығымыздың сәтті жүруіне 
де өзіндік ықпалы тиеді деген 
сенімдеміз.

Динара БІТІКОВА



Ққ

№ 30 (32) 14 тамыз 2015 жыл 7Ел Үкіметінде
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ-ның Баспасөз хатшысы 
Баяндина Г.К. 

– Мемлекеттік органдар «Қолжетімді 
баспана–2020» бағдарламасына әзір лік-
ті 2012 жылғы ақпан айында бастаған 
болатын. Бағдарлама бекітілгенге 
дейін ағымдағы жылғы маусым айының 
соңында БАҚ қатысуымен Бағдарлама 
жобасы бірнеше рет ҚР Үкіметінің оты-
рыстарында қаралды. Баса айтқымыз 
келетіні, Бағдарлама бекітілгенге дейін 
талай уақыт бойы әзірленіп жатқан та-
лаптар жайлы қызу талқылау жүрді. 

Бағдарлама бекітілген соң да 
бірнеше рет осы тақырыпқа арналған 
баспасөз конференциялары жүргізілді. 
Бағдарламаның толық мәтінімен Банктің 
www.hcsbk.kz сайтында да танысуға бо-
лады, сондай-ақ, Банкте ҚТҚЖБ арқылы 
таратылатын, Бағдарлама талаптарына 
қысқа әрі көрнекі түрде түсінік беретін 
тұсаукесер парақшалар әзірленген. 

–  «Қолжетімді баспана – 2020» 
бағдарламасы бойынша салынатын 
тұрғын үйлерге қазірдің өзінде кезек бар 
деген әңгімелер естіп жатырмыз. Шы-

«Қол жетімді баспана 
– 2020» бағдарламасы 

жайлы бар ақиқат

Жақында ҚР Үкіметі бекіткен «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы 
жайлы жер-жерде – қоғамдық көлікте, кеңселерде және қазнетте қызу 
пікірталас жүріп жатыр. Бұл бағдарлама тұрғын үй нарығындағы жағдайды 
және қатардағы Қазақстан азаматтарының тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға бағытталған. Кейбіреулер өз баспана мәселесін шешсем деген 
үмітпен аталған бағдарламаны шынайы ілтипатпен қолдаса, енді біреулер 
оның табысты болатынына сенбей, сынап бағуда. Біреулер кеш қалдым деп 
мұңайса, енді біреулері оны жүзеге асырғанша қай уақыт деп сенбестік та-
нытады. Тек бір нәрсе айқын, бұл бағдарлама ешкімді де бейқам қалдырған 
жоқ. Интернеттегі қарама-қайшы пікірлерді жинап алып, мен бағдарлама 
операторларының бірі – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
АҚ-ға бет алдым.  Банк қызметкерлерінің бір тобы маған бағдарлама жайлы 
түсініктеме беруге келісім берді. 

нында солай ма? 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» АҚ Департамент директо-
ры Сизов А.С.:

– Мен тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесінің қатысушылары үшін са-
лынатын тұрғын үйлердің қалай 
бөлінетіндігіне түсінік берейін, сонда 
мұндай сұрақтар өз-өзінен шешіледі. 
Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі 
арқылы «Қолжетімді баспана – 2020» 
бағдарламасының екі бағыты жүзеге 
асырылады: 

1) ЖАО тұрғын үй салуы және оны 
халықтың барлық санаттары үшін тұрғын 
үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы жүзеге 
асыру, соның ішінде кейіннен сатып алу-
мен тұрғын үйді ұзақ мерзімді жалға алу 
мүмкіндігі көзделген (аталған бағыт бой-
ынша кейіннен сатып алумен тұрғын үйді 
жалға алу мүмкіндігі Бағдарламада атап 
көрсетілгендей, 2013 жылғы 1 қаңтардан 
бастап жүзеге асырылатын болады); 

2) ЖАО тұрғын үй салуы және оны 
кейіннен сатып алумен жас отбасыларға 
жалға беру.

Бірінші бағыт бойынша, тұрғын 
үй сатып алуға тілек білдірушілер 
тізімін құрастыру қашанда нақты бір 
үйдің құрылысын салу кезеңінде ба-
сталады. Тұтас алғанда, процедура 
мынадай: тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесінің қатысушылары үшін нақты 
үй құрылысын салу туралы Әкімдікпен 
келісімге қол қойғаннан кейін Банк 
баспасөзде және Банктің сайтында 
нақты бір үй бойынша тұрғын үй сатып 
алушылар пулына қатысуға өтініштер 
қабылдау басталғандығы туралы ха-
барландыру жариялайды. Өтініштер 
қабылдау 2 айға созылады. Берілген 
өтініштердің ішінен тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесіне қатысудың ұзақтығы 
мен сапасы есепке алына отырып, балл 
жүйесіне сәйкес ең көп балл жинаған, 
салынып жатқан пәтер санына тең 
қатысушылар саны іріктеліп алынады. 
Мысалы, егер 200 пәтерлік үй салын-
са, ал түскен өтініш саны 250 болса, 
онда тізімге ең көп балл жинаған өтініш 
берушілер енгізіледі, қалған 50 адам 
«резервтік» тізімде қалады. Ең көп 
балл жинаған 200 өтініш беруші пәтерді 
сатып алу үшін төлем қабілетін рас-
тайтын тиісті құжаттарды береді. Егер 
кімде-кім өзінің төлем қабілетін растай 
алмаған жағдайда, өтініш берушілер 
санын толықтыру «резервтік» тізімнен 
жүзеге асырылады. Әрі қарай тұрғын 
үйді бөлу процедурасы жүргізіледі 
– төлем қабілетін растағандардың 
тізімі құрастырылады, пәтер таңдауда 
басымдық тағы да ең көп балл алған 
адамдарға беріледі. Белгіленген күні 
өтініш берушілер тізім бойынша өздері 
тұрғын үйден сатып алғысы келетін 
пәтерді жобалануына, орналасуына, 
қабатына және т.б. қарай таңдайды. Бұл 
параметрлердің барлығы клиент пен 
Банк қол қоятын Бағдарламаға қатысу 
туралы қосымша келісімге кіргізіледі 
және осы сәттен бастап өтініш берушіге 
Бағдарлама қатысушысы – ЖАО тапсы-
рысы бойынша құрылысы жүзеге асыры-
латын үйдегі нақты пәтердің сатып алу-
шысы мәртебесі беріледі. Енді клиентке 

тек тұрғын үй құрылыс жинақтарын әрі 
қарай жинақтау және үй құрылысының 
аяқталуын күту ғана қалады. Тұрғын үйді 
сатып алу үйдің құрылысы аяқталған соң 
және ол пайдалануға берілгеннен кейін 
жүргізіледі. 

Жаңа үйге келесідей процедура 
жүргізіледі және ешқандай да «20 жылға 
дейін алынып қойылған  кезек» жоқ.  

Екінші бағыт бойынша 
Бағдарламаға қатысу үшін жас отба-
сыларын іріктеуді және тұрғын үйлерді 
бөлуді Әкімдіктер жүргізеді. Жас отба-
сылары үшін Бағдарлама критерийлері 
мынадай: 

1) Бағдарламаға  қатысуға өтініш 
беру сәтіне ерлі-зайыптылардың 
екеуінің де жасының 29-дан аспауы ке-
рек;

2) өтініш беру сәтіне некеде тұрған 
кезеңінің 2 жылдан кем болмауы қажет;

3) отбасы құрамына ерлі-
зайыптылар, кәмелетке толмаған және 
еңбек етуге қабілетсіз балалар, ерлі-
зайыптылардың еңбек етуге қабілетсіз 
ата-аналары кіреді;

4) Бағдарлама қатысушысының 
және оның отбасы мүшелерінің 
Бағдарламаға  қатысуға өтініш берілген 
елді мекенде тіркеуде тұруы;

5) Бағдарлама қатысушысының 
және оның отбасы мүшелерінің кейіннен 
сатып алумен жалдамалы тұрғын үйге 
қоныстану үшін Бағдарламаға  қатысуға 
өтініш берген елді мекенде меншік 
құқығында баспанасының болмауы; 

6) ерлі-зайыптылардың және 
олардың отбасы мүшелерінің соңғы 
5 жыл ішінде тұрғын үй жағдайларын 
қасақана нашарлату жайттарының бол-
мауы;

7)  өтініш берер алдындағы соңғы 
6 ай үшін отбасының таза жиынтық 
отбасылық кірісі (зейнетақы аударым-
дарын, жеке табыс салығын және басқа 
шегерімдерді алып тастағанда) мына-
лар шегінде болуы: 

а) ең төменгі шек: Алматы, Астана 
қалалары үшін – тиісті жыл үшін өмір 
сүруге қажетті ең төменгі қаражаттың 
4 еселенген мөлшері, қалған қалалар 
(елді мекендер) үшін – өмір сүруге 
қажетті ең төменгі қаражаттың 3 еселен-
ген мөлшері;

б) ең жоғарғы шек: барлық қалалар 
(елді мекендер) үшін – өмір сүруге 
қажетті ең төменгі қаражаттың 12 есе-
ленген мөлшері. 

Тек тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесінің салымшысы ғана Бағдарлама 
қатысушысы бола алады. Бұл бағыттағы 
Банктің рөлі әлеуетті жас отбасының 
– жалдаушылардың төлем қабілетін 
бағалау, жалдау кезеңінде қаражат 
жинақтауға мониторинг жүргізу, сондай-
ақ, кейіннен жалдамалы тұрғын үйді са-
тып алу үшін тұрғын үй заемдарын беру 
болып табылады.  

Тұтас алғанда, Бағдарламаның 
бірінші бағыты шеңберінде 2012 жыл-
дан бастап 2020 жылға дейін 3 млн. ш. 
м. жуық, екінші бағыт аясында – 1,5 млн. 
ш.м. тұрғын үйді пайдалануға беру жо-
спарланып отыр.  

– Сіздіңше қалай, Бағдарлама бой-
ынша шын мәнінде қашан пәтерді сатып 

алуға немесе жалға алуға болады? 
Мынадай тұжырымдар бар: 
ГАГАРИН ГАГАРИН 13:46, 18 

шілде 2012, nur.kz: «Жаратушы Алла, 
мұның бәрі қашан жұмыс істей бастай-
ды?! ҚАНША РЕТ АЙТЫЛДЫ, орнынан 
қозғалған ештеңе жоқ...».

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ Департамент директо-
ры Сизов А.С.:

– Бағдарлама барысын қадағалап 
отырғандар біледі деп ойлай-
мын, «Қолжетімді баспана – 2020» 
бағдарламасының бірінші бағыты шын 
мәнінде, 2011-2014 ж.ж. арналған 
тұрғын үй құрылысы бағдарламасының 
жалғасы болып табылады, ал бұл 
Бағдарлама 2011 жылы басталған бо-
латын.  

Бүгінгі таңда мынадай нақты мысал-
дар келтіруге болады: мына қалаларда 
850 пәтерлік 11 тұрғын үйдің құрылысы 
аяқталды: Ақтөбе (3 үй– 393 пәтер), 
Талдықорған (1 үй – 60 пәтер), Орал 
(1 үй – 90 пәтер), Тараз (2 үй – 64 
пәтер), Қызылорда (2 үй – 100 пәтер), 
Павлодар (2 үй – 143 пәтер). Қазіргі 
уақытта Бағдарлама қатысушыларына 
пәтерлерге құжаттар рәсімделуде. 

Сондай-ақ, барлық облыс 
орталықтарында және Алматы, Астана 
қалаларында 5 381 пәтерлік 81 үйдің 
құрылысы жүргізілуде, оларға өтініштер 
беру аяқталған немесе жүргізілу үстінде. 

Тек 2012 жылы ғана Әкімдіктермен 
1336 пәтерлік 17 үйдің құрылысын 
салуға келісімге қол қойылды, тұрғын 
үйлердің құрылысын салуға келісімдерге 
қол қою жұмысы әрі қарай жалғасуда. 

– Ал Бағдарлама бойынша салынып 
жатқан үйлердің сапасы туралы Сіз не 
айтасыз?

Форум қатысушыларын бұл сұрақ та 
қызықтырады:  

Бек 2012-05-29 16:48, tengrinews.kz: 
«ең бастысы, қолжетімді баспана құлап 
қалмаса болғаны…» 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ Департамент директо-
ры Сизов А.С.:

Бағдарламада жайлылығы 3 және 4 
класты тұрғын үй салу көзделген. 

Жайлылығы 3 және 4 класты деген 
нені білдіреді және олардың 1 және 2 кла-
сты жайлылықтан қандай айырмасы бар 
деген сұрақ туындайды. Егер қысқаша 
айтсақ, 1 және 2 класс – бұл барынша 
мүмкін болатын артықшылықтары бар 
таңдаулы (элиталық) тұрғын үйлер, ал 
3 және 4 класс – бұл қалыпты зама-
науи жайлы баспана. Қай класс болса 
да, қауіпсіздік пен сапалылық жағдайы 
бірдей, яғни, кез келген кластағы тұрғын 
үйлердің сейсмикалық беріктігіне, 
құрылыс сапасына кепілдік беріледі. 
Дегенмен, өзіндік ерекшеліктері де жоқ 
емес. Мысалы, жайлылығы 3 класты 
үйлердің ас бөлмесінің ауданы 9 ш.м. 
аспауы керек, төбелерінің биіктігі – 2,7 
м., 1 адамға жалпы ауданы 18 ш.м. 
кем емес, бөлме саны 2 және одан көп 
болғанда, санторап бөлек, пәтердің 
әрленуі – жақсартылған. Ал жайлылығы 
4 класты үйлерде ас бөлмесінің ауданы 
6 ш.м., төбелерінің биіктігі – 2,5 м., 1 
адамға жалпы ауданы 15 ш.м. кем емес, 

санторап бірге болуы мүмкін, пәтердің 
әрленуі – жай әрлеу. 

3 класты жайлылық бойынша таза 
әрленген тұрғын үйдің 1 шаршы метрі 
үшін сату бағасы:

● Алматы және Астана қалаларында 
- 142,5 мың теңге;

● Атырау, Өскемен және Ақтау 
қалаларында - 112,5 мың теңге;

● қалған өңірлерде – 90 мың теңге.
4 класты жайлылық бойынша таза 

әрленген тұрғын үйдің 1 шаршы метрі 
үшін сату бағасы:

● Алматы және Астана қалаларында 
- 120,0 мың теңге;

● Атырау, Өскемен және Ақтау 
қалаларында – 100,0 мың теңге;

● қалған өңірлерде – 80 мың теңге.
Құрылыс сапасына бақылау жа-

сауды Әкімдіктер қамтамасыз етеді. 
Қазіргі уақытта құрылыс сапасына ерек-
ше көңіл бөлінеді. Банк, өз тарапынан, 
тұрғын үй сатып алушылар пулына 
қатысушылардың өкілі ретінде, салы-
нып жатқан үйлердің сапасын тексеруді 
кезеңділікпен жүзеге асырады және 
өз клиенттері үшін салынып жатқан 
объектінің ағымдағы жағдайы туралы 
ақпараттарды Банктің сайтына орнала-
стырып отырады. 

– Табысы төмен азаматтардың 
жолын кесіп, үйлерді сатып алатын 
«қалтасы қалыңдар» үшін қандай да бір 
шектеулер қойылған ба? 

tengrinews.kz кірушілердің диалогы:
ёпрст  2012-07-18 14:48: «негізінде 

қалай, алуға тұра ма, жоқ па? Сіздің 
пікіріңіз қандай? (ескерту: баспанаға 
зәру емеспін)». 

Чел  2012-07-18 21:08: «Егер, шын 
мәнінде баспанаға зәру болмасаңыз, 
бұл сұрақты қоймау керек қой. Қажет ет-
кен адамдар алсын да». 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ Департамент директо-
ры Хлыстова О.Н.:

Бірінші бағыт бойынша: 
Баспанасы жоқ немесе тұрғын үй 

жағдайларын жақсарту қажет адамдар 
үшін алдын ала және аралық тұрғын 
үй заемдары бойынша жеңілдетілген 
пайыздық мөлшерлемелер көзделген. 

«Қолжетімді баспана –2020» 
бағдарламасы аясында жеңілдетілген 
пайыздық мөлшерлемелер бойынша ал-
дын ала және аралық тұрғын үй заемда-
рын алу үшін Бағдарлама қатысушысы 
мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:

1) Бағдарлама қатысушысының 
және оның отбасы мүшелерінің 
Бағдарламаға  қатысуға өтініш бер-
ген елді мекенде меншік құқығында 
баспанасының болмауы немесе 
Бағдарлама қатысушысының, оның 
отбасы мүшелерінің меншігіндегі пай-
даланып отырған пайдалы ауданның 
мөлшері отбасының бір мүшесіне 15 
ш.м. кем мөлшерді құраған жағдайда, 
Бағдарлама қатысушысының тұрғын үй 
жағдайларын жақсартуға қажет болуы; 

2) Бағдарлама қатысушысының 
және оның отбасы мүшелерінің соңғы 
5 жыл ішінде Бағдарламаға  қатысуға 
өтініш берілген елді мекенде тұрғын 
үй жағдайларын қасақана нашарлату 
жайттарының болмауы.

Егер Бағдарлама қатысушысы 
аталған талаптарға жауап бермесе, онда 
Банктің стандартты мөлшерлемелері 
бойынша алдын ала және аралық 
тұрғын үй заемдарын алуға құқығы бар. 

Екінші бағыт бойынша. 
Жоғарыда менің әріптесім айтып 

кеткендей, жас отбасыларының ең 
жоғары таза отбасылық кірісі бойынша 
шектеулер белгіленген. Бұл нұсқа тек ай 
сайынғы таза жиынтық кірісі ең төменгі 
күнкөріс минимумының 15 еселенген 
мөлшерінен аспайтын отбасылары үшін 
көзделген, бүгінгі таңда бұл сома 261 
585  теңгеге тең.

– Тұрғын үйді сатып алуға неме-

се жалға алуға Бағдарлама бойынша 
ай сайынғы төлемдер қаншалықты 
қолжетімді?

Мынадай комментарийлер бар: 
Евгений 2012-06-05 15:10, 

tengrinews.kz: «ай сайынғы төлемдердің 
мөлшері 50 мың теңгені құрайды. 
Қолжетімді болғаны осы ма? 50 мың – 
бұл ҚР-дағы көпшілік халықтың орташа 
айлық еңбекақысы.» 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ Департамент директо-
ры Хлыстова О.Н.:

Отбасы кірісі алдын ала заем алуға 
жетпеген жағдайда, тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесі арқылы жүзеге асырыла-
тын Бағдарламаның бірінші бағыты бой-
ынша төлемдерді есептеудің үлгісімен 
танысуды ұсынды. 

Мысалы: 
● ш.м./90 000 тг. деп есептегенде, 

ауданы 60 ш.м. 2 бөлмелі пәтердің құны 
- 5,4 млн. теңге;

● қаражат жинау бойынша ай 
сайынғы жарна 8 жыл бойы – 28 620 
теңгені құрайды;

● жалдау төлемі – 6 000 теңге (8 
жыл бойы);

● жалдамалы тұрғын үйді сатып 
алуға тұрғын үй заемын өтеу бойынша 
төлем 18 900 теңгені құрайды (тұрғын 
үй заемы 15 жылға дейінгі мерзімге, 
теңгемен жылдық 4 % мөлшерлеме бой-
ынша беріледі).

– Ольга Николаевна, мен дұрыс 
түсінген болсам, менің отбасым 8 жыл 
бойы ай сайын 34 620 (жалдау+жинақтау) 
теңге төлей ме? Және бір мезгілде 
пәтерде тұратын бола ма?  

– Иә, өте дұрыс. Жалдамалы 
тұрғын үйге кіру үшін Сіз өзіңіздің 
Банктегі жинақ шотыңызға салымға 
ай сайынғы жарналардың 6 еселенген 
мөлшерінде кепілдік жарна салуыңыз 
қажет (біздің үлгі бойынша бұл сома  28 
620*6 = 171 720 теңгеге тең). Ал 50% 
жинақтаған соң және жинақтау талап-
тарын орындағаннан кейін Сіз тұрғын 
үй заемын ала аласыз және тұрғын үйді 
сатып аласыз. Тұрғын үй заемын өтеу 
бойынша төлем 15 жыл бойы 18 900  
теңгені құрайды. Енді пәтер Сіздің жеке 
меншігіңіз болып табылатындықтан, 
жалдау төлемін бұдан кейін төлемейсіз. 

Жалдаушылар ақша жинақтау бой-
ынша төлемдерді ұқыпты түрде салып 
отырулары қажет екендігін ескерткім 
келеді. Салымға жарналар уақтылы 
енгізілмеген жағдайда, жалдамалы 
тұрғын үйде нақты тұрғаны үшін өтемақы 
төлей отырып, жалдаушы жалдамалы 
тұрғын үйден шығуға мәжбүр болады. 

– Бағдарламаға қатысуға қатысты 
сұрақтар өте көп, Сіз қандай кеңес 
бересіз?

Медет Ақтаев 14:53, 18 шілде 2012, 
nur.kz: «Ал рәсімдеудің әрбір қадамы ту-
ралы қайдан білуге болады?»

Andreas 2012-07-19 11:20, 
tengrinews.kz: «Тұрғын үйді жалға алу 
үшін жас отбасылар қайда баруы ке-
рек?» 

Ертай 2012-06-15 18:32, tengrinews.
kz: «Aл тіркеу жергілікті болуы керек пе, 
егер мен басқа қалада тіркелген болсам 
ше?» 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ Департамент директо-
ры Хлыстова О.Н.:

Банк филиалдарының барлық 
кеңселерінде, 8-800-080-1880 теле-
фоны бойынша (қоңырау шалу тегін), 
сондай-ақ, Банктің www.hcsbk.kz сай-
тында неғұрлым толық кеңес алуға және 
ақпараттарды білуге болады!

Біздің мекен-жайымыз: Қарағанды 
қ., Ермеков к., 54 үй, тел.: 8 (7212) 43-62-
02, 43-62-52.

Дамир Акимов



№ 30 (32) 14 тамыз 2015 жыл

Ққ

88 17 тамыз - 23 тамыз

  17 тамыз, дүйсенбі                  18 тамыз, сейсенбі                   19 тамыз, сәрсенбі                  20 тамыз, бейсенбі

Телебағдарлама
 17 тамыз, дүйсенбі                  18 тамыз, сейсенбі                   19 тамыз, сәрсенбі                  20 тамыз, бейсенбі 17 тамыз, дүйсенбі                  18 тамыз, сейсенбі                   19 тамыз, сәрсенбі                  20 тамыз, бейсенбі 17 тамыз, дүйсенбі                  18 тамыз, сейсенбі                   19 тамыз, сәрсенбі                  20 тамыз, бейсенбі

07.00 «Таңшолпан»
08.00,09.30,12.30,17.30,20.30,00.00 
Жаңалықтар
10.00 Мултьсериал
10.50,21.05 Айтуға оңай
11.45,19.30 Телесериал
12.45 Еңбек түбі - береке
12.45,01.40 Дауа
13.20 Білгірлер бәйгесі
14.10 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10,22.40 Телесериал
17.00 Менің Қазақстаным
17.50,00.30 Өзекжарды
18.10 Телесериал
18.55 Док.сериал
19.10 ЕХРО-2017
21.50  Телесериал
23.40 Журналисттік зерттеу
00.50 Футбол

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.10 Ду-думан
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.10,00.55 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.25,12.35 Мультсериал
13.10 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.10 Бұйымтай
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.45 Док. фильм
18.10 Телесериал
19.00 ТВ Бинго
20.30,01.25 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.20 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. фильм
13.00 Телесериал
13.50 Ашығын айтқанда
14.40,22.20 Телесериал
15.40 «Наша война»
16.45 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30-09.30 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.00 Вести-недели
Профилактика
17.50 Жақсылардан ғибрат
17.30 Азия айнасы
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
20.40 Вести-Россия
21.25 Военнная программа
22.50 Худ. Фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
Профилактика
17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
19.35 Это наша с тобой биография
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт. Кз
21.10 Телесериал
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
08.00,09.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
10.00,21.50 Арман асуы
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Телесериал
12.45 ЕХРО-2017
13.10 «Алаң»
14.00,00.50 Сыр-сұхбат
14.25,14.50 Мультсериал
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 Телесериал
17.05,01.50 Жарқын бейне
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Телесериал
19.05,00.55 Қылмыс пен жаза
23.40 Журналисттік зерттеу

ХАБАР
07.00 Айтұмар
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.25,12.35 Мультсериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.20 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.45 «Экономкласс»
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
22.15 Телесериал
23.10 Жекпе-жек

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.50,02.20 Ашығын айтқанда
14.40,22.20 Телесериал
15.40 «Наша война»
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.50 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,19.30,21.40 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
07.50,14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00,13.00 Новости
08.30 «Наши дети»
14.15,17.45 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.10 Телесериал
17.10 Шырмауық
19.00 Ваш день
21.05 Док. сериал
22.50 Концерт
01.00  Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.55 Док. фильм
09.45 Мультфильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.40 Это наша с тобой биография
12.00 Телесериал
18.30 Дневник памяти
18.50 Мәңгілік мұра
19.00 «Эхо»
19.30 Путь к истине
21.00 Телесериал
23.10 Кино

08.00 «Таңшолпан»
08.00,09.30,12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
10.00 Арман асуы
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.30 Телесериал
12.45 Қылмыс пен жаза
14.00 Поэзия әлемі
13.40 Ғасырлар үні
14.25 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Телесериал
17.00 Док. фильм
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Телесериал
19.05,23.40 Конституцияға – 20 жыл
02.30 Телесериал

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
12.25 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.45 Док. фильм
18.15 Телесериал
19.15,23.10 Біздің үй
20.30 Мерейлі отбасы
22.00 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
13.00,20.40 Телесериал
13.50 Ашығын айтқанда
14.40 Телесериал
15.40 «Наша война»
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.00 Новости
23.45 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
08.00,13.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 Время творить
14.15 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 Док. фильм
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 «Эхо»
11.35 Путь к истине
12.00 Телесериал
18.30 Арена
19.00 Дневник августовской конференции
19.35 Док. фильм
21.00 Телесериал
23.00 Кино

08.00 «Таңшолпан»
08.00,09.30,12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
10.00,21.50 Телесериал
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.45 Агробизнес
13.10 Конституцияға – 20 жыл
13.35,03.30 Сіз не дейсіз?
14.10 Жан жылуы
14.25,14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Телесериал
17.00,02.05 Док. фильм
17.50,02.45 Өзекжарды
19.10 Индустрияландыру
00.20 Футбол

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,20.30 Мерейлі отбасы
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,00.00 Бұйымтай
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.45 Док. фильм
18.15 Телесериал
19.10 Жекпе-жек
21.30 Телесериал
22.10 Телесериал
23.00 Біздің үй
01.45 Кино

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45  Ашығын айтқанда
14.40,22.20 Телесериал
15.40 Наша война
16.40 Давай поженимся
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.45 Телесериал
03.30  Контрольная закупка

    5 КАНАЛ
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
14.00,02.30 Деректі фильм
14.35 Прямой эфир
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
17.45 Азия айнасы
19.00 Ваш день
21.05 Кино
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
 Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
11.05 Прямой эфир
11.40 Док. фильм
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Арена
21.00 Телесериал
23.10 Кино
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17 тамыз - 23 тамыз

     21 тамыз, жұма                           22 тамыз, сенбі                   23 тамыз, жексенбі

07.00 Концерт
08.30 Қымызхана
09.00 Ақсауыт
09.30 Худ. фильм
11.00 Баламен бетпе-бет
12.20 Айтыстан үзінді
13.05 Оразалы Досбосыновты еске алу 
кеші
14.35,00.20 Драма
16.20 Саят Медеуовтің ән кеші
17.50 Қара шаңырақ
19.30 Түнгі студияда Н.Қоянбаев
20.30, 00.00 АПТА.KZ
21.05 Ұлттық шоу
22.25 Драма
02.00 Көкпар

ХАБАР
07.00 Қалжың қоржыны
08.30 Айбын
09.35 Ас арқау
10.05 Мерейлі отбасы
11.15 Худ. фильм
12.15 Кино
13.30 Концерт
14.25 Бенефис-шоу
15.35 Кино
16.50 Бұйымтай
17.35 Концерті
19.50 Ду-думан
21.00 Худ.фильм
23.00 Кино
00.45 Телесериал
01.55 Худ. фильм

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.30 Телесериал
08.35 Жаңалықтар
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 Кино
11.55 «Кешкі кездесу»
13.05 Караоке такси
13.40,03.15 101 кеңес
14.05 «Ән дария»
15.05 Кино
17.00 Худ. Фильм
21.00 Кино
22.45 Худ. Фильм

    5 КАНАЛ
10.00 Шарайна
10.20 Моя караганда
10.35 Жақсылардан ғибрат
10.55 Азия айнасы
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Док. сериал
16.10 Планета собак
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  5-арнадағы ән-әуен + TV-ЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Худ. Фильм
21.50 Худ. фильм
23.50 «Әуенді Қазақстан» +TV-ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.10 Мультфильм
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Док. Фильм
14.05 Концерт
16.00 Худ. Фильм
17.25 Халық ертегілері
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 Сто тысяч Я
20.40 Бейнеклип
21.00 Ойталқы
21.35 Дневник памяти
22.10 Худ. Фильм.

08.00 «Таңшолпан»
08.00,21.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
10.00 Телесериал
10.55 Айтуға оңай...
11.40,19.35 Телесериал
12.40 Иман айнасы
13.05 Индустрияландыру
14.10 Баламен бетпе-бет
13.55 Эүзден жүйрік
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 Телесериал
17.00,02.35 Док. фильм
17.25,00.35 Өзекжарды
18.10 Ғасырлар үні
19.00 Менің Қазақстаным
21.50 Шын жүректен!
23.40 Журналисттік зерттеу
00.50 Драма

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,01.00,02.30 
Жаңалықтар
10.10 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.10,20.30 Мерейлі отбасы
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
13.55 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Драма
18.30 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Телесериал
19.05 Орталық хабар
21.30 Худ. Фильм
23.20 Кино

 ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
13.00,20.40 Телесериал
13.50,20.40 Телесериал
14.40 Жұма уағызы
14.50 «Қылмыстық іс №»
15.40 Худ. фильм
17.40 «Жди меня»
18.50 Поле чудес
23.55 Кино

5 КАНАЛ
06.30,20.55 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
08.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 Время творить
14.00 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Жастар
17.30 Ғажайып адам
18.10 Ислам: Сауалдар мен жауаптар
19.00 Ваш день
20.40 Моя караганда
21.25 Все о государственных доходах
22.50 Док. фильм
23.50 В ритме нашего города
00.10 Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
0 7 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 5 0 , 2 2 . 0 0 
Жаңалықтар
08.50 Телесериал
11.05 Шаңырақ
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
18.30 Ғибрат
19.00 Бумеранг
19.35 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.25 Кино

07.00 Концерт
08.10 Қымызхана
09.00 «Субботалық ТАҢ»
10.05,02.30 Дауа
10.05 Мультфильм
11.50 Ұлттық шоу
13.00 Білгірлер бәйгесі
16.20 Әзіл әлемі
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 Қара шаңырақ
19.30 Түнгі студияда Н.Қоянбаев
21.00 Субботалық кездесу
22.35 Жайдарман

ХАБАР
07.05 Қалжың қоржыны
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.00 Ұлт саулығы
10.20,20.30 Мерейлі отбасы
12.15 Сказка
13.15 Концерт
13.55 Орталық Хабар
14.50 Жұлдызды дода
17.10 Худ. Фильм
18.10 Концерт
19.20 Бенефис шоу
21.05 «Жеті күн»
22.00 Худ. Фильм
23.45 Телесериал
01.45 Худ. Фильм

ЕУРАЗИЯ
06.00 Худ. Фильм
07.30 Контрольная закупка
08.00 Таңғы пошта
08.50,21.30 Жаңалықтар
09.00 Новости
09.10 Смак
09.45 Худ. Фильм
11.40 Фабрика грез
12.05,01.45 Ду қол  шоколад
13.00 Караоке такси
13.30, 101 кеңес
14.50 Угадай мелодию
15.45 Смотрим вместе!
16.55 Телесериал
20.00 Первая программа
20.35 «Слепое счастье»
21.30 Кешкі кездесу
23.30 Ән-дария
00.15 Худ. Фильм

    5 КАНАЛ
10.05 Шарайна
11.00 Моя караганда
11.15 Азия айнасы
11.40 «Нольден бастап»
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.30 Қазақ тілін үйренейік
13.00 Мусульмане
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Субботник
14.00 «Будем здоровы»
14.20 Кино
15.00 Док. фильм
16.00 Субботний вечер
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.00 Апта репортажы
20.20,22.30 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
11.10 Сіз қайда жүрсіз?
14.00 Концерт
16.00 Худ. Фильм
18.00 Бумеранг
18.35 2050
19.00 Жаңғырық
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.05 Сөнбес сәуле
21.30 Док. фильм
22.05 Худ. фильм

Ең бірінші кезекте, өрт оқиғасын көрген 
адам шұғыл 101 телефонына хабарласып, 
ондағыларға хабарлауы тиіс, сонымен 
қатар тұтқаның арғы жағынан берілген 
сұрақтарға толық жауап беруі міндетті. 
Өйткені, өрт сөндірушілер оқиғаның қай 
жерде болып жатқанын нақты білуі тиіс, 
бұл жедел жету үшін қажет мәлімет бо-
лып табылады. Бұған қоса қайда, не жанып 
жатқанын, нешінші қабат екенін де айтуды 
ұмытпаған жөн. Егер мүмкіндік болса, өрт 
сөндіретін көлікті күтіп алудың пайдасы 
мол, ол санаулы минуттарды үнемдеу үшін 
қажет-ақ. 

Егер үйде қандай да бір иісті сезген 
болсаңыз,  барлық жерді мұқият қарап, 
электр желілерін тексерген дұрыс. Ал егер 
түтін мен иіс подъезден шығып жатқаны 
белгілі болса, уақытты босқа өткізбей, де-
реу 101 телефонына хабарласу керек. Бұл 
ретте не болып жатқанын түсіну керек, 
дегенмен бұл аса сақтықты қажет етеді. 
Пәтерден шыққанда есігін мықтап жабу ке-
рек, олай болмаған жағдайда түтін үйіңізге 
кіріп кетеді. Ал егер түтін мен ыс тыныс 
алуға кедергі келтіретін болса, онда  төменгі 
қабатқа түсуге тырыспай-ақ, 101-ді теріңіз. 
Кейде мұндай жағдайда адамдар сыртқа 
жүгіріп өтемін деп, түтінге тұншығып 
қалады. Сондықтан пәтер есігін жауып 
алып, түтін кіретін тесіктерді дымқыл 
шүберектермен бітеуге күш салыңыз. Ауа 
өткізгіш жерді жауып, өрт сөндірушілердің 
келуін күткен жөн. Егер пәтер бірінші 
қабатта болса ештеңе емес, ал жоғарғы 
қабаттарда болса, жеделсатысы жоқ болса, 
түтіннен қашамын деп асығып-аптығып 
оқыс әрекеттерге баруға болмайды. 

Тұрғындар! Өрт қауіпсіздігі ережелерін 
мұқият сақтаңыздар! Өртті сөндіргеннен 
гөрі оның алдын алу әлдеқайда жеңіл. Біздің 
қауіпсіздігіміз бірінші кезекте өзімізге бай-
ланысты. 

Төтенше жағдайлар бойынша басқарма 
бастығы Арман Сағынтайұлы Алпысбаев 
әр сейсенбі күні  сағат 16.00-ден 18.00-ге 
дейін тұрғындарды қабылдайды. Сонымен 
қатар тұрғындардың арыз-шағымдары мен 
өтініш-пікірлері үшін арнайы жәшіктер 
орнатылған. Бұған қоса 8 (72-12) 518937 
сенім телефонына хабарласуға болады. 

Е.СЛАНОВ,
өртке қарсы қызмет майоры

101 хабарлайды

Сақтық шаралары

Жасыратыны жоқ, тілсіз-
жау атанған өрт көп ретте 
тұрғын үйлерде шығады, 
салдарынан адам өмірі 
қиылып жатады. Сондықтан 
бұл жолы тағы да 
оқырмандардың есіне өрттен 
қорғану шаралары туралы 
айтуды жөн көрдік. 



№ 30 (32) 14 тамыз 2015 жыл

Ққ

10 Отбасылық құндылық
Әйел – өмірдің тірегі

Жерде жетім жұбанса, 
көкте періште қуанадыДеректерге сүйенсек қазір 

біздің елімізде қырық сегіз мыңға 
жуық ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған жетім балалар тіркелген. 
Жыл сайын жүз мыңнан аса 
бала ата-аналары тірі бола тұра 
олардың қарауынан тыс қалып 
кезбелікке, қаңғыбастыққа 
салынады. Ақыры үкімет мұндай 
жетесіздікке жол бермей әлгілерді 
қазына үйінің қабырғасына 
тоғытады, сөйтіп әр қалада жетім 
балалар үйлері қатары өседі. 
Тағы да статистикаға жүгінсек 
жоғарыда келтірілген 48 мыңның 
оң мыңдайы ғана әкесі де, шешесі 
де қайтыс болған тұл жетімдер, ал 
қалған отыз бес мыңнан аса бала 
ата-анасы бола тұра тірі жетім 
атанғандар. Біз құрып жатқан 
қоғамның ең жоғарғы құндылығы 
адам, бүкіл өзгерістердің бәрі 
сол үшін, соның игілігі үшін 
деп айтылғанымен әрбір жеке 
жағдайларда сәби күнінен ата-
ананың қамқорлығынсыз қалған 
баланың күн сайын қиындыққа 
тап келері сөзсіз. Мұны күнделікті 
өмірден көріп куәгер болып 
жүрміз. 

Мен Әйгерімді ең алғаш көр-
генімде тағдырына налып, көзінің 
жасын көлдетіп жылаған еді.

– Әке-шешемнің  ата-ана-
лық міндеттеріне жау ап-
сыз қарап тағдырымды тәл -
кек етуінен төртінші сынып тан 
бастап Қарағанды қала  сының 
«Құлыншақ» бала лар үйінде оқып 
ержеттім. Мек тепке 2 жыл кеш 
бардым тоғызыншы сыныптан 
кейін колледжге түстім, бірақ оны 
бітіре алмай, бір жылдан кейін 
тұрмысқа шықтым.

Жолдасым өзімнен 10 жас 
үлкен болғанына қарамастан мен 
өзімді бақытты сезіндім. Ол өте 
мейірімді және өзі де көпбалалы 
жанұяның ең кішісі болғандықтан 
баланы жақсы көретін. Маған 
туған әке-шешем бере алмаған 
мейірімді содан көрдім. Біз көп 
балалы жанұя болуды қаладық. 
Төрт баланы өмірге әкелдім, 
Санат газбен дәнекерлеуші еді, 
күндіз-түні жұмыс істеп бізге 
ештеңеден таршылық көрсетпеді. 
Ал мен болсам ауылдағы үйіміздің 
жанына бау-бақша егіп, азын-аулақ 
мал ұстап балаларымды қарадым, 
бірақ бұл қызығым ұзаққа 
бармады. Өткен жылы күйеуім 
қайтыс болды. Енді міне, төрт 
баланың барлық ауыртпалығы бір 
өзімнің міндетімде, соларды қалай 
жеткіземін деп шырылдап жүрмін, 
– деген жас келіншектің әңгімесі 
кімді де болса бей-жай қалдыра 
алмайтын.

А.Әубәкірова Теміртауға 
жақын жердегі ауылдардың бірін-
де 1990 жылы өмірге келген, 
атасы-әжесі, әке-шешесі, туған 
туыс қандары бар үлкен отбасында 
жанұяның тұңғыш қуанышы 
болып дүние есігін ашқан қыздың 

«Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді» деп 
әйелдің еңбегін орасан жоғары бағалаған еді. Өкінішіке орай отбасылық 
құндылықтардың бағасы кеміп, адамзат баласы осынша зор міндет, үкілі үміт 
артқан аналардың да кейбірі өз міндетіне аяқ асты қарайтыны әрегідік болса да  
кездесіп қалады. Соның мысалы ретінде соңғы жылдары елімізде балалықтың 
базарын сезбей, ата-анаға еркелей алмай өсіп жатқан сәбилердің бар екендігін 
айтқымыз келеді. Биыл Ұлы Жеңістің жетпіс жылдығын атап өттік, яғни 
бейбіт заман орнағалы осынша уақыт. Алайда туған перзентіне тасбауырлық 
көрсеткен әйелдердің кесірінен жетімдер үйі соғыс кезіндегіден де көбейіп 
кеткен.

жетімдіктің де, жалғыздықтың 
да тауқыметін тартар қисыны 
жоқ, бірақ ол өзі айтқандай әжесі 
қайтыс болғаннан кейін туған 
әкеден де, анадан да жанашырлық 
таппай үкіметтің үйіне баруға 
мәжбүр болған. Бұған басты себеп 
ата-ананың өз міндетін орындамай 
ұрпақ тәрбиесіне салғырт қарап 
ішімдікке бой ұруы.

– Негізінен мен әкемді жаман-
дай алмаймын, оның қазір басқа 
отбасы бар, үш қызын ел қатарлы 
асырап, біреуден ілгері, біреуден 
кейін өмір сүруде. Ана бір кезде 

қатты қиналған сәтте іздеп бардым, 
бірақ ол «мен алиментті уақытылы 
төлеп тұрдым, сенің алдыңдағы 
әкелік парызымды солай өтедім, 
енді мен саған қарыз емеспін» 
деп суық үн қатты. Жарайды 
«әкенің жақындығы жездедей-ақ» 
деген бір сөз бар ғой сондықтан 
мен оны кінәламаймын,  бірақ 
ананың жөні бір бөлек, өмірде 
кездесетін қиындыққа шыдамай, 
еркін құл қынға жеңдіріп жалғыз 
қызын өз қолымен өсіре алмаған 
әйел ана туралы не деуге болады. 
Мен өзім қазір ең үлкені алты, 
одан кейінгілері төрт, екі, кішісі 
емшекте – төрт баламен қалсам да 
оларды ешқайда тастамаймын, – 
дейді жас келіншек.

Ол сәбилерінің бірін көтеріп, 
бірін жетектеп Теміртауға табан 
тіреген. Мұнда келуге анасының 
ұзақ жылдардан бері осында 
жүргені себепкер. Балаларымен 
қоса анасын да өзінің қасына 
алып әр бұрышта пәтер жалдап 
жүрген Әйгерім қыс бойы – үш 
ай қаламыздағы «Менің үйім» 
дағдарыс орталығы ашқан 
әйелдерді уақытша паналататын 

жерді мекен еткен. Сол қоғамдық 
ұйым мамандарының көмегімен 
қаладан тұрақты тіркеуге тұрған, 
құжаттары сәйкестендіріліп 
мем  лекеттік қордан үй алу 
үшін кезекке де тіркелді, бірақ 
жас баласы болғандықтан тек 
сәбилерге берілетін төлемақымен 
ғана күн көріп жүрген оның 
шамалы қаражатқа пәтер жалдауы 
өте қиын, сондықтан ол бірнеше 
жоғарғы лауазымды адамдардың 
қабылдауында болып өзіне қан-
дай да бір көмек жасалуын 
сұраған-ды. Әрине тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылықтың 
мұндай тізімінде қазір үш мыңға 
жуық адам тұрады. Сондықтан 
қандай да бір жеңілдікпен пай да-
ланып кезектен тыс баспана алу 
мүмкін емес жағдай. 

– Осылайша тығырыққа 
тір ел ген шарасыз күйге түс-
кен де облыс прокурорының 
бірін ші орынбасары қабылдау 
жасайтынын естіп барған едім, ол 
кісіге барлық жағдайды бастан-
аяқ айтып бердім, бірақ еш жәрдем 
бере алмады. 

Мен өзімнің дәрменсіз халіме 

қатты қапаланып, қала әкімінің 
орынбасары А.Есмұрзаевтың 
каби нетіне кіріп бардым. Жылап 
тұрып бүкіл жағдайды айттым, 
«816-шы кезек келгенше мен төрт 
баламен далаға түнегеннен басқа 
барар жерім, басар тауым жоқ» 
деген сөз ол кісіге қатты әсер етті. 
Әйтеуір қолма-қол жан-жақпен 
хабарласып, уақытша болса да 
«бір пәтер, не бөлме табармыз» 
деп жұбатты. Міне осылайша 
маған жаңадан жөнделген бұр-
ынғы жатақхана ғимаратынан 
бір бөлме берді, – деп қуанышын 
бөлісті менің кейіпкерім.

Төрт сәбиімен бір бөлмелі 
пәтерді баспана етіп, оның үстіне 
өзінің қалада аула сыпырушы 
болып жұмыс істеп жүрген жасы 
елуге таянған анасын да қасына 
алған Әйгерімнің біз баян еткен 
жағдайы осылайша жақсылықпен 
аяқталды. Кішкене Мирас, 
Диас есімді ұлдары да «бұл 
біздің үйіміз» деп асыр салып 
жүр. Ал жас ана биыл бірінші 
сыныпқа баратын Мирасты 
мектепке дайындау керек деп 
соның қамын жасауға кіріскен. 

Өйткені ананың көңілі әрдайым 
балада, бірақ аналардың бәрі 
бірдей еместігін осы мақаланың 
басындағы мысалдарда айтып 
кеттік. Осындай бейбіт заманда 
да сәбилер әлі де қамқорлықсыз 
қалып жетімдіктің тауқыметін 
тартуда. Ел тыныш, көйлек көк, 
тамақ тоқ болған сайын перзент 
деген ұғымның қадірі кетіп 
бара жатқан сыңайлы, тіпті туа 
салып өзінің тоғыз ай көтерген 
сәбиін күл-қоқысқа тастайындар 
немесе сатып күнкөріс көзіне 
айналдыратындар шықты. 25 
жасында төрт балалы болып 
аналық бақытқа бөленген, сөйтіп 

жүріп жан жолдасынан айырылып 
тағдырдың тағы бір соққысына 
тап болса да балапандарын 
қанат тыға қақтырмай, ешқайда 
өткізбей, ешкімге міндетсінбей 
бар қиындықты бір өзі көтеруге 
бел буған жас ананың ерлігіне, 
рухының өрлігіне таң қалдым. 
Пәтеріне құтты болсын айта 
барып, өзін шырылдатып балалар 
үйіне берген туған анасымен де 
осында жолығып бірер ауыз тіл-
дес кен едім.

– Мынадай әдемі, үріп ауызға 
салғандай, дені сау қызды бала-
лар үйіне қалай қиып бердіңіз? 
деген сауалға ол әлдебір қисын-
сыз бірдеңелерді айтып кетті. 
«Күйеуім ішті, енем қарсы 
болды, әке-шешем мені басқа 
балаларынан кем көрді, басымда 
үйім болмады, ешкім маған 
көмектеспеді» деген сияқты 
сыл  тауларды айтып ақталғысы 
келгендей болды. Бірақ мұның 
бәрі де қоғамнан өз орнын таппай 
жағымсыз әдетке бойұсынып 
берекесіз өмір сүрген адамның 
сылтауы екені айтпаса да түсінікті.

– Қазір анам қасымда, аула 
сыпырушы болып жұмыс істейді, 
бір мезгіл балаларыма қарасады, 
– деген Әйгерім кеш те болса 
өзінің туған анасының қасында 
екендігіне қуанышты кейпін 
байқатты. Иә, тағдыр тауқыметін  
тартса да адамдардың бірін-
бірі кешіріп, жақсылыққа бет 
бұрғанына не жетсін. «Жерде 
жетім жұбанса, көкте періште 
қуанады» дейді ғой халқымыз. 
Шығыстың бір ғұламасы «Үлкен 
адамдардың ісін ұсақ-түйекке 
қаншалықты мұқият қарайтынына 
қарап бағалау керек» деген екен. 
Осы ретте көп балалы ананың 
мұқтажын өтеп көмек қолын 
ұсынған қала әкімінің орынбасары 
Алтынбек Есмұрзаевқа кейіп кері-
міздің шынайы алғысын жеткізуді 
де ұмытпадық. 

Біз əңгімеге арқау еткен 
көпбалалы отбасы пəтерінде 
əзірге еденге төселген кішкентай 
көнетоз кілемнен басқа ештеңе 
жоқ жас балалы жанұяға 
төсек орын, тоңазытқыш, 
телевизор, ыдыс-аяқ сияқты 
тұтыну заттары керек-ақ, тіпті 
олар күнделікті ішіп-жемге, 
киім-кешекке де зəру, газет 
оқырмандары осы жағдайды 
ескеріп көмектескісі келсе 
А.Əубəкірованың байланыс 
телефонын редакциядан алуға 
болады

Серікгүл АЛТАйБАЕВА
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“Абай - кемеңгер ақын”

Абай Құнанбаевқа – 170 жыл

Əлемге танылған 
кемеңгер

- Бұндай іс-шараны 
ұйымдастырып, өткізудегі 
біздің басты мақсатымыз- ұлы 
ақынның өнегелі өмірін, өнерін, 
адамдық қасиеттерін өскелең 
ұрпақтың санасына құю, соны-
мен қатар Абайдың өнер-білімге 
құштарлығын паш ете отырып, 
шығармашылығын кеңінен 
насихаттау, таныстыру,- дейді 
мұражай қызметкерлері. „Абай 
әлемге ашылған терезе еді, оның 
жаны жаңарып жатқан дүниенің 
алыстағы сарынын сезе білді.... 
Гете мен Толстой сынды көптеген 
заңғар гуманист тұлғалардың 
далалық бауырласы екенін 
танытты„ депті Абай жайында ой 
толғаған Шыңғыс Айтматов. 
-Көп адам дүниеге бой алдырған, 
Бой алдырып, аяғын көп 
шалдырған, 
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
Өлмейтұғын артына сөз 
қалдырған, - деп төрелігін өзі 
шешкен Абай бүгін жарқын 
бейнесімен де, жалынды жы-
рымен де бүгінгі ұрпақпен 
қатар өмір сүріп келеді. Өйткені 
Абай ізінің кіршіксіз ақ жүрегін 
тербеткен сансыз ойларын 
тамаша шығармалары мен 
жалынды жырларының бетінен 
әр жолынан, әрбір сөзінен бізге 
соншама ыстық, соншама жарқын 
леп еседі. Ол өткен заманның, 
кешегі түркі дүниесінің соққан 
тынысы болса да бізге түсінікті, 
жүрегімізге қонымды Абай – лебі, 
Абай - үні, халық үні екені хақ.
Абай – қазақ әдебиетіндегі ұлы 
тұлға, маңдай алды ақын екені 

Абай-бұл тек қана қазақ халқының ғана емес, 
ол әлем әдебиеті үшін де феноменалды тұлға екені 
анық.Елімізде, соның ішінде біздің қаламызда да 
кемеңгер ойшыл, кемеңгер ақын Абай атамыздың 
170 жылдығына арналған әдеби кештер болып 
өтті. Солардың қатарында қалалық тарихи-
өлкетану мұражайында „Әлемге танылған Абай„ 
атты кешті атап айтуға болады.

„Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге 
танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан 
біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс„. 
             Нұрсұлтан НАзАРБАЕВ 

таңдаулы туындылары дүние 
жүзі поэзиясының озық үлгілері 
мен деңгейлес тұрғаны - білген 
адамға айқын шындық. Ахмет 
Байтұрсынов «Қазақтың бас 
ақыны» мақаласында «Абайдан 
асқан бұрынғы соңғы заманда 
қазақ даласында біз білетін ақын 
болған жоқ»,- деп аса жоғары 
бағалаған болатын. 

Абай 1845 жылы жылан 
жылында туып, 1904 жылы 60 
жасында Семей уезінің Шыңғыс 

болысында дүниеден қайтқаны 
мәлім. Негізгі аты – Ибраһим бол-
са да, «Абай» деп жас Ибраһимді 
анасы Ұлжан еркелетіп атаған. 
Содан бері бұл есіммен Абай 
тарихқа енді. 

Теміртау қалалық тарихи-
өлкетану мұражайында Абай 
Құнанбаевтың 170 жылдығына 
арналған «Әлемге танылған 
Абай» атты іс-шара өтіп, ол 
бірнеше бөлімнен тұрды. 
Қазақстан халықтарының 

бірлігі залында киіз үй бар 
қазақ халқының тұрмысын 
көрсететін этнография бөліміне 
жиналғандардың қарасы көп 
болды. Бірінші бөлімі Абай 
өмірбаянына арналып, онда 
Абайдың балалық шағымен, 
жалпы өмірі, отбасы туралы 
айтылды. Қорытындыда,  
Абайдың өмірбаянынан сұрақтар 
қойылды. 

Екінші бөлімі Абайды 
ақын, сазгер ретінде көрсетуге 

арналып, Абайдың өлеңдерінен 
бос орындарын толтырып 
үзінділерін оқыды. Жиналғандар 
және әуен бойынша өлеңін 
тапты. Келесі Абай саяси 
қайраткер, аудармашы. Абайдың 
орыс классиктерінен аударған 
аудармаларына арналды. Абайдың 
аудармасын қазақша оқып, сол 
өлеңнің орысша түп нұсқасын 
берілген өлеңдердің ішінен  
табуда қатысушылардың білімдері 
сарапқа салынды. Соңғы Абай – 
кемеңгер ойшыл, философ. Оның 
қара сөздері, философиялық 
тұрғыдан көрсететін прозалық 
шығармалары ойын ретінде 
өтілді. Үш нақыл сөздің арасынан 
Абайдың қара  сөзін табу 
ретінде жүргізілді. Қорытынды 
Қазақстанда және әлемдегі 
Абайға арналған ескертіштердің 
көрсетілуімен аяқталды. 
Сонымен қатар Абайдың өлең, 
күйлері тыңдатылды.

Осылайша, теміртаулықтар 
Абай атамыздың 170 жылдығын 
атап өтті.

Өз тілшімізден

Мерекелік іс-шара

-Халқымыздың данышпан 
бір туар перзенті, ақын, ойшыл, 
кемеңгер Абай Құнанбайұлының 
170 жылдық мерейтойына осын-
дай кеш өткізуді құп көрдік. 
Оқырман үшін Абайдың өмірі 
мен шығармашылығын тағы бір 
рет оқып, ой-елегінен өткізудің 

Абай атамыздың ел көлемінде аталып өтілген 
биылғы 170 жылдық мерейтойы қалалық №1 
кітапхана-филиалында болды. «Абай кемеңгер 
ақын» тақырыбында әдеби кешке осы кітапхана 
орналасқан аудан тұрғындары жиналды. 

өзіндік берері мол. Абайды, 
оның жырларын оқыған сайын 
жаңа ой түйіп, өмірге, қоғамға 
деген көзқарасымыз  орнығып, 
пайым-парасатымыз арта түсері 
анық. Ересектер ұлтты сүюдің, 
ол үшін күюдің қаншалықты 
ұлық іс екенін пайымдаса, жастар 

ізденімпаздыққа ұмылып, Абай 
мұрасын, нақыл сөздерін бой-
ларына дарыта отырып, өмірдің 
мәнін ұғынары даусыз. Сондықтан 
осы мақсатты алдымызға қойдық,-
дейді кітапханашылар. 

Кеш барысында шығарма-
шы лық мұрасының інжу-мар-

жан дарымен ұлтымыздың 
ру хани қазынасына баға жет-
пес үлес қосқан ғұлама ақын 
Абай Құнанбайұлының өмірі, 
шығармашылық жолдары, өлең-
дері, қарасөздері, поэмала-
ры туралы деректер мен мол 
мағлұматтар айтылды.Балалар 

Абайдың «Жаз», «Күз», «Қыс», 
«Ғылым таппай мақтанба», «Өлең 
сөздің патшасы» секілді тағы да 
басқа бірталай өлеңдерін жатқа 
айтып, қарасөздерін және аудар-
маларын  оқыды. Енді бір сәтте 
аудио кітап арқылы М. Әуезовтің 
«Абай жолы» романынан үзінді 
тыңдатылды.

«Абай дана, Абай дара» 
тақырыбында әдеби көрме ұйым-
дастырылып, оған 20 шақты 
кітаптар, газет беттеріндегі 
А. Құнанбайұлына  арналған 
мақалалар қойылды. Оқу залының  
кітапханашысы Махфуза Қапыш-
қызы әдеби көрмеге шолу жасады.

Әдеби кеш барысында 
«Абай ғұлама ақын» атты слайд 
көрсетіліп, ол оқырмандардың 
көңілінен шықты. Әдеби кеш 
өте тартымды өткені соншалық, 
оқырмандар белсенді қатысып, 
өз пікірлерін ортаға сала оты-
рып, осы кештен үлкен әсер алды. 
Абайдың шығармалары мен еңбек 
жолдарын кеңірек үйренуге бұл 
кештің  сабақ болары  сөзсіз.

Ақмарал ШАКЕТОВА

Абайтану
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Біле жүріңіз

Мичиган 
университетінің 
ғалымдары шие жемісінің 
пайдалы қасиеттерін 
анықтады. Тәжірибе 
кезінде зертханалық 
тышқандарға арналып, 
шие жеуден тұратын дие-
та құрастырылды. 

Уақыт өте келе, 
олардан алынған сарап-
тама нәтижелері жеміс 
кеміргіштердің иммунитетін күшейткенін көрсетіпті. Себебі олардың 
қанындағы холестерин деңгейі төмендеген.

Ал бұл жүрек-қан тамырлары ауруына шалдығуды тойтарады. 
Екінші тәжірибе кезінде адамдарға шие шырыны ұсынылып, бұл да 
иммунитетке оңтайлы әсер еткен.

Шие құрамындағы антиоксиданттар ағзадағы қышқылдарды 
реттеп, дәрумен, минералдар мен өзге микроэлементтердің уақытылы 
жеткізілуін қамтамасыз етеді.

Шие жеген адамның тәбеті де жақсы болады. Сондай-ақ дене тем-
пературасын бірқалыпты ете алады.

Шиенің денсаулыққа пайдасы 
Тісті тазаламаса 

не болады? Шын 
мәнінде ештеме де 
болмайды. Тіс па-
стасы ауыз қуысын, 
әсіресе тісті ең 
жақсы тазалайтын 
зат деген - әншейін 
ойдан шығарылған 
ертегі. Тісті ең 
жақсы тазалайтын 
нәрсе жеміс жидек, 
көкөніс. Мәселен, 
алма немесе сәбіз. Бұларды жесеңіз тісіңіз тазарып, бактерия-
лардан арылады. Тіс пастасы ауыздағы жағымсыз иісті де кетіре 
алмайды. Ол иіс тісті тазаламағаннан емес, мынадай себептен 
болады:

 Ø егер тісіңіздің құрт жеген ойығы болса иіс шығады;
 Ø жағымсыз иіс асқазаныңыздан, кеңірдегіңізден келіп тұруы 

мүмкін.
 Екі жағдайда да тіс пастасының еш көмегі жоқ, ол бар 

болғаны өзінің күшті аңқитын иісімен ауыздан мүңкіген жаман 
иісті уақытша білдірмейді. Ешкім де қолына тіс щеткасын ұстап 
тумаған. Тістері маржандай болған, тіс дәрігері дегенді естіп-
білмеген ата бабаларымыз тістің тазалығы, саулығы ең алдымен 
ішетін асқа тікелей байланысты екенін білген.

 Бұдан, әрине, мүлдем тіс тазалауға болмайды деген 
қорытынды шықпайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед дәрет 
алған кезде тісті мисуакпен тазалауды сүннет еткен. Сондай-
ақ, мұсылмандар намазға тұрар кезде де тістерін мисуакпен 
тазалайды. Ал оның адамның тісінің саулығына пайдасы көп. 
Ескеретін нәрсе, мисуак қолдан жасалған химиялық паста емес, 
табиғи таза өсімдік.

 Қалай болғанда да жұрттың санасына тісті паста салып 
щеткамен тазалау керек деген қағидат әбден сіңіп қалды. Соның 
арқасында біреулер миллиардап пайда табуда.

 Ал, енді бүгін азқазанымызды құрту үшін зомбилау бы-
лай жүріп жатыр: «дұрыс тамақтанамын деп әуреленбей-ақ, 
таблетка ішсеңіз бәрі жақсы болады!» Енді біраз жылдан 
кейін айналаңыздағы адамдардың көпшілігі сізді «Дұрыс 
тамақтанамын деп, ас ішуге соншама уақыт бөліп жүрген сенің 
есің дұрыс емес шығар!? Мына жарнамадағы дәрілерді ішсең 
жетіп жатыр ғой, бұлай жүріп асқазаныңды құратсың» деп 
сендіретін болады. Себебі, әбден зомби болған өздері соған 
сенеді.

 Зомби болмаңыз! Жарнамаға құлай сенбеңіз! Ең мықты 
денсаулық - адал, табиғи ас ішумен, дұрыс тамақтанумен ғана 
мүмкін болады.

Тісті тазаламаса не болады?

 Тамыздың бірінші он күндігі 
енді ғана артта қалғанымен, 
таңғы уақытта ауада күздің иісі 
сезіледі. Ендеше, бұл жауын-
шашын, жел, бұлт торлаған 
аспанның ауылы алыста емес 
деген сөз. Дәл осы күз мезгілінде 
көптеген азаматтардың аллер-
гиясы қозып, оларды беймаза 
күйге түсіретінін білесіз бе? 
Күз уақытында пайда болатын 
аллергия негізінен не себепті 
туындайды, осыны қарастырып 
көрелік.

 Өсімдіктер тозаңы күздігүні 
аллергия туындауының басты 
себебі. Ауа температурасы 
төмендеп, жапырақтар сарғайып, 
Табиғат-Ана ұйқыға кетер шақта 
кейбір өсімдіктер белсенді 
түрде өсіп-өнуді жалғастыра 
береді. Дәл осы өсімдіктердің 

Күзгі 
аллергиядан 

абай 
болыңыздар!

тозаңдары күшті аллерген болып 
есептеледі. Мұндай өсімдіктерге 
жусан, ойраншөп, алабота жа-
тады. Көбіне, аталған өсімдіктер 
қыркүйек айының басында 
гүлдейді. Мұндай аллергиядан 
сақтану үшін түнгі сағат оннан 

таңғы сағат үшке дейін далаға 
шықпаған жөн. Себебі, аталған 
өсімдіктердің гүлдеуі осы 
мезгілге сай келеді.

Дымқыл, жарық түспейтін, 
ылғал жерлерді өңез басу, көк 
басу да күзгі аллергендердің 
бірі. Өңез ылғалды жерлерде тез 
көбейіп, оның көзге көрінбейтін 
тұқымдары ауада өте жылдам 
таралады. Ал күз уақытында 
жаңбырдың жиі жаууы және 
жапырақтардың түсуі өңездің 
ұзақ сақталуына ықпал етеді. 
Сол сияқты, жылыту маусымы 
басталғанға дейін үйдегі қоңыр 
салқында да оның пайда болу 
қаупі бар. Сол себепті, бөлмені 
желдетіп, күннің көзін барынша 
мол түсіруге тырысыңыз.

Шаң-тозаң кенесі де 
маусымдық аллергияны 

қоздырушының бірі. Бұл пара-
зит бөлмелерде тіршілік етеді 
және күз айларында оған «жан 
біте» бастайды. Оның көлемі бір 
миллиметрден ширек милли-
метрге дейін болғандықтан, 
шаң-тозаң кенесін көзбен бірден 
байқау қиын. Мұндай аллерген 
шаң-тозаңды жерлерде көп 
таралатындықтан, бөлмеде 
ылғалды тазалау жұмыстарын 
аптасына 2-3 рет жүргізіп тұру 
керек.

Кейбір аллергиктерде 
таңғы салқын ауа немесе күз 
мезгілінде температураның 
ауытқуы да аллергия тудыруы 
мүмкін. Бұл медицинада «аяз ал-
лергиясы» деп аталады. Салқын 
ауа райына шыға салысымен 
сіздің мұрныңыз бітеліп, көзіңіз 
жасаурап, жылы жерге келгенде 
осының барлығы сап тыйылатын 
болса, онда сізде аллергияның 
дәл осы түрі туындаған. Сол 
себепті, аязды күндері барын-
ша жылы жерден тапжылмауға 
тырысыңыз.

Жүннен тоқылған, 
синтектикалық киімдер де аллер-
гия тудыруы мүмкін. Егер, сізде 
аллергияның осы түрі пайда бол-
са, онда өз гардеробыңыздағы 
жүннен тоқылған немесе 
құрамында синтетикасы бар 
барлық киім-кешектерден тез 
арада құтылуыңыз керек.

Жоғарыда аталған күзгі 
аллергия түрлері мұрынның 
бітелуі, көздің жасаурауы, 
терінің тітіркеніп, қызаруы, 
бөртуі, қышуы, әлсіздік, 
ашушаңдық секілді белгілерді 
тудырады. Аллергия аса 
қауіпті аурулардың бірі болып 
саналатындықтан, дер кезінде 
дәрігер-маманға қаралып, 
дұрыс ем қабылдағаныңыз жөн. 
Себебі, кей аллергендер тыныс 
жолдарының дұрыс жұмыс 
істеуіне де ықпал етеді.

Зерттеу нәтижелері туралы сараптама жүргізген жетекші мамандар 
айтып берген. Олар 6 апта бойы 10 еріктінің жалпы денсаулығы мен 
қан қысымын тексеріп отырған. Зерттеуге қатысушыларға күн сайын 
қарбыз экстракты беріліп отырған.

Нәтижесінде аталған экстрактіні қабылдағандардың қан 
тамырларының күйі жақсарып, гипертония дертінен айыққан. Соның 
арқасында олардың жүрек-қан тамыры ауруларына шалдығу қатері 
азайған. Демек, қарбыздың құрамындағы заттар қан тамырларын 
кеңейтеді.

Жеміс құрамындағы L-citrulline деп аталатын маңызды компонент 
гипертония мен жүрек ауруларының алдын алады.

(Ғаламтордан алынды)

Қарбыз қан қысымын 

қалыпқа келтіреді

Мамандар әлемдегі ең қауіпті 
сусынды атады 

 
АҚШ-тың аурулардың алдын алу және бақылау орталығының 

зерттеушілері ең қауіпті сусынды атады. Олардың пайымынша, адам 
денсаулығына шикі сүт көп қауіп төндіреді. Бұл туралы Daily Mail 
жазды.

Осындай сүт адам ағзасына қауіпті, түрлі дерттердің тууына се-
беп болатын, тіпті, кей жағдайларға өлімге әкелетін сальмонелла, 
листерия және осы сынды тағы басқа да актериялардың көбеюіне 
жағдай жасайды екен.

Осылайша, шикі сүтті пайдалану денсаулықтың нашарлауына 
әсерін тигізуі мүмкін.

АҚШ-тың аурулардың алдын алу және бақылау орталығында 
шикі сүттегі зиянды бактериялар тек 15 секундтан кем емес 72 гра-
дустан астам ыстық температурада қайнатқаннан кейін ғана жойыла-
тынын еске салды.


