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Қыдырбек 
      ҚИЫСХАНҰЛЫ

Ғасырлардан бері күй болып ырғалып, ән болып тер-
беліп, жыр болып қалықтаған домбыра талай жұртты 
өзінің құдіретімен табындырып, мойындатып келеді. 
Бесікте іңгәлаған сәбиді уатқан, қайғылы елді жұбатқан, 
қуаныш үстінде салтанат құрған әуелеген домбыраның 
ерекшелігі сол,  «қазақ – домбыра, домбыра – қазақ» 
түсінігі қалыптасты. 

Рас, қазақ пен домбыра – егіз ұғым. Қылыштан өткір, 

құрыштан берік арналы аспап талай-талай аласапыран 
қырғындарда толарсақтан қан кешкен майдандағы жау-
ынгерлеріміздің рухын аспандатты, аруағын шақырды, 
жаймашуақ күндердегі думанды тойларда әнші-жыршы, 
күйшілердің арқасына қанат бітірді, тыңдаған жанның 
делебесін қоздырды! Қолымыздан түспеген, төрімізден 
орын алған осынау киенің бүгінде әлем шарлап, сегіз 
шартарапты мекендеген әр қазақтың үйінде күмбірлеп 
тұрғаны осының дәлелі. Домбыра өзінің құдіретімен та-
лай жұртты таңғалдырды, талайларды мойындатты.

Бабадан жеткен мұраға айрықша құрмет көрсетудің 

көрінісі сол – Мемлекет басшысы Нұрсұлтан  Назарбаевтың 
Жарлығымен шілденің алғашқы  жексенбісі – Ұлттық 
домбыра күні болып белгіленді. Бұл да қоғамды ұлттық 
мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту 
идеясының төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында 
қолға алынған игі шара екені анық. Елордамыздан бастау 
алған мереке барлық өңірде салтанат құруда. Тіпті, шет 
мемлекеттердегі қандастарымыз бен сапарға шығушы-
ларымыз да ұлттық  байырғы аспабымызға көрсеткен 
құрметін ән-күй, жыр мен жеткізіп, әлеуметтік 
желінің қазанын қайнатып жібергендей. 

РУХАНИ ҚАЗЫНА

8-бет.

Òөðëåò, äîìáûðà-құäіðåò! 

Кенже 
     ҚОНЫСБАЙ

А.Байтұрсынов атындағы 
ҚМУ-нің қабырғасында академик 
Кенжеғали Сағадиевтің 80 жа-
сына арналған бірқатар шаралар 
ұйымдастырылды. Аталмыш оқу 
ордасының мəжіліс залында облыс 
əкімі Архимед Мұхамбетовтің жəне 
шетелдік ғалымдардың қатысуымен 
халықаралық «Цифрлық экономи-
ка – аналитикалық көзқарас» атты 
тəжірибелік-конференция өтті. 

Мұнда Тəуелсіз Қазақстанның 

жүріп өткен жолы мен болашаққа 
жасап жатқан қадамдары талқылан-
ды. Жаһанда кең тараған цифрлық 
экономиканың пайдасы айтылды. 
Сондай-ақ, əуелгілердің бірі болып 
сөз алған өңір басшысы Архимед 
Мұхамбетов академик абызды 
мерей тойымен құттықтады.

– Тəуелсіз Қазақстанның 
аяғынан нық тұруына, оның 
экономикасының дамуына қосқан 
сүбелі үлесіңізді ел ұмытпайды. 
Жерлестеріңіз сізді мақтанышпен 
айтып жүреді. Сондықтан осынау 
шараның Қостанай жерінде өтуі біз 

үшін мақтаныш. Еліміздің басынан 
небір кезеңдер өтті. Десек те, елім 
деген ерлердің арқасында əрқашан 
мерейі үстем болып келеді. Мерейлі 
жасыңызбен барлық Тобыл-Торғай 
жұртының атынан құттықтаймын, – 
деді ол.

Бұдан соң конференция қонақта-
ры сөз сөйлеп, тақырып аясында өз 
ойларын ортаға салды. Сонымен 
қатар, осы басқосуда академик Кен-
жеғали Əбенұлының «Қазақстан-
дағы реформалар: аналити-
калық көзқарас» кітабының 
тұсауы кесілді.

Ғалымдар бас қосты

2-бет.
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Киелі аспап к‰мбірі

Елбасыныњ Жарлыѓымен
биыл елімізде алѓаш рет ата-
лып μтіп отырѓан "¦лттыќ
домбыра к‰ні" Арќалыќ
ќаласында да д‰бірлі думан-
мен кμрініс тапты.

¦лттыќ мерекеге орай
ќала орталыѓындаѓы облыс-
тыќ "Дала μлкесі тарихы"
музейініњ алдында ашыќ ас-
пан аясында мєдени іс-шара
±йымдастырылып, жиылѓан
ќауымды ќала єкімініњ
орынбасары Т‰бекбай Єубє-
кіров пен ЌР Мєдениет ќай-
раткері, Халыќтыќ ќазаќ
±лт-аспаптар оркестрініњ
дирижеры, Б.Байќадамов
атындаѓы саз мектебініњ ди-
ректоры Бораш Єбенов
ќ±ттыќтады.

¤нер – ќай халыќтыњ бол-
масын тарихымен бірге жа-
сасып, біте ќайнасќан ±лы
ќ±былыс. Мерейлі шаќта аѓа
буын μкілдері аќын-сазгер,
жыршы-термешілер Кєки
Аќан, ЌР Мєдениет ќайрат-
кері Ж±маѓали ¤мірбек,

Осындай атаумен "Ќос-
танайдыњ жас кμшбасшы-
лары" ќоѓамдыќ бірлестігі
облыстыќ денсаулыќ саќ-
тау басќармасыныњ тап-
сырысы бойынша 2016-
2019 жылдарѓа арналѓан
"Денсаулыќ" мемлекеттік
баѓдарламасы аясында
Ќостанай,  Рудный ќалала-
ры мен Єулиекμл, Мењді-
ќара ауданында арнайы
жобаны іске асыруда.

Жобаныњ маќсаты – м‰ге-
дектерге кμмек кμрсету жєне
ќоѓамѓа бейімделу мєсе-
лесініњ μзектілігіне ќоѓам-
ныњ назарын аудару болып
табылады.

– М±ныњ сыртында
т±рѓындарды ж±ќпалы ауру-
лардыњ алдын алу жєне
уаќытылы к‰тім жасау тура-
лы хабардарлыќ дењгейін
жоѓарылату, тамаќтанбауды
болдырмау, студенттерге
м‰гедектерге деген ќамќор-
лыќтыњ мањыздылыѓын
т‰сіндіру, сондай-аќ μз ден-

"Ж‰ректен – ж‰рекке!"

Ќуанышбай Ќазымбек, Жа-
њаг‰л Жармаѓанбетовалар
бас болып домбырамен єн
шырќап, тμгілтіп терме
орындады.

– Елбасымыз жариялаѓан
±лттыќ домбыра к‰ніне
‰лкен-кіші болып атсалысып

жатырмыз. Келешекте ата-
бабаларымыздыњ б±рынѓы
дєуіріндегідей екі ќазаќтыњ
бірі домбыра тартатындай
μріс алса дейміз.

Елбасымыздыњ μзі де
домбыра тартады. Ол кісініњ
єндерін б‰кіл ел біледі. ¦лт-

тыќ μнеріміздіњ тамыры осы
домбыра арќылы терењдей
берсін деген тілек білдіреміз,
– дейді белгілі жыршы-тер-
меші Ќуанышбай Ќазымбек.

Музей мен облыстыќ №2
ѓылым-ємбебап кітапхана
±жымдары ±йымдастырѓан
кμрмелер мерекеніњ шырай-
ын аша т‰сті.

Дєл осы к‰ні Ќазаќстан
халќы ассамблеясы жања ту-
ѓан нєрестеге домбыра сый-
лады.

М±ндай ќ±рметке ие бол-
ѓан ќала ќонаѓы, Єулиекμл
ауданы, Диев ауылыныњ
т±рѓыны Жанкелді Кайкин
мен Алтынай Кайкина. Жас
отбасыныњ б±л д‰ниеге кел-
ген т±њѓыш сєбилері екен.
Жас ж±байлардыњ екеуі де
ауыл мектебінде м±ѓалім
болып ж±мыс істейді.

Сый-сияпатты жас ата-
анаѓа ќала єкімініњ орынба-
сары Т‰бекбай Єубєкіров та-
быс етті.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Мерекелік
шарадан кμріністер.

Суретті т‰сірген автор.

– Еліміздіњ бой т‰-
зеп, алѓа сенімді жыл-
жып келе жатќаны

ќуантады. Б±л, сμзсіз, Елба-
сы Н±р-с±лтан Назарбаев-
тыњ ењбегі-ніњ жемісі. Соѓан
μз ‰лесімді ќосќаныма
ќуаныштымын. Ал б±л кітап
келешек ±рпаќ-ќа, ѓалымда-
рѓа ‰лкен кμмек болады деп
білемін. Ќазаќстанныњ даму
жолы кμпке ‰лгі болатын іс,
– деді ол.

Таѓылымды жиыннан соњ
ќонаќтар академиктіњ μмір
жолынан сыр шертетін
кμрмемен танысты. Єйгілі
ѓалымдар студент жастарѓа
аќыл-кењесін айтып, аз-кем
дєріс оќыды.

– Осындай ауќымды ша-
раныњ біздіњ университетте
μтуі бір мєртебе. Кμп нєрсе-
ге ќаныќ болдыќ. Ѓалымдар-
дыњ айтќанын ±ѓып алуѓа
тырыстыќ. Ал академик Са-

ѓадиевтіњ μмір жолы, білімі
Ќазаќстан жастарына тап-
тырмас кеніш дер едім. Біз

Ѓалымдар бас ќосты
1-бет

сондай кісілерден ‰лгі алуы-
мыз керек, – дейді ЌМУ ма-
гистры Жанболат Кенжеѓ±л.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Ќарлыѓаш
        ОСПАНОВА

саулыѓына жеке жауап-
кершілікті сезіндіру де осы
жобаныњ басты маќсаты са-
налады. Жоба аясында сту-
денттерге салауатты μмір
салтын ќалыптастыру прин-
циптерін насихаттап, ќиын-
дыќтардыњ алдын-алу жєне
уаќытында к‰тім жасау, сон-
дай-аќ м‰гедектерді, м±ѓа-
лімдерді, єлеуметтік ќыз-
меткерлерді, аудандыќ мек-
тептердіњ медицина ќызмет-
керлеріне арналѓан арнайы
іс-шаралар, дєрістер, дμњге-
лек ‰стелдер мен семинар-
лар  μткізудеміз, – дейді ќор
жетекшісі Г‰лсім Бисембае-
ва.

Сонымен ќатар, іс-шара
барысында мамандар бμртпе
жарасыныњ алдын-алуѓа ар-
налѓан фильмдер кμрсетіп,
салауатты μмір салтын наси-
хаттау таќырыбындаѓы
"с±раќ-жауап "викторина-
сын μткізіп, ‰нпараќтар та-
рататын болады. Ењ белсенді
ќатысушыларѓа ынталанды-
ру сыйлыќтары берілетін
болады.

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќос сєбиге – ќос ішекті домбыра

Биыл елімізде алѓаш
рет тойланѓан ¦лттыќ
домбыра к‰ні Ќостанай
ќаласындаѓы перинатал-
дыќ орталыќта жєне
аудандар мен ќалалардаѓы

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

перзентхана ‰йлерінде
"Балалардыњ кμзіндей
ќасиетті Домбыра" атты
акция μтті. Акция бары-
сында осы к‰ні μмірге кел-
ген сєбилерге ќазаќтыњ
ќасиетті ќара домбырасы
сыйѓа тарту етілді.

¦лттыќ Домбыра к‰ні
м±ндай сый-сияпатќа пери-
наталдыќ орталыќта μмірге
келген Полина мен Сезім
атты нєрестелер ие болды.
Бірінші к‰ні д‰ниеге келген
Полинаныњ салмаѓы 3150
келі, бойы 51 сантиметр. Ол
Дмитрий мен Екатеринаныњ
т±њѓыштары. Ал, мереке
к‰ні д‰ние есігін ашќан
Сезімніњ салмаѓы 2620 келі,
бойы 50 сантиметр. Ол отба-
сындаѓы ‰шінші бала екен.
‡йде оны аѓасы Елм±рат пен
єпкесі Кємила к‰тіп отыр.
Сезімніњ ата-анасы Єулие-
кμлден Ќостанайѓа ќонаќќа
келген кμрінеді. Сол т‰ні то-
лѓаќ ќысќан келіншекті ту-
ыстары перинаталдыќ орта-

лыќќа жеткізген. Ќазір бала-
лардыњ да, аналарыныњ да
жаѓдайы жаќсы.

Перинаталдыќ орталыќ-
тыњ бас дєрігері Татьяна
Булгацевич, облыстыњ бас
гинеколог-дєрігері Иван Ян-
цен жєне Ќазаќстан халќы
облыстыќ ассамблеясы хат-
шылыѓыныњ мењгерушісі
Бибіг‰л Аќќожина жања ту-
ѓан ќос нєрестеге домбыра
жєне жас аналарѓа ќ±ттыќ-
тау хат тапсырды. Мереке
к‰ні осындай сый-сияпат
пен ќ±рметке ие болѓан ана-
лардыњ ќуанышында шек
болмады. Б‰гінгі сый-ќ±р-
метті олар жаќсы ырымѓа
балады.

Ќостанай облысындаѓы
т±рѓын ‰й ќ±рылысы

2018 жылѓы
ќањтар-мамырда
облыс аумаѓында
жалпы алањы
114469 шаршы
метр (1007 пєтер)
т±рѓын ‰йлер
т±рѓызылды, б±л
2017 жылѓы
ќањтар-мамырѓа
126,6% ќ±рды.

Т±рѓын ‰й-
лерді пайдала-
нуѓа беру Ќарасу
(32,1 есе), ¦зынкμл (63,8%-ѓа) аудандарында, Ќостанай ќала-
сында  (39,9%-ѓа) жєне Жанкелдин ауданында (38,5%-ѓа)
едєуір μсті.

Салынѓан т±рѓын ‰йлер кμлемініњ ењ ‰лкен кμлемі Ќос-
танай ќаласында (76843 шаршы метр немесе пайдалануѓа
берілген т±рѓын ‰йлер жалпы кμлемінен 67,1%) пайдала-
нуѓа берілді.

2018 жылѓы ќањтар-мамырда т±рѓын ‰й ќ±рылысыныњ
1 шаршы метрініњ орташа наќты шыѓындары 85,8 мыњ тењ-
гені ќ±рады. Т±рѓын ‰й ќ±рылысыныњ 1 шаршы метрініњ
ењ жоѓары орташа наќты шыѓындары Жанкелдин ауданын-
да (107,3 мыњ тењге), Ќостанай жєне Лисаков ќалаларында
(89,7 мыњ тењге) ќалыптасты.

Ќостанай облысындаѓы
ќ±рылыс ќызметі

2018 жылѓы ќањтар-мамырда ќ±рылыс ж±мыстарыныњ
орындалѓан кμлемі баѓалау есебімен, 20887,9 млн тењгені
немесе 2017 жылѓы ќањтар-мамырѓа 104,4% ќ±рды.

Жалпы кμлемнен 98,7% облыс бойынша ќ±рылыс ж±мыс-
тарыныњ айтарлыќтай кμлемі жеке ќ±рылыс ±йымдарымен
орындалѓан, мемлекеттік – 0,7%, шетел – 0,6%.

Ќ±рылыстыќ ж±мыстардыњ орындалѓан ќ±рылымында
68,6% ќ±рылыс-монтаж ж±мыстары алады, 18,1% – к‰рделі
жμндеу, 13,3% – аѓымдаѓы жμндеу.

Т±рѓын ‰й ќ±рылысында орындалѓан ќ±рылыс ж±мыс-
тарыныњ наќты ќ±ны 2660,9 млн тењге ќ±рды немесе жал-
пы кμлеміне 12,7%.

ДЕРЕК
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БЖЗЌ-ныњ Ќостанай об-
лыстыќ филиалында б‰гін
келушілер саны соњѓы ‰ш ай
ішінде рекордтыќ кμрсет-
кішке жетті.  Ќор ±йымдас-
тырѓан "Ашыќ есік к‰ніне"
235 салымшылар, алушылар
мен зейнетаќы саласы тура-
лы кењірек білгісі келген бас-
ќа да азаматтар ќатысты.
М±ндай шара былтырѓы
жылдыњ басынан бастап
єрбір тоќсан сайын μткізіліп
т±рады. Б±л к‰ні барлыќ
ќазаќстандыќтар БЖЗЌ фи-
лиалдарына келіп, республи-
камыздыњ зейнетаќы ж‰йе-
сіне ќатысты  сауалдарына
жауап ала алады.  Ќор же-
текшілігі ж±ртшылыќтыњ
б±л шараѓа деген ќызыѓу-
шылыѓын ескере отырып,
Ашыќ есік к‰нін дєст‰рлі
шараѓа айналдыруды шешті.
Бір жарым жыл ішінде
Ашыќ есік к‰ніне 20 мыњнан
астам адам ќатысты. Б±л жо-
лы ќор ќызметкерлері ша-
раѓа ќатысушыларды зей-
нетаќы жарналарыныњ
т‰рлерімен жєне жеке зейне-
таќы шотыныњ жай-к‰йі ту-
ралы   аќпарат алу єдістері-
мен  таныстырды.

Ќазіргі тањда Ќазаќстанда
зейнетаќы жарналарыныњ 3
т‰рі бар.  Міндетті зейнет-
аќы жарналары азаматтар-
дыњ,  міндетті кєсіби зейнет-
аќы жарналары  ж±мыс бе-
рушілер тарапынан зиянды
жаѓдайда ж±мыс істейтін

Ќызмет аясы кењейді
ж±мыскерлердіњ есебіне
аударылса, ‰шінші – ерікті
зейнетаќы т‰рлері μзініњ зей-
нет  жасын жоспарлап, ќарт-
тыќ шаќтаѓы ќажеттіліктері-
не ќаражат жинауѓа  ниетті
азаматтарѓа арналѓан.

Салымшыларѓа μздерініњ
жеке зейнетаќы шоттары-
ныњ жай-к‰йі туралы біліп
отыру да мањызды.  Б‰гінде
б±л туралы білу ‰шін Ќор
кењсесіне бару немесе дєс-
т‰рлі пошта байланысымен
пайдалану міндетті емес.
БЖЗЌ-да   кμптеген ќызмет
т‰рлерін  электрондыќ сер-
вистер арќылы  алуѓа бола-
ды. Б±л баѓытта жасалѓан
алѓашќы ќадам электрондыќ
пошта болса,  ќазір БЖЗЌ
салымшылары мен алушы-
лары   www.enpf.kz  сайты
жеке кабинет ашуына бола-
ды немесе "e-mail-ге ЖЗШ-
дан ‰зінді-кμшірме алу" ќыз-
метімен; Android, iOS
(iPhone, iPad) и Windows
Phone операциялыќ ж‰йеле-
ріне арналѓан  ENPF мо-
бильді ќосымшасымен пай-
далана алады. Ал "Цифрлы
Ќазаќстан" ±лттыќ баѓдарла-
масы электрондыќ ќызмет
м‰мкіндіктерін кењейте
т‰сті. EGOV.KZ электрон-
дыќ ‰кіметініњ порталы ар-
ќылы да Ќор ќызметтерін
ќолдануѓа болады.

Ашыќ есік к‰ні туралы
пікірімен шараѓа зейнетаќы
шотыныњ жай-к‰йін білгісі

келген єжесін єкелген Аза-
мат есімді жігіт бμлісті.
"Зейнетаќы ќорыныњ ж±мы-
сын мен ескіше т‰сінетінмін.
Ал б‰гін м±нда заманауи
технологиялар жан-жаќты
енгізілгенін кμріп, тањданып
ќалдым. Енді єжеме оларды
ќолдануѓа кμмектесемін.
‡йде шєй ішіп отырып-аќ
ќызмет алатын болады".

Таѓы бір ќатысушы Ќай-
рат жауапкершілігі шектеулі
серіктестікте ќызмет етеді
екен. "Мен зейнетаќы шо-
тым туралы аќпаратты элек-
трондыќ пошта арќылы
алып отырамын. Соњѓы ‰зін-
ді-кμшірме келгенде, ж±мыс
беруші жарнамды уаќытылы
аудармаѓанын, біраќ б±ны
бізден жасырѓанын т‰сіндім.
Б‰кіл мекемедегі жаѓдай
осындай болып шыќты.
Біздіњ талабымыздан кейін
жарна аударылды. Енді мен
ќор сайтында жеке кабинет
ашып, жаѓдайды єрдайым
ќадаѓалап отырмаќпын. Бас-
ќаларѓа да осындай кењес
беремін. Интернет арќылы
ќызмет алудыњ еш ќиын-
дыѓы жоќ, єрі ыњѓайлы".

2017 жылдыњ ќорытын-
дысы бойынша БЖЗЌ  опе-
рацияларыныњ 52 пайызы
электрондыќ єдіспен кμрсе-
тілген. Ќордыњ корпора-
тивтік стратегиясына сай,
2021 жылы б±л кμрсеткішті
60 пайызѓа жеткізу кμздел-
ген.

ЦИФРЛЫ ЌАЗАЌСТАН

Ќазаќстанда "7-20-25" ипотекалыќ
т±рѓын ‰й кредиттеу Баѓдарламасы іске
ќосылды.

Баѓдарлама бойынша ќарыз алу ‰шін
жеке т±лѓа мына талаптарѓа сєйкес келуге
тиіс:

1) Ќазаќстан Республикасы азаматтыѓы-
ныњ болуы;

2) ењбек жєне (немесе) кєсіпкерлік ќыз-
меттен алынатын кірісініњ болуы;

3) ипотекалыќ т±рѓын ‰й ќарыздары бой-
ынша μтелмеген берешегініњ болмауы;

4) Баѓдарламаѓа ќатысушы банкке μтініш
берген сєтте меншік ќ±ќыѓында Ќазаќстан
Республикасыныњ аумаѓында т±рѓын ‰йініњ
болмауы.

Банктер ќарыз алушыѓа баѓдарламаныњ
талаптарына ќайшы келмейтін ќосымша та-
лаптар белгілеуі м‰мкін.

Банк ипотекалыќ т±рѓын ‰й ќарызын бер-
генге дейін Ќазаќстан Республикасы зањна-
масыныњ талаптарына жєне банктіњ ішкі
ќ±жаттарына сєйкес ќарыз алушыныњ жєне
ќоса ќарыз алушыныњ (бар болса) кредит
тμлеуге ќабілеттілігін баѓалауды ж‰зеге асы-
рады.

Баѓдарламаныњ ќолдану мерзімі белгілен-
беген, яѓни баѓдарлама мерзімсіз. Займды
тек тењгемен ѓана алуѓа болады. Ќарызды
бергені жєне оѓан ќызмет кμрсеткені ‰шін
комиссия алуѓа банктерге тыйым салынѓан.

Т±рѓын ‰йдіњ болмау мерзімі бойынша
талап белгіленбейді. Ќарыз алушы ќарыз алу
‰шін баѓдарламаѓа ќатысушы банкке μтініш
берген сєтте меншік  ќ±ќыѓында т±рѓын  ‰йі
болмауѓа  тиіс.Т±рѓын ‰йдіњ болмауы
жμніндегі талап тек ќарыз алушыѓа  ѓана
ќолданылады.Т±рѓын ‰йдіњ болмауы
жμніндегі талап жылжымайтын т±рѓын  ‰й
объектілеріне ќолданылады, б±л ретте мен-
шіктегі ‰лес жылжымайтын т±рѓын  ‰йдіњ
жеке объектісі болып  табылмайды.

Ќоса ќарыз алушыларды тартуѓа р±ќсат
беріледі. Баѓдарламада ќарыз алушылар
‰шін белгіленген талаптар ќоса ќарыз алу-
шыларѓа ќолданылмайды, оларѓа ќойылатын
талаптарды банк дербес белгілейді.

Баѓдарламада μтелмеген ипотекалыќ
т±рѓын ‰й ќарызы бар адамѓа ќарыз беруге
тыйым кμзделген.

Баспана алудыњ
жања жолы

Басќа ќарыздарыњыздыњ болуы Сіздіњ
кредит тμлеуге ќабілеттілігіњізді баѓалауѓа
жєне баѓдарлама бойынша єлеуетті ќарыз
мμлшеріне єсер ететін болады.

Ќарыз алушыныњ кредиттік тарихындаѓы
мерзімі μткен ќарыздар ќарыз алушыныњ
Баѓдарламаѓа ќатысушы банк ж‰зеге асыра-
тын кредит тμлеуге ќабілеттілігін баѓалауѓа
теріс єсер етеді.

Баѓдарлама бойынша ќарыз алушыныњ
жасы бойынша шектеулер кμзделмейді.
Ќарыз алушы ќарыз мерзімін банкпен
келісім бойынша айќындайды.

Баѓдарлама талаптары барлыѓы ‰шін
бірдей болып табылады, сондыќтан азамат-
тардыњ жекелеген санаттары ‰шін ќандай да
бір жењілдіктер кμзделмейді.

Бастапќы жарна сатып алынатын т±рѓын
‰йдіњ  кепіл  ќ±ныныњ 20%-ы мμлшерінде
есептеледі. Сатып алынатын т±рѓын ‰йдіњ
кепіл  ќ±нын аныќтауды ќатысушы банк
ж‰зеге асырады. Бастапќы жарна аќшалай
ќаражатпен енгізілуге тиіс. 20% мμлшерін-
дегі бастапќы жарна белгіленген мμлшер
болып табылады жєне ол ќарыз алѓанѓа
дейін бір тμлеммен тμленеді.

Сатып алынатын т±рѓын ‰й орналасќан
жер бойынша, сондай-аќ ќарыз алушыныњ
наќты тіркелген жері бойынша шектеулер
белгіленбейді.

Ќ±рылыс салушыдан жања салынѓан, пай-
далануѓа берілген т±рѓын ‰йді ѓана сатып
алуѓа болады.

Б±рын алынѓан ипотекалыќ ќарыздарды
ќайта ќаржыландыруѓа р±ќсат берілмейді.

Баѓдарламаныњ талаптары жєне т‰сінік-
темелермен Ќазаќстан Республикасы ¦лт-
тыќ Банкі ресми интернет-ресурсында толы-
ѓыраќ танысуѓа болады.

Кењес алу, т‰сініктемелер ‰шін ¦лттыќ
Банкініњ Ќостанай филиалына Ќостанай ќ.,
Баймаѓамбетов кμшесі, 195 мекенжай бой-
ынша, 99-09-13, 99-09-24, 99-09-10 тел.,
е-mail kost_80@nationalbank.kz арќылы, сон-
дай-аќ "НБК Online" мобильді ќосымша ар-
ќылы хабарласуѓа болады.

"Азаматтарѓа
арналѓан ‰кімет"
мемлекеттік
корпорациясы ЌР ІІМ
жєне "¦лттыќ
аќпараттыќ
технологиялар" АЌ-
мен бірлесіп,
электрондыќ ‰кімет
порталында жања
сервисті пилоттыќ
режимде іске ќосты.
Жања ќызмет
бойынша
ќазаќстандыќтар
автокμліктерін онлайн
тєртіпте тіркей алады.

Егер азаматтыњ
электрондыќ-цифрлыќ
ќолтањбасы болса,

Автокμлікті онлайн тіркењіз
Ќымбат
      ДОСЖАНОВА мамандандырылѓан

халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓы немесе ІІМ
тіркеу-емтихан
бμлімшелеріне бармай-аќ,
автокμліктерін
электрондыќ ‰кімет
порталында рєсімдей
алады.

"Ведомствоаралыќ
комиссияныњ аясында біз
мемлекеттік ќызметтерді
оњтайландыру
ж±мыстарын ж‰ргізудеміз.
Автокμліктерді тіркеу
ќызметіне деген с±раныс
ќарќынды т‰рде μсіп келе
жатќандыќтан,  біз б±л
ќызметті электрондыќ
н±сќаѓа ауыстыру туралы
±сыныс жасадыќ. Б±л

жањашылдыќ ќызмет
алушылардыњ уаќытын
‰немдеп ќана ќоймай,
сондай-аќ
мамандандырылѓан
ХЌКО-даѓы ж‰ктемені
азайтуѓа м‰мкіндік береді.
Мєселен, біздіњ
корпорация арќылы
биылѓы бес айда
автокμлікті тіркеу жєне
ќайта тіркеу бойынша 745
592 ќызмет кμрсетілді", –
деді "Азаматтарѓа
арналѓан ‰кімет"
басќармасыныњ тμраѓасы
Абылайхан Оспанов.

Портал арќылы μтінім
бергенде, ешќандай
ќ±жаттыњ скан-н±сќасын
±сынудыњ ќажеті жоќ,

себебі, ќажетті
мєліметтердіњ барлыѓы
аќпараттыќ ж‰йелер
арќылы алынады.
Ќызметті онлайн алу ‰шін
egov.kz порталында
авторизациядан μтіп,
сатылатын кμлік жайлы
аќпаратты енгізіп,
айыпп±лдар мен салыќ
тμлемдерін, техникалыќ
жаѓдайын тексеруге
с±раныс жолдау керек.
Егер ќарыздар болса,
электрондыќ портал
арќылы μтеуге болады.
М±нан кейін автокμлікті
сатып алушы азамат
электрондыќ ‰кімет
порталындаѓы жеке
кабинеті арќылы сатушы

ќалдырѓан μтініммен
танысып, айыпп±лдарды
тексергеннен кейін нμмір
белгісіне, кμлік ќ±ралын
тіркеуге жєне тіркеу
туралы куєлікке тμлем
жасай алады. Сатып
алушы μзініњ ЭЦЌ-мен
смарт-келісімді растаѓан
соњ мамандандырылѓан
ХЌКО-ѓа нμмір белгісін
алып кету ‰шін ѓана
келеді. Сондай-аќ, нμмірді
‰йге жеткізу ќызметіне де
тапсырыс беруге болады.

Еске сала кетейік,
биылѓы мамыр айынан
бастап ЌР ІІМ  автокμлікті
тіркеу кезіндегі
салыстыруды алып
тастаѓан болатын. Енді

есептен шыѓару немесе
кμлікті тіркеу кезінде
нμмірлік агрегатты
тексертудіњ ќажеті жоќ.
М±ндай талап тек кμлікті
алѓашќы  рет тіркегенде
ќойылады.

Сондай-аќ ж‰ргізуші
куєлігініњ мерзімі μткенге
дейін ауыстыру немесе
жоѓалтып алѓан жаѓдайда
медициналыќ тексерістен
μтудіњ жєне психиатр,
наркологтан аныќтама
єкелудіњ ќажеті жоќ. Ал
азаматтыњ ЭЦЌ-сы болса,
ж‰ргізуші куєлігін
электрондыќ ‰кімет
порталы арќылы онлайн
тєртіпте ауыстыруѓа
болады.

"7-20-25"
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 Қай кезді алып қарасаңыз 
да қоғамның қозғаушы күші 
– жастар. Демек, бүгінгі һәм 
ертеңгі күн де солардың 
қолында. Болашақ тұтқасын 
ұстаған жандардың бүгінгі 
хал-күйі, беталысы қалай? 
Олар не істеп, не қойып жүр? 
Бұның бәрін білмек үшін 
облыстық Жастар саясаты 
басқармасының басшысы 
Кенеш Әлімжановпен тілдесіп 
көрдік.

– Кенеш Ғанибекұлы, Қостанай 
жастарының тыныс-тіршілігі 
қалай? Қазіргі таңда қандай іс 
тындырып жатырсыздар?

–  Қостанай облысында 185 мың 
жас бар. Әр қала мен аудан орталығын-
да «Жастар ресурстық орталығы» жұ-
мыс істейді. Олар кез келген уақытта 
жастарға көмектесуге әзір. Сонымен қа-
тар, жастардың жұмысқа орналасуына, 
уақытын қызықты өткізуіне себеп бо-
луға тырысамыз. Біздің мақсат – түрлі 
мүмкіндік пен мемлекеттік бағдарла-
маларды түсіндіріп, бағыт-бағдар көр-
сету. Сондай-ақ, ол жерде заңгерлер, 
психолог мамандары бар. Мәселен, 
өткен жылдың қорытындысы бойын-
ша 3 мыңнан астам адам осы орталық 
арқылы екі қолға бір күрек тауып отыр. 
Біз жұмысқа тұрғызамыз деп уәде бер-
мейміз, тек қай жақта қандай жұмыс 
бар содан хабардар етіп отырамыз. 

Қазіргі таңда co-working-орта-
лықтар  көптеп ашылып жатыр. Бұл тәу-
елсіз бола отырып, өздерінің іс-әрекет-
тері үшін ортақ кеңістікті қолданатын 
қатысушылардың жұмыс моделі. Коу-
оркинг фрилансерлер, қашықтықтағы 
қызметкерлердің, мысалы, аудармашы-
лар, бағдарламашылар, сәнгерлер және 
бастауыш кәсіпкерлердің арасында өте 
танымал. Коуоркинг үйде және жеке 
кеңсенің арасындағы жұмыс істеу 
алаңы іспеттес. Барлығына ортақ, кез 
келген адам келіп, өз жұмысын істей 
алады. Мұнда тегінWi-fi  бар, міндетті 
түрде компьютермен жабдықталған, 
барлық кеңсе тауарлары табылады. 
Яғни, жастар өздерінің жобаларын жа-
зып, пікір алмасатын орта құру. Біз бұл 
орталықтарды бөлек ғимаратта емес, 
кітапханалардың ішінде ашуды жөн 
санадық. Қазір интернет, технология-
ның заманы, дегенмен, қай уақытта 

 болмасын адам баласы кітап оқу ке-
рек. Сондықтан, жастарды кітапханаға 
шақырудың тиімді жолы болмақ. Бола-
шақта жас дарындардың бас қосатын 
жеріне айналады деген үміт зор.

Бұл күндері «Мен еріктімін» жоба-
сы жақсы жұмыс істеп тұр. Әр аудан-
да штаб құрылды. Оларды оқытып, 
бірқатар тапсырма бердік. Жобаның 
әрбір қатысушысы, алдымен, мұқтаж 
жандарға қол ұшын созуға әзір болу 
керек. Жуырда «Жақсылық айы» акци-
ясы аясында олар 2700 келі қажетті зат 
пен 541 кітап жинады. Оның барлығын 
жұртқа таратып беріп, игі іс жасады. Бұ-
дан бөлек, қыс бойы «Қар десанты» жо-
басымен жастар ардагерлердің ауласын 
тазартып, көмек көрсеткен еді. Айта 
берсе, мұндай істер баршылық. Басты-
сы, оларды еңбекке және қайырым-
дылыққа үйрету. Қазір 1684 қыз-жігіт 
ерікті болып жүр. Соның бәрі уақыт өте 
келе жетістікке жететініне сенімдімін. 
Өйткені, олар қазірден бастап қоғамға 
көмектесуге, еңбекке жақын. Қазақ 
халқы «еңбек – бәрін жеңбек» деп бе-
кер айтпайды.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы, 
бірінші кезекте, осы жастарға қажетті 
дүние. Бүгіндері барлық ЖОО-да жо-
балық кеңселерді іске қостық. Ол да өз 
жемісін беріп жатыр деп айта аламын. 
Жұмысқа құлшынып тұрған жастар-
дың басын біріктірді. Олар Елбасының 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын тек 
түсіндіріп қана қоймай, өз жұмыстары 
арқылы үлгі көрсетіп отыр. Мәселен, 
кәсіпкерлік жөнінен республикадағы 
ең үздік16 университеттің тізіміне 
енген ҚИнЭУ-нің базасында StartUP 
академия ашылды. Жастар үнемі бас 
қосып, өздерінің бизнес жобаларын ор-
таға салды. Нәтижесінде оларға қаржы-
лай қолдау көрсетілді. Осылайша, олар 
бизнестегі алғашқы қадамдарын жа-
сайды. Бастысы, жастарды кәсіппен 
шұғылдануға итермелеу. Сондай-ақ, 
ҚИнЭУ базасында республикалық 
«Менің арманым..» StartUP жобалар 
жарысының іріктеу кезеңі өтті. Бұған 
да біздің жастар өте белсенді қатысты. 
Екі жүзден астам жоба әкелінді. Оның 
32-сі үздік деп танылып, республи-
каға жол тартты. Жуық күндері біздің 
жастар ақтық сында бақ сынамақ. Бұл 
заман – кәсіпкерлік заманы десек бо-
лады. Сондықтан, студенттерді соған 
қарай бейімдеу бірінші тұрған мәселе. 
Кез келген білім алушы өз мамандығы 
бойынша жұмыс таба алмаса, ол өзін 
бизнесте сынап көре алады.

–  Ал ауыл жастарының 
 жағдайына тоқтала кетсеңіз... 
Олар көштен қалып жатқан жоқ 
па?

–  Ауыл жастарын қолдауға көп күш 
жұмсап отырмыз. Қазір Халықаралық 
қайта құру және даму банкі мен ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің бір-
лескен Zhasproject әлеуметтік жобалар 
конкурсы басталды. Аталмыш банк бұл 
үшін алты облысқа1 млрд теңге бөліп 
отыр, оның ішінде Қостанай облысы да 
бар. Жеңімпазға қайтарымсыз 1 млн 
теңге беріледі. 20 мамырдан 20 мау-
сымға дейін өтініштер қабылданады. Ол 
үшін жастар бес адамнан тұратын топ 
құрып, бір әлеуметтік жобаны жазып 
шығулары тиіс. Тек ниет болса болғаны. 
Жарты жылдың ішінде ең үздігі таңдап 
алынса, бір миллион теңге ұтады. Сосын 
алдағы жарты жылдың ішінде өз баста-
масын жүзеге асырады. Кейбіреулер, 
тіпті, сенбейді. Шынымен, бір миллион 
ұтып ал, қайтармай-ақ қой. Zhasproject 
жобасының сайтына кіріп, толық мағлұ-
мат алуына болады.

Қазір «Даму» қорының көмегіне 
жүгінген әрбір адамның қолында ала-
тын соманың 15 пайызы болса жетеді. 
Егер оның кәсібіне бір миллион керек 
болса, өзінде150 мың теңге болса жетіп 
жатыр. Бұл, оған деген грант. Басты-
сы, осы мүмкіндіктерді жіберіп алуға 
болмайды.

Көбісі мемлекеттен несие алу қиын 
деп жатады, иә, кейбір кезде үлкен 
сома алу қиынға соғады. Міне, жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашық. Санадағы 
сенімсіздіктен арылып, жетістікке 
ұмтылатын шақ туды. Біреу істеп беру-
ге міндетті емес, әркім өзі үшін күре-
сетін заман. Сенің сәтсіздігіңе сен ғана 
кінәлісің. 

Міне, ауылдағы жастарға осындай 
жобаларды ұсынып, түсіндіріп жатыр-
мыз. Қазір ауыл мен қала адамдарының 
арасында айтарлықтай айырмашылық 
жоқ, бәрінде бірдей мүмкіндік бар. Тек 
талпыныс болса болғаны.

–  «Рухани жаңғыру» нағыз 
жастарға керек бағдарлама деп 
отырсыз. Толығырақ айтсаңыз, 
осының аясында қандай жұмыс-
тар атқарылды және жастарға 
бағдарламаны қалай түсіндіріп 
жатырсыздар?

–  Жуырда ғана облыстық «Жастар 
ресурстық орталығы» KostanayPlaza ой-
ын-сауық орталығында «ДомбыраPatry» 
шарасын ұйымдастырды. Өте жоғары 
деңгейде өтті, көпшіліктің көңілінен 
шықты. Енді барлық іс-шарада міндет-
ті түрде ұлттық нақыш көрініс табатын 
болады. Бұған қоса отбасылық көңілді 
старт ойынын өткіздік. Онда асық ату 
ойыны көрініс тапты. Міне, осылайша 
жастарды ұлттық болмысты жоғалтпау-
ға шақырамыз. Бұндай жобалардың ба-

сы-қасында «Серпін» бағдарламасымен 
келген студенттер көп септігін тигізеді. 
Қазір Қостанай облысында аталған 
бағдарлама бойынша екі мыңға жуық 
студент білім алып жатыр. Олар Арқа-
лықта, Рудныйда және Қостанайдағы 
мемлекеттік жоғарғы оқу орындарын-
да оқиды. 

Қазір басқарма жанынан жаңа жоба 
құрылды. Оны өткен жылы облыс жаста-
рының «Алтын кітабына» есімі енген 
Марғұлан Бәкір есімді дарынды жастар-
дың бірі жүргізіп отыр. Ол әр ЖОО-нан 
көзге түскен белсенді студенттерді жи-
нап, Қостанай облысы аумағындағы 
киелі жерлерге экспедицияға шығады. 
Сол мекендерге барып, көзімен көріп, 
жаңа оқу жылы басталған соң бұның 
бәрін студенттерге айтатын болады. 
Кітаптан оқығанмен, барып көргеннің 
әсері ерекше. Сонымен қатар, «Рухани 
жаңғыру» аясында Челябі мемлекеттік 
университетінің Қостанай облысын-
дағы филиалының студенті Әлімжан 
Бауыржан республика бойынша және 
көршілес Ресейге барып, осы мәселені 
көтеріп жүр. Ол жақта да қандастары-
мыз бар, оларға да «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы қызықты. 

Осындай бастамалар өткізіп, ба-
рынша түсіндіруге тырысып жатыр-
мыз. Жастармен көп кездесемін. 
Пікірталас, сұхбат жүргіземіз. Қазіргі 
жастар барды қанағат етіп отыра бер-
мей, үнемі дамып, алға жылжып, бұдан 
биік нәтижелерге қол жеткізгісі келіп 
отырады. Мәселен, мен барға қанағат 
етіп өстім. Өйткені, мүмкіндіктер аз 
болды. Қазір олай емес. Бүгінгі жастар 
дамып, өздерін биіктен көргісі келеді. 
Бұл – дұрыс түсінік. Сосын қазіргі 
жастар бәсекелестікке қабілетті. Олар 
білім алуға, тіл үйренуге ұмтылады. 
«Рухани жаңғыу» деген осы емес пе? 
Бірақ біреуден бірнәрсе күтіп отыра-
тын жалқау жастардың да бар екені рас. 
Олар қолынан келмесе, кінәні үнемі өз-
гелерден іздейді. 

Сондықтан, болашақ мамандығы 
жайында ойланып немесе өз жолын 
таба алмай жүрген жастарға тоқтап қал-
маңдар дегім келеді. Үнемі қозғалыста, 
ізденісте жүретін жандар ғана жетістік-
ке жетеді. Адам өмір бойы білім алуы 
керек. Меніңше, қазір тек цифрланды-
ру дәуірі емес, білім дәуірі. Өйткені, 
білімсіз адам алысқа бара алмайды. 
Білім-ғылымға жақын балалар бақуат-
ты азамат болып шығады. Мәселен, бір 
жас жігіт ноу-хау ойлап тапты дерлік. 
Мүмкін оны өндірісте немесе ауылша-
руашылығында қолдануға болар. Сол 
арқылы мемлекетке миллиондаған та-
быс кеп түсер. Соның қызығын автор 
да көреді емес пе?! Сонда қараңыз, ал 
басқа бір адам ұзақ жылдар тер төгіп, 
еңбек етеді, салық төлейді, жұмысшы 
ұстайды, шығын кетіп отырады. Ал 
ғылым жолындағы бір адам мың адам-
ның жұмысын істеп, еш шығынсыз та-
быс табады. Бүгінгі күні білім – басты 
байлық.

Кенеш ӘЛІМЖАНОВ: 
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–  Өзекті мәселелердің бірі – суи-
цид. Осы бір кеселден құтылу үшін 
не істеу керек деп ойлайсыз?

–  Өте орынды сұрақ қойып отырсыз. 
Бұл туралы айтылу керек және кәсіби 
мамандарды сөйлеткен дұрыс. Өйт-
кені, тек кәсіби мамандар ғана дұрыс 
бағасын бере алады. Әр адаммен жеке 
жұмыс істеу керек. Біріншіден, бұл 
отбасы проблемасы. Мұндай жағдай 
көбінесе отбасыдағы келіспеушіліктен 
туады. Әуел бастан сауатты психолог-
тарға жүгінген жөн. Жоғарыда айтып 
өткенімдей, біздегі «Жастар ресурстық 
орталықтарының» барлығында да пси-
холог мамандар жұмыс істейді. Міне, біз 
осындай оқиғалардың алдын алу керек-
тігін түсіндік. 

Сондай-ақ, бұл мәселемен тек бір 
ғана мекеме емес, бірнеше тараптың 
басы біріксе жақсы болар еді. Яғни, 
жасөспірімнің денсаулығымен дәрі-
герлер,  дұрыс ой-сананы қалыптастыру 
үшін психолог мамандар шұғылдансын. 
Міндетті түрде спортқа баулу керек. Ол 
үшін белгілі спортшылар жастармен жиі 

кездесіп тұрса жөн болар еді. «Жастар 
ресурстық орталығы» олардың жарқын 
өмір сүруіне, үнемі ізденісте болуына 
көмектесу керек. Міне, біз жұдырықтай 
жұмыла кетсек, мұндай оқиғалар азаяр 
еді деп ойлаймын. 

Ал ең басытысы, тағы да қайталап 
айтайын, отбасы берекелі-мерекелі 
болу керек. Отбасы берік болса, Отан 
да берік болады. Ол үшін қазақстандық 
қоғам рухани жаңғыруы керек, сана-
ны ояту керек. Елбасы өз мақаласында 
өте керемет айтты. Бұл – бүкіл саланы 
қамтитын бағдарлама. Адамзат басты 
құндылықтарды ұғыну қажет. 

–  Өзіңіз жастарға қандай ақыл 
айтасыз? Жетістікке жетудің 
сыры неде деп тұжырымдайсыз, 
жалпы? 

–  Жастарға Абайдың қара сөздерін 
оқуға кеңес берер едім, тіпті жаттап алса, 
артық болмас. Тұтас Қазақстан Абайды 
оқыса, өмірдің мәнін түсінер еді, өзінің 
сұрақтарына жауап табар еді. Не істеу 
керек? Қайда бару керек? Қоршаған 
ортаға қалай қарау керек? Мемлекетті 
қалай сүю керек? Бәрі-бәріне жауап та-
бады. Тек түсініп оқып, амал жасау ке-
рек. Мен өзіме қажетті жерлердің астын 
сызып, қайталап оқимын. Бастысы, оны 
түсінген жөн, жай оқып шығуға болмай-
ды. Әр сөз жеке талдауды қажет етеді. 
Себебі, кейбір сұрақтарға бірден жауап 
таба алмайсың. Кейде ақсақалдардан, 
ата-аналардан барып сұраған дұрыс. 
Тіпті, олар да жауап бере алмауы мүм-
кін. Ондайда ғалымдардан да сұраған 
артық етпес. Сосын менің алдымда ҚР 
Конституциясы жатыр. Міне, осы екі 

кітап менің өмірлік ұстанымымды ай-
қындап береді. Бұл жетістікке жетудің 
бірден бір жолы. 

Жалпы, адам баласы кітап оқу 
керек. Қазіргі жастар оқиды, бірақ 
кітаптан емес, электронды нұсқадан 
оқуы мүмкін, әйтеуір оқып жүргені 
 қуантады. 

Басқа шетелдік жазушыларды 
оқудың қажеті шамалы, қазақ үшін 
бақыт-байлық бәрі Абайдың қара 
сөздерінде және «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасында жазылған. Иә, ойлау 
қабілетін арттыру үшін басқа автор-
ларды оқуға болады. Мәселен, бизнес 
бастау үшін, мансап жайында, бірақ, 
олар қазақ қоғамындағы отбасы бақы-
тын жеткізе алмайды. 

Сен өз ұлтыңның дәстүрін ұстанып, 
ата-бабаң көрсеткен түзу жолдан тай-
май еңбек етсең, сен сөзсіз бақытты-
сың. Таңертең тұрып, қайда барарың-
ды білсең – жақсы, ал егер бағытың 
болмаса, әрине, проблема болады. 
Проблема өзгеде емес, сенде болады. 
Ұйықтар алдында өткен күнге есеп 
беріп, ертеңгі күнге жоспар құрып, 

келесі күні соны іске асырыңдар деп 
кеңес берер едім.

Мен шетелдік тұлғалардан Уинстон 
Черчильді оқимын. Ол былай дейді: 
«Үнемі күмәндану үрейге айналады, ал 
үрей – армандардың орындалуына ке-
дергі». Сосын адам бәріне өкпелеумен 
өмірден өтеді. «Бұрын солай істегенде 
не болар еді?» деген сұрқпен өз-өзін 
мазалаумен болады. Сондықтан, көп 
ойланбай іске кірісу керек, мүмкін қа-
телесерміз, бірақ жалғастыра береміз.

– Біраз нәрсе айтылды, көп мәсе-
ле қозғалды деп ойлаймын. Енді 
әңгімемізді түйінделік...

– Абай айтпақшы, жастар бірінші 
кезекке ақшаны, дүние-мүлікті, билікті 
қоймасын. Олар өмір жолын бастағанда 
еңбекті бірінші қою керек. Сонда ғана 
адам жетістікке жетеді. Бақ-дәулет көк-
тен түспейді. Бәрі еңбекпен келеді. Бір 
рет менен: «Сіздің түсінігіңізде  патриот 
деген кім?», – деп сұрады. Патриот – жұ-
мыстан қашпайтын жан дер едім. Еңбек 
адамы. Алтынсарин ауданындағы Арда-
герлер кеңесінің төрағасы Жандарбек 
Сейітов ағамыз үнемі: «Жұмыстан соң 
үстіндегі жейдеңнің терін сығып ала-
тындай еңбек ету керек», – деп айтып 
отыратын. Яғни, бар күшіңді аямай, 
тынымсыз жұмыс істеу керек. Міне, 
осы сөз менің әлі күнге дейін санамда. 
Маңдай тердің арқасында ғана адам 
жетістікке жетеді. 

Сұхбаттасқан 
Кенже ҚОНЫСБАЙ.

Суреттерді түсірген 
Бердіболат КӨРКЕМБАЕВ.

Жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалар өкілдерін  
Қостанай облысы əкімдігінің ішкі саясат басқармасы 

басшылығымен 2018 жылғы 3 тоқсанда жеке қабылдау кестесі

Сенім телефоны: 575-192

График приема физических и юридических лиц  
руководством управления внутренней политики акимата 

Костанайской области в 3 квартале 2018 года

Телефон доверия:  575-192

Лауазымы Тегі, аты, 
əкесінің аты

Қабылдау күні, 
уақыты

Қызметтік 
телефон

Басқарманың 
орналасқан жері

Басшының м.а. Жұрқабаев Марат 
Кенжебекұлы

15.00-17.00 
сейсенбі 575-190

Қостанай қ. 
Əл-Фараби даңғ., 

66, каб. 501

Басшының 
орынбасары

Байменова Зəуре 
Əнуарбекқызы

15.00-17.00 
сəрсенбі 575-191

Қостанай қ. 
Əл-Фараби даңғ., 

66, каб. 512

Басшының 
орынбасары

Растегаева 
Марина 
Александровна

15.00-17.00 
бейсенбі 575-352

Қостанай қ. 
Əл-Фараби даңғ., 

66, каб. 510

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дни время 
приема

Служебный 
телефон

Местонахождения 
управления

И.о. руководителя Журкабаев Марат 
Кенжебекович

15.00-17.00 
вторник 575-190

г. Костанай пр. 
Аль-Фараби, 
66, каб. 501

Заместитель 
руководителя

Байменова Зауре 
Ануарбековна

15.00-17.00 
среда 575-191

г. Костанай пр. 
Аль-Фараби, 
66, каб. 512

Заместитель 
руководителя

Растегаева 
Марина 
Александровна

15.00-17.00 
четверг 575-352

г. Костанай пр. 
Аль-Фараби, 
66, каб. 510

«Қостанай облысы əкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы» ММ 
басшыларының 2018 жылғы 3 тоқсандағы  жеке тұлғаларды 

жəне заңды тұлғалардың өкiлдерiн қабылдау кестесі 

«Мемлекеттік органның орналасу мекенжайы: Қостанай қ., Гоголь көш. 75. Байланыс 
телефоны 50-19-44. 

Қостанай облысы əкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы» ММ мемлекеттік қызметшілерінің 
əдеп кодексін сақтау мəселелері бойынша келесі мекенжайға хабарласуыңызды сұрайды. Сенім 
телефоны 50-19-44. 

Мемлекеттік 
органның 

атауы 

Азаматтарды 
қабылдауды 
жүргізетін 

тұлғаның аты-
жөні 

Азаматтарды 
қабылдауды 
жүргізетін 
тұлғаның 
лауазымы 

Азаматтарды 
қабылдау күні 
мен уақыты 

Мемлекеттік 
органның 
орналасу 

мекенжайы 

Байланыс 
телефоны 

«Қостанай 
облысы 
əкімдігінің 
тілдерді 
дамыту 
басқармасы» 
ММ 

Мендекинова 
Гүлжан 
Ермашқызы

«Қостанай облысы 
əкімдігінің 
тілдерді дамыту 
басқармасы» ММ 
басшысы 

Сəрсенбі
сағат 14.30-
18.30 дейін 

Қостанай қ. 
Гоголь 
көш.,75,  
226 каб. 

50-19-44 

Ахметов 
Қазымбек 
Жармағанбетұлы 

«Қостанай облысы 
əкімдігінің 
тілдерді дамыту 
басқармасы» ММ 
басшысының 
орынбасары 

Сейсенбі 
сағат 14.30-
18.30 дейін 

Қостанай 
қ. Гоголь 
көш.,75,  
230 каб. 

График приема физических лиц и представителей юридических 
лиц руководителями ГУ «Управление по развитию языков 

акимата Костанайской области» на 3 квартал 2018 года 

Местонахождение государственного органа: г.Костанай, ул.Гоголя, 75. Контактный 
телефон 50-19-44. 

По вопросам нарушения этического кодекса государственными служащими ГУ «Управление 
по развитию языков акимата Костанайской области» просим обращаться по телефону доверия 
50-19-44. 

Наименование 
государ-

ственного 
органа 

ФИО лица 
проводящего 

прием граждан 

Должность 
проводящего прием 

граждан 

Дата и 
время 

приема 
граждан 

Местона-
хождения 
государ-

ственного 
органа 

Контакт-
ный 

телефон 

ГУ «Управление 
по развитию 
языков акимата 
Костанайской 
области» 

Мендекинова 
Гульжан 
Ермашевна

Руководитель ГУ 
«Управление по 
развитию языков 
акимата Костанайской 
области» 

Среда  
с 14.30 до 
18.30 

г.Костанай 
ул. Гоголя 75, 
кабинет 226 

50-19-44 

Ахметов  
Казымбек 
Жармаганбетович 

Заместитель 
руководителя ГУ 
«Управление по 
развитию языков 
акимата Костанайской 
области» 

Вторник  
с 14.30 до 
18.30 

г.Костанай 
ул. Гоголя 75, 
кабинет 230 

Жұдырық түйістіреді 
18-22-ші шілде аралығында Қостанай қаласындағы Спорт сарайында бокстан 

жарыс өтеді. Орал жəне Қорған Əйтеновтерді еске алуға арналған 19-ші халықара-
лық турнирге Қазақстан жəне алыс-жақын шет елдердің былғары қолғап шеберлері 
бақ сынасады. Турнирдің ашылу салтанаты 18-ші шілде күні сағат 15:00-де өтеді.

Ұйымдастыру комитеті спорттық жарысты тамашалаймын деушілерге есік 
ашық.

Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 
ҮЕҰ-ға арналған сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабылдайды.

Сыйлықақы əлеуметтік міндеттерді шешуге айтарлықтай үлес қосқан үкіметтік 
емес ұйымдарға 15 бағыт бойынша беріледі.

Байқауға Қазақстан Республикасында тіркелген жəне Үкіметтік емес ұйымдардың 
дерекқорына мəліметтер ұсынған үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады.

Толығырақ ақпаратты Министрліктің www.diakom.gov.kz сайтынан, сондай-ақ 
+7 (7172) 74 05 11, 74 09 97 байланыс телефондары арқылы алуға болады.



63 шілде 2018 жыл

Кезекті оќу жылы
аяќтала салысымен
балалар жазѓы демалыс-
ты ќызыќты μткізуге
асыѓады. Олар ‰шін
жазѓы лагерь таптырмас
кμњілді демалыс орны
екендігі сμзсіз. Иє, м±нда
жања достар да, кμњілді
ойындар да, ќызыќты
жарыстар да, єн де, би де
барлыѓы бар. Балаларѓа
биыл кезекті рет есігін
айќара ашќан Аќкμл
ауылындаѓы "Айгμлек"
жазѓы сауыќтыру
лагерінде балалар бос
уаќыттарын кμњілді
μткізді.

Лагерьде психолог, єлеу-
меттік педагог, дене шы-
ныќтыру, аѓылшын тілі
пєндерініњ м±ѓалімдері мен
тєрбиешілері бар. Тєрбие-
шілер Боранк‰л Ахметова

Біз – баќытты баламыз
мен  Мирамк‰л Н±рм±хан-
бетованыњ ±йымдастыру-
ымен "Алтын ќаќпа" зият-
керлік ойыны μтіп, Сабина
Ќ±рманѓали жењімпаз атан-
ды. Оќушылар арасында
μткен "Ойнайыќ та, ой-
лайыќ"  маќал-мєтел, ж±м-
баќ сайыстарында ±шќыр-
лыќ танытќан Аяжан Ѓазез
жењімпаз атанды. "Кішкен-
тай арулар" сайысы μтті.
Сайыс бірнеше кезењнен
т±рды. ¤нерпаздарымыз μз
μнерін кμрсетіп, т‰рлі ке-
зењдер бойынша тапсырма-
ларды орындады. Сонымен
ќатар, аѓылшын тілін мењ-
геруге арналѓан ‰йірме
де ‰здіксіз оќытуда. Б±л
‰йірменіњ мектептегі аѓыл-
шын пєнінен ерекшелігі –
м±нда сабаќтардыњ ойын
т‰рінде ѓана ж‰ргізілетін-
дігінде. Аѓылшын тілі

пєнініњ м±ѓалімі  Г‰лмира
Жаќыпованыњ ±йымдасты-
руымен "Меніњ отбасым",
"Кμњіл-к‰й", "Меніњ бμл-
мем" таќырыбында таным-
дыќ сабаќтар μтті. Дене-
шыныќтыру пєнініњ м±-
ѓалімі Сатай Єсет к‰н-
делікті спорттыќ шаралар
μткізіп отырды. Атап ай-
тар болсаќ, "Таутеке", "Ќа-
занш±њќыр", "Толаѓай",
"Тењге алу" ойындары жаќ-
сы дењгейде μтті. Балалар
ата-аналарыныњ демеуімен
бірк‰ндік жорыќќа шыѓып,
табиѓат аясында демал-
ды.

Сабина Ќ¦РМАНЃАЛИ,
Аяжан ЃАЗЕЗ,

А.Ќоњќабаев атындаѓы
орта мектептіњ

оќушылары.
Жанкелдин ауданы,
Аќкμл ауылы.

ЖАЃДАЯТ

Солт‰стік μњірлік аэро-
±тќыр жедел-ќ±тќару жаса-
ѓыныњ ќызметкерлері Фе-
доров ауданындаѓы "Бола-
шаќ", Лисаков ќаласын-
даѓы "Алый парус", Алтын-
сарин ауданындаѓы "Ал-
тынг‰л", Ќарабалыќ ауда-
нындаѓы "Достыќ", Дени-
сов ауданындаѓы "Солнеч-
ный" балалар сауыќтыру
лагерьлерінде профилакти-
калыќ-т‰сіндіру ж±мыста-
рын ж‰ргізді.

Ќ±тќарушылар балалар-
ѓа су айдыны мањында
μздерін ќалай ±стау ке-
ректігін ‰йретіп, ќауіпсіз-
дік ережелерін т‰сіндірді:

– 18 жасќа толмаѓан ба-
лаларѓа ‰лкендердіњ ќара-
уынсыз су айдынында
жєне оныњ мањында болу-
ларына тыйым салынады.
Суѓа арнайы жабдыќталѓан
орындарда ѓана т‰скен
д±рыс. Шомылу алдында
организмді тμмен темпера-
тураѓа дайындау (демалу,

Суѓа т‰скенде
саќ бол!

кеуде мањын, басты салќын
сумен шылау) керек. Суѓа
алѓаш т‰скенде 5 минут,
ќалѓан уаќыттарда  10-15
минут жеткілікті. Бір-
біріњізді суѓа итеруге бол-
майды, адам бейѓам т±рѓан
сєтте суѓа т‰сіп кетсе, есі-
нен танып ќалуы ыќтимал,
– дейді мамандар.

Ќ±тќарушылар теория-
лыќ білімнен соњ балаларѓа
ќ±тќару кеудешелері мен
шењберлерді ќолдануды

‰йретті. Балалар аќпаратты
ќызыѓушылыќпен ќабыл-
дады: кμбісі сабаќќа бел-
сенді ќатысты жєне ќ±тќа-
рушыларѓа техникалыќ
ќауіпсіздік бойынша μз
с±раќтарын ќойды. Жалпы
іс-шараѓа 525 бала ж±мыл-
дырылды.

"ЌР ІІМ ТЖК
Солт‰стік μњірлік аэро-

±тќыр  жедел-ќ±тќару
жасаѓы" ММ
(Ќостанай ќ.).

ЖАС ¦РПАЌ

"Салауатты μмір сал-
тын насихаттау, дені сау
±рпаќ тєрбиелеу –
б‰гінгі к‰нніњ басты та-
лабы."

Н±рс±лтан Назарбаев.

Б‰гінгі к‰ні адам ден-
саулыѓына жєне психи-
касына кері єсерін келті-
ретін д‰ниелер аз емес.
Б±ндай нєрселер єсіресе,
кішкентай балаларѓа ќат-
ты єсер етеді. Б±л ќауіп-
ке тек дені сау балалар
ѓана тμтеп бере алады.
Осыѓан байланысты №13
балабаќшасында жањар-
тылѓан білім беру талап-
тарына сай, жаќсы жаб-
дыќталѓан дене шыныќ-
тыру залы, аулада спорт
жєне ойын алањдары бар.
Оларда т‰рлі жарыстар,
єр баѓыттаѓы спорттыќ
ойындар жиі μтіп т±рады.
К‰нде тањертењ балалар
дене шыныќтыру жаттыѓу-
ларын жасайды. Осы іс-
єрекеттер барысында олар-
дыњ дене бітімі д±рыс
ќалыптасып, іс-ќимылдары
жетіліп, б±лшыќ еттері
ќатая т‰спек.

Т‰скі ±йќыдан соњ бала-
ќайлар бірнеше дене жат-
тыѓуларын жасайды. Со-
дай-аќ, балабаќша медби-
кесі балаларѓа єрт‰рлі ем-
дік ќасиеттері бар шμптер-
ден сусындар (фито-бар)
жасап береді. Сонымен
ќатар, балабаќшада ата-
аналардыњ ќатысуымен
т‰рлі спорттыќ жарыстар
μткізіліп т±рады. Спорт-
тыќ жарыстар мен т‰рлі
ойындар балалардыњ ой-
санасыныњ ќалыптасуына,
μзін еркін ±стап жєне жан-

Бала денсаулыѓы –
басты назарда

Балаларды μрт ќауіп-
сіздік ќаѓидаларына оќыту
жастайынан басталуы тиіс.
Жітіќара ауданыныњ аза-
маттыќ ќорѓау гарнизоны-
ныњ ќызметкерлері оќушы-
лармен жыл бойы профи-
лактикалыќ ж±мыстарды
μткізеді.

"Ќауіпсіз демалыс" жаз-
ѓы акциясы шењберінде,
олар Жітіќара ќ. №5 ¤рт
сμндіру бμлімінде "№12
орта мектебініњ" жазѓы
мектепалды лагерінде де-
малушы оќушылар ‰шін
экскурсия ±йымдастыр-
ды.

¤рт сμндірушілермен
кездесу барысында бала-
лардаѓы ењ ‰лкен ќызыѓу-
шылыќ техникалар мен
ќ±ралдарды кμрсетуде бай-
ќалды. Балалар μрт сμндіру
автокμліктеріне отырып,
кейбіреулері μрт сμндіру-
шініњ жауынгерлік киім-ке-
шектерін киіп кμрді. Сон-
дай-аќ балаларѓа арналѓан
μрт ќауіпсіздік ережелерін
саќтау туралы н±сќаулыќ

"Ќауіпсіз демалыс"

жаќты жетілуіне єсер
етеді. Дене тєрбиесіне бай-
ланысты балабаќшада
"Шыныќсањ, шымыр бола-
сыњ", "Кμњілді достар",
"Кім жылдам?" деген топ
арасындаѓы эстафеталыќ
ойындар μткізіледі. Єр
сабаќ жан-жаќты талќыла-
нып, кем-кетігі болса то-
лыќтырылып, баланыњ то-
лыќќанды μсіп-μнуі м±ќи-
ят ќадаѓаланады.

Ќазаќтыњ ке-
мењгер аќыны
Маѓжан Ж±ма-
баев: "Дене тєр-
биесіне жењіл ќа-
рауѓа болмайды.
Дене – жанныњ
ќабы. Ќап берік
болса, ішіндегі
заты берік бол-
маќ. Дене – жан-
ныњ ќ±ралы. Ќ±-
ралы мыќты бол-
са, иесі де мыќ-
ты. Сау жан – сау
денеде ѓана бола-
ды" – деген.

Сондыќтан да
б ‰ л д і р ш і н д е р
аѓзасыныњ жаќ-
сы ж±мыс істеуі,
д е н с а у л ы ѓ ы н
жаќсарту, ж‰й-
кеніњ ж±мысын

д±рыс ќалыптастырып,
шираќ, жігерлі, икемді,
сымбатты етіп μсіру – ба-
лабаќшаныњ негізгі маќса-
ты мен алѓа ќойѓан ‰лкен
міндетініњ бірі.

Н.С‡ЙІНДІКОВА,
А.ЌОЗБАЌОВА,
У.ЄБІЛТАЕВА,

Ќостанай ќаласы
єкімдігініњ №13  бμбек-

жай-баќшасыныњ
тєрбиешілері.

μткізілді. Жеке мысал ре-
тінде балаларѓа μрттер ту-
ралы, жергілікті μртпен к‰-
ресушілер ќатысќан, μрт-
терді жою жμнінде єњгіме-
леді жєне олардыњ туындау
себептері айтылды.

Экскурсия соњында ба-
лалар μрт сμндірушілер
жаттыѓатын м±нарадаѓы
μздерініњ адамдарды
ќ±тќарудаѓы шеберлігін
ќалай атќаратындыѓына
кує болды.  Ол терезелі ‰ш

ќабатты ‰йдіњ ќабырѓасын
сипаттайды. ¤ртпен к‰ре-
сушілер шабуыл сатысы-
мен жоѓарыѓа кμтерілді,
сондай-аќ  ‰ш буынды са-
тыныњ кμмегімен ‰шінші
ќабатќа μрледі жєне ѓима-
раттан ќ±тќару арќанымен
тысќа шыќты.

С.ЖАРЃАЌОВ,
Ќостанай облысыныњ

ТЖД Жітіќара
ауданыныњ ТЖБ

инженері.



73 шілде 2018 жыл

Барша ж±ртќа мєлім, єлемдегі астыќ
мєдениетініњ мањыздысы барша адамдар-
дыњ т±тынуына арналѓан бидай болып та-
былады. Сайып келгенде, оныњ т±тынудаѓы
‰лесі зор.  Ењ алдымен, бидайды μњдеу
‰лкен зауыттарѓа шоѓырланѓан.   Дайын
±ннан нан, печенье, макарон б±йымдары
жєне басќа да μнімдер жасалады.  ¤зініњ
географиялыќ таралуына  байланысты
ќабылдау, т±раќтылыѓы мен универсалды-
лыѓы жаѓынан адамзатќа микроэлементтерді
жеткізу ‰шін бидай ±ндары тасымалдауѓа
лайыќты заттардыњ бірі болып табылады.
Бидайдыњ μзіндік табиѓи т±рѓысы дєрумен-
дерге, атап айтќанда, В1 (тиамин), В2 (ри-
бофлавин), В6 (пиридоксин), ниацин, со-
нымен ќатар, темір жєне цинкке бай.  Біраќ,
μкінішке ќарай,  бидай дєндерініњ ќабыќта-
ры сыртќы  нєрлі заттары, кμпшілігі ±н тарту
кезінде жоѓалады. Сондыќтан ±нды форти-
фикациялау мањызды деп есептеледі.  Оны
ќандай маќсатта жєне жалпы адамзатќа  жа-
њадан енгізу не ‰шін ќажет?

Фортификациялау – б±л Ќазаќстан Рес-
публикасы аймаѓындаѓы  ±н тартатын кєсіп-

"Ермуханов Кенес Айтшибаевич" шаруа ќожалыѓыныњ сенімді
т±лѓасы – Кенжебаев Берик Шакиржанович кепілдік м‰лікті сот ќара-
уынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы, Науырзым ауданы,
Раздольное ауылы аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізу-
ге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-186-009-130, алањы 48,0 га, жер
учаскесіне уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні ен-
гізіледі. Сауда 2018 жылѓы 16 шілдеде  саѓат 10.00-де  мына мекен-
жайда болады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Карамењді с.,
Шаяхметов кμшесі, 4.

¤тінімдер 2018 жылѓы 15 шілде 18-00 саѓатќа дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай об-
лысы, Науырзым ауданы, Карамењді а., М.С‰г‰р±лы кμшесі, 18 ‰й,1
пєтер. Телефон 8-777-706-04-02.

Ќостанай облыстыќ ардагерлер кењесі ¦лы Отан соѓысыныњ ќатысу-
шысы

Хасан Т‰гелбай±лы Т‰гелбаевтыњ
ќайтыс болуына байланысты отбасына, туѓан-туыстарына ќайѓыларына
ортаќтасып, кμњіл айтады.

Ќазаќстандаѓы ±ндарды фортификациялау
орындармен жоѓары жєне бірінші сорттаѓы
бидай ±ндарыныњ ќосымша дєрумендер мен
минералдармен байытылуы.  Т±рѓындардыњ
μлімі мен ауруларыныњ μсуі салдарынан, ењ
басты минералдар, микроэлементтер, дєру-
мендердіњ тапшылыѓын жою жєне алдын алу
маќсатында фортификациялау ж‰ргізіледі.
Ќалыпты жаѓдайда адамныњ  денсаулыѓы
70% оныњ μмір с‰ру салтына байланысты,
д±рыс тамаќтану негізгі факторларыныњ бірі
болып табылады. Д±рыс тамаќтанбау  аќыл-
ой жєне физикалыќ т±рѓыда артта ќалуѓа єкеп
соѓады. Жалпыѓа ортаќ, жоѓары сорттаѓы
±ндарды μњдеу кезінде дєрумендердіњ ке-
шенді бμлігі, табиѓи  дєндеріндегі элемент-
тер мен аќуыздары толыѓымен барлыѓы
дерлік, кебектерге кетеді. Сондыќтан μзекті
мєселелердіњ бірі – μњдеу кезінде жоѓалѓан
минералдар мен дєрумендерді ќайта ќалпы-
на келтіру ‰шін   ±ндарды фортификациялау
μзектілігін белгілеу ќажет, ±ндарѓа минерал-
дар мен дєрумендерді ќосып, оныњ  пайда-
сын арттыру мањызды. Ќазаќстан Республи-
касын ќоса есептегенде, барлыѓы 30 ел ќазіргі
тањда ±ндарды фортификациялау баѓдарла-

масын енгізді. Халыќ денсаулыѓын саќтауѓа
витаминдер мен микроэлементтерді барын-
ша тамаќтану μнімдеріне,  ±ннан пісірілген
таѓамдарѓа ќосу ерекше пайдалы. Осыѓан
орай, Ќазаќстан Республикасы  "Халыќ  ден-
саулыѓы  жєне  денсаулыќ саќтау ж‰йесі
туралы" Кодексініњ 160 бабына сєйкес,   2007
жылѓы 21 шілдедегі №301 "Азыќ-т‰лік
μнімдерініњ  ќауіпсіздігі туралы" Ќазаќстан
Республикасы Зањыныњ 14 бабына сєйкес
халыќ арасында темір тапшылыѓыныњ алдын
алу маќсатында   минералдар, ќ±рамында
темір ќосылѓан витаминдер мен басќа да зат-
тарды, жоѓары жєне бірінші сортты бидай
±ндарыныњ сапасын арттыру ќажет екені
сμзсіз.

А.ТАСКИМБАЕВА,
"Ќазаќстан Республикасы   Денсаулыќ

саќтау министрлігі  Ќоѓамдыќ
денсаулыќ саќтау комитетініњ
Ќостанай облысы   ќоѓамдыќ

денсаулыќ саќтау  Департаментініњ
Рудный ќалалыќ  ќоѓамдыќ

денсаулыќ саќтау басќармасы"  РММ
бас маманы.

Кейбіреулер μзініњ учаскесінде тек ќана
пайдалы кμкμністер μсіреді, сондыќтан μзін
химиядан аулаќ деп сендіреді. Бекер! Б±л
μзін-μзі алдау. Жоѓарыдан ќышќыл жањбыр-
лар, топыраќтыњ тμмендегі жер асты сулары
химикаттарѓа ќаныѓып  сіњгендіктен, ќазіргі
тањда біз жања піскен ќауын, ќиярдан ула-
нып ќалуымыз м‰мкін.  Нитраттардыњ
μздігінен уытты заттары аз. Біраќ, кμпшілік
адамдардыњ ішегінде, ішек таяќшалары  не-
месе басќа да микрофлоралар кездеседі,
ондаѓы нитраттарды нитриттар ќалпына кел-
тіреді, онда одан да кμп уытты заттар бар.
Б±л адамдардыњ нитраттарѓа шалдыѓуы жо-
ѓары екендігін ескеру ќажет. Єлі де нитрат-
тармен аса уланѓан адамдар μте кμп емес,
μйткені ‰лкен дозада  аѓзаѓа нитраттар т‰скен
кезінде олардыњ уландырѓышы едєуір азая-
ды. Зањдылыќќа сай сауал: "не істеу ќажет?"
Алдын ала білу ќажет. Нитратсыз μсімдіктер
жоќ.  Кμкμністерді сатып алѓаннан кейін б±зыл-
ѓандарын тастау ќажет. Жарылѓан, б±зыл-
ѓан жемістер жєне тамыр жемістерініњ нит-
раттары улы нитриттарѓа айналады. Ќарбыз-

Нитратсыз μсімдіктер жоќ!
дарѓа, ќауындарѓа, томаттарѓа жєне т.б. ќара
т‰ссе,  барлыѓы б±зылѓандыѓы туралы белгі
береді. Яѓни, азыќќа ќара т‰скен уаќытта,
оны пайдаланудыњ ќажеті жоќ, томат паста-
сын дайындау немесе повидло жасау кезін-
де уытты заттар толыѓымен ќайнаѓан уаќыт-
та зарарсыздандырылмайды.

Нитраттар орамжапыраќта, ќызылшада,
салатта, шалѓамда, шомырда, балдыркμкте,
аќжелкенде, аскμкте, ќауындарда, ењ азы –
ќызанаќтарда, баялдыларда, т‰йінді пиязда
болады. Алайда, тамыр жемісіндегі нитрат-
тардыњ орналасуы біркелкі емес.  Кμбінесе
орамжапыраќтардаѓы сыртќы жапыраќтарѓа
жиналуы зор.  Ондаѓы азыќтарды  ќолдануѓа
болмайды. Сєбіздегі аќшыл орта, нитраттар
жиналудыњ кμрсеткіші.   Ќиярдыњ сыртќы
ќабатын міндетті т‰рде тазарту керек.  Аскμк,
аќжелкен, балдыркμк тек ќана жапыраќта-
рын пайдалану ќажет. Ќ±жатсыз жолдарда
сатылатын азыќтардаѓы кμптеген улы заттар-
дыњ адам аѓзасына келтіретін залалы кμп.

Кμкμністерді ќайнату кезінде нитраттар
тарап, жойылып кетпейді. Кμкμністердегі сор-

паны тμгіп, ондаѓы микроэлементтердіњ кμбісін
жоѓалтамыз, біраќ б±л да саќтанудыњ кепілі.
Б±рынѓы уаќытта жеміс болсын, кμкμніс бол-
сын, оныњ сыртын тазарту кезінде  пайдалы
дєрумендер жойылады дейтін, ќазіргі тањда
керісінше, баќтар мен баќшаларда  ќышќыл
жањбырлардыњ, ауаныњ ластануынан тазар-
туды талап етудіњ мєні бар.

Нитраттардан м‰лдем ќ±тылу ќажет пе?
Тєжірибеде б±л м‰мкін емес, ал теория
ж‰зінде  зиян.   Біз нитраттарды жоямыз деп,
барша дєрумендерден айрылуымыз ыќтимал.
Сондыќтан аќылмен шешейік. Кμбірек ќара,
ќызыл ќараќаттар, басќа да дєруменге толы,
жидектер мен жемістерді пайдаѓа асырыњыз,
онда нитраттар жоќ, кμк шай ішіњіздер – б±л
барлыќ нитраттарды жойып, аѓзаны ќалыпќа
келтіреді.

А.МАНАУБАЕВА,
"ЌР Денсаулыќ саќтау Министрлігі

Ќоѓамдыќ  денсаулыќ саќтау
комитетініњ Ќостанай облысы

ќоѓамдыќ денсаулыќ саќтау
департаментініњ Рудный ќалалыќ

ќоѓамдыќ денсаулыќ саќтау
басќармасыныњ" бас   маманы.

  ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Ќостанай облысы, Ќамысты ауданында д‰ниеге

келген асыл жар, асќар таудай єкеміз, с‰йікті ата-
мыз Жаќабай Єлім±лыныњ д‰ниеден озѓанына 6-
ші шілде к‰ні ќырыќ  к‰н толады. Єкемізді,  атамыз-
ды жиі есімізге алып, оныњ жарќын бейнесін мєњгі
жадымызда саќтап келеміз. Жатќан жері жайлы, то-
пыраѓы торќа болып, ќабірі н±рѓа толып, орны
пейіштіњ тμрінде болсын демекпіз.

Ќырыќ к‰н μтті, сен жоќсыњ арамызда,
Сен едіњ ѓой ќамќоршы, панамыз да.
Ањќылдаѓан аќкμњіл жайдарлы-ай,
Саѓынышпен сені еске аламыз да.
 Асќар  таудай аќиыќ ќамќоршы едіњ,
 Біздер ‰шін тμгілген мањдай теріњ.
 Бір Алладан ендігі тілеріміз.
 Жайлы болсын, єкетай, жатќан жеріњ.

 Еске алушылар: ж±байы, балалары,   к‰йеу  баласы,  келіндері,
немерелері, шμберелері.

 * * *
6-шы шілде к‰ні  саѓат 12.00-де асќар таудай єкеміз Жаќабай

Єлім±лыныњ ќырќы  беріледі.
¤тетін орны: Ќостанай ќаласы, "С±лтан сарайы" мейрамханасы

(Федоров тасжолы, Авиационный кμшесі, 110).

 Замшихин Юрий Александровичтіњ сенімді т±лѓасы Лаптев
Михаил Анатольевич  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ округі аума-
ѓында орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан жер телім-
деріне уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

–  алањы 40,0 га, кадастрлік нμмірі 12-185-026-097  жер телімі.
–  алањы 2,0 га, кадастрлік нμмірі 12-185-026-098  жер телімі.
Сауда 2018 жылѓы 14 шілде саѓат 9.00-де мына мекенжайда

болады: Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Боровское селосы,
Базарная кμшесі, 34.

Саудаѓа ќатысуѓа μтінімдер 2018  жылѓы 13 шілде  саѓ. 17.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылдана-
ды: Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Боровское с., Базарная
кμшесі, 34. Аныќтама ‰шін тел. 8(71443) 21731.

"Тимотин Николай Николаевич" ШЌ басшысы Н.Н.Тимотинніњ сенімді т±лѓасы А.М.
К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара
ауданы, Алешин селолыќ округі аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан, кадастрлік нμмірі 12-185-026-139, μлшемі 39,0 га   бμлінетін жер
теліміне  24.01.2050 жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы аќшалай ќаражат-
пен сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 14.07.2018 жылы саѓат 12.30-да мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы,
Мењдіќара ауданы, Алешин селосы, Центральная кμшесі, 37.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 13.07.2018  жылы саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ќаласы, Тєу-
елсіздік кμш., 46/1, тел. 87015999394.

Доверенное лицо Главы КХ "Тимотин Николай Николаевич" Тимотина Н.Н. Кудербекова
А.М. в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении
торгов по продаже  права временного долгосрочного землепользования сроком до
24.01.2050 года на делимый земельный участок с кадастровым номером 12-185-026-139,
площадью 39,0 га, предназначенный для ведения крестьянского хозяйства, расположен-
ный на территории Алешинского сельского округа, Мендыкаринского района, Костанайс-
кой области. Покупная цена вносится денежными средствами в течение 5 календарных
дней после  проведения торгов.

Торги состоятся 14.07.2018 года в 12.30 часов по адресу: Костанайская область,
Мендыкаринский район,  село  Алешинка, улица Целинная, 37.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00.час. 13.07.2018 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область,  город Костанай, Тєуелсіздік 46/1
т.87015999394.

"Саадат-А" ЖШС сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Первомай селолыќ округі аумаѓында
орналасќан, маќсаттыќ нысаны – ауыл шаруашылыѓы μндірісін ж‰ргізуге арналѓан, ка-
дастрлік нμмірі 12-185-030-211,  μлшемі 548,3 га   бμлінетін жер теліміне  16.02.2053 жылѓа
дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.
Сауда 14.07.2018 жылы саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады: Мењдіќара ауданы,

Лесное селосы, Достыќ кμшесі, 15.
¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 13.07.2018  жылы саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ќаласы, Тєу-
елсіздік кμш., 46/1, тел. 87015999394.

Доверенное лицо ТОО "Саадат-А" Кудербекова А.М. в порядке внесудебной реализа-
ции залогового имущества объявляет о проведении  торгов по продаже  права временного
долгосрочного землепользования сроком до  16.02.2053  года на делимый земельный
участок с  кадастровым номером 12-185-030-211, площадью 548,3 га, с целевым назначе-
нием – для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на террито-
рии Костанайской области, Мендыкаринского района, Первомайского сельского округа.

Покупная цена вносится денежными средствами в течение 5 календарных дней после
проведения торгов.

Торги состоятся 14.07.2018 года в 10.00 часов по адресу: Мендыкаринский район,
село  Лесное,  улица Достык, 15.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00.час. 13.07.2018 года по месту
нахождения доверенного лица:  Костанайская область,  город Костанай, Тєуелсіздік,
46/1,   т.87015999394.

"Тимотин Сергей Николаевич" ШЌ басшысы С.Н.Тимотинніњ сенімді т±лѓасы А.М. К‰дер-
бекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы,
Алешин селолыќ округі аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан, кадастрлік нμмірі 12-185-026-346, μлшемі 115,0 га   бμлінетін жер
теліміне  24.01.2050 жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы аќшалай  ќаражат-
пен сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 14.07.2018 жылы саѓат 12.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы,
Мењдіќара ауданы, Алешин селосы, Центральная кμшесі, 37.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 13.07.2018  жылы саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓа-
ныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ќаласы, Тєуелсіздік
кμш., 46/1, тел. 87015999394.

Доверенное лицо Главы КХ "Тимотин Сергей Николаевич" Тимотина С.Н. Кудербекова
А.М. в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении
торгов по продаже  права временного долгосрочного землепользования сроком до
24.01.2050 года на делимый земельный участок с кадастровым номером 12-185-026-346,
площадью 115,0 га, предназначенный для ведения крестьянского хозяйства, расположен-
ный на территории Алешинского сельского округа, Мендыкаринского района, Костанай-
ской области. Покупная цена вносится денежными средствами в течение 5 календарных
дней после  проведения торгов.

Торги состоятся 14.07.2018 года в 12.00 часов по адресу: Костанайская область,
Мендыкаринский район,  село  Алешинка, улица Целинная, 37.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00.час. 13.07.2018 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область,  город Костанай, Тєуелсіздік, 46/1
т. 870159993947.

Доверенное лицо Замшихина Юрия Александровича Лаптев
Михаил Анатольевич в порядке внесудебной реализации залогово-
го имущества объявляет о проведении торгов по реализации права
временного долгосрочного землепользования на земельные участ-
ки, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства, распо-
ложенные на территории Алешинского сельского округа, Мендыка-
ринского района, Костанайской области.

–  земельный участок площадью 40,0 га, кадастровый номер
12-185-026-097

–  земельный участок площадью 2,0 га, кадастровый номер
12-185-026-098.

Торги состоятся 14 июля 2018 года в 9.00 часов по адресу:
Костанайская обл., Мендыкаринский район, с. Боровское, ул. Ба-
зарная, 34.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 часов 13 июля
2018 г. по месту нахождения доверенного лица: Костанайская обл.,
Мендыкаринский район, с. Боровское, ул. Базарная, 34. Тел. для
справок  8 (71443) 21731.

Доверенное лицо крестьянского хозяйства "Ермуханов Кенес
Айтшибаевич" – Кенжебаев Берик Шакиржанович в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества объявляет о проведении
торгов по продаже права временного возмездного землепользова-
ния (аренды) на земельный участок, расположенный на территории
села Раздольное (за пределами черты населенного пункта) Наур-
зумского района, Костанайской области, предназначенный для ве-
дения крестьянского хозяйства с  кадастровым №12-186-009-130,
общей площадью – 48,0 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в день проведе-
ния торгов.

Торги состоятся 16 июля 2018 года в 10,00 часов по адресу:
Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды, ул.-
Шаяхметова, 4.

Заявки принимаются в срок до 15 июля 2018 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Наурзумс-
кий район, село Караменды, улица М.Сугурулы, 18, кв.1. Телефон
8-777-706-04-02.

 Саѓынышпен еске аламыз
Ќостанай облысы, Жанкелдин ауданы, Торѓай се-

лосында д‰ниеге  келген асќар таудай єкеміз Бер-
маѓамбет Шєріп Єлмаѓамбет±лы   2017 жылдыњ
24 тамызында д‰ниеден μтті.

Єкеміздіњ о д‰ниелік болѓанына да 1 жыл болды.
Асќар таудай єкемізден айырылып, ќанатымыз
ќайырылып ќалѓандай к‰йде ќалдыќ. Єлі де кμз ал-
дымызда к‰лімдеп т±рѓаны, аќырын ѓана аќылын ай-
татыны, немерелерін еркелететіні кетпейді. Анамыз
С‰лейменова Маржанк‰л Мєнепќызы екеуі 10 ќ±рсаќ
кμтеріп, 45 жыл бірге баќытты μмір с‰рді. ¦лдарын
±яѓа, ќыздарын ќияѓа ќондырѓан жандар еді. Анамыз
С‰лейменова Маржанк‰л Мєнепќызыныњ да μмірден
μткеніне 2 шілдеде  4 жыл болды. Артында ќалѓан
±рпаќтары саѓынышпен еске ала отырып, єкеміз бен
анамызды саѓына отырып, мына μлењ шумаѓын  жазып отырмыз.

Еркелетіп μсірген ата-анамныњ,
Жылы ж‰зін єрќашан еске аламыз!
Есейіп біраз жасќа келсек-даѓы,
Саѓыныштан кμзімізге  жас аламыз.

Тірі ж‰рсењдер ќуанып єр сєтімізге,
Жатар едіњдер, тμрімізде аќ кμрпеде.
Шынтаѓында ќ±с жастыќ, уайымсыз,
Баќыт деген осы екен деп б± д‰ниеде!

 Ќ±лдыѓыњ боп μтейін μмірлік деп,
Отырушы едіњдер ќылыќтарымызѓа мєз боп к‰ліп.
"Ќара ќызым" деп еркелеткен аќ ќызыња,
Ж‰рсіњдер  ќазір т‰сімізге т‰нде кіріп.
Біз де асќар тау єкеміз бен анамыздыњ атына кір келтірмей, ‰йреткен-

дерін, берген білімдерін, тєрбиелерін ±мытпаймыз.
Жарќын бейнењ єке, мєњгі балаларыњныњ, немерелеріњніњ ж‰регінде мєњгі

ќалады. Єкемізді саѓынышпен еске алып, рухына Ќ±ран баѓыштаудан бас-
ќа шара жоќ. Оќыѓан д±ѓамыз ќабыл болып, єкем мен анамыздыњ жаны
ж±маќта болѓай!

Еске алушылар: балалары, немерелері.
Єкеміздіњ жылы 14 шілде саѓат 12:00-де Науырзым ауданы, Ќара-

мењді ауылында, "Айман-Шолпан" мейрамханасында μтеді.

Кейіннен сатып алу ќ±ќыѓымен
"Тазалык-2012" ЖШС жарѓы капита-
лыныњ  100 % ‰лесін сенімгерлікке
басќаруѓа беру туралы 2018 жылѓы
3 шілдеге саѓат 10.00-ге белгілен-
ген тендері Ќостанай облысыныњ
мамандандырылѓан ауданаралыќ
экономикалыќ сотыныњ 2018 жылѓы
26 маусымдаѓы ±йѓарымымен тоќта-
тылды.

Тендер по передаче в довери-
тельное управление с правом пос-
ледующего выкупа 100% доли в ус-
тавном капитале ТОО "Тазалык-
2012", назначенный на 10:00 часов
3 июля 2018 года, приостановлен
определением специализированно-
го межрайонного экономического
суда Костанайской области от 26
июня 2018 года.

ОЌИЃА

Ќостанай автовокзалындаѓы
ана мен бала бμлмесіне бір жа-
рым жасар сєбиін ќалдырып
кеткен безб‰йрек ана табылды,
деп хабарлайды облыстыќ ІІД
баспасμз ќызметі. Ведомство
берген мєліметтерге с‰йенсек,
Ќостанай ќаласы ІІБ ќызметкер-
лері баласын автовокзалда тас-

Сєбиін тастап кеткен єйел табылды
тап кеткен 22 жастаѓы єйелді
Астана ќаласынан тапты. Б±л
факті бойынша ЌР ЌК-ніњ 119-
бабымен (Ќауіпті жаѓдайда ќал-
дыру) ќылмыстыќ іс ќозѓалды.
Еске салсаќ, 17 маусымда кешкі
саѓат 20.30 шамасында "102"
пультіне автовокзалдаѓы ана мен
бала бμлмесінде сєбидіњ жалѓыз

жатќаны туралы аќпарат т‰скен
болатын. Оќиѓа болѓан жерге
ювеналды полиция жєне жедел
ќызмет мамандары аттанды.
Сєбиді ѓимарат к‰зетшілері бай-
ќаѓан. Ќазір ол ќаладаѓы "Дель-
фин" балалар ‰йініњ ќамќорлы-
ѓында.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.
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Қостанай да бұл мерекені 
жоғары деңгейде өткізді десек, 
артық емес. «Домбыра-думан» 
атауымен Тобыл жағалауын 

жаңғырықтырған айтулы шара еңбекте-
ген баладан еңкейген қартқа дейін дүйім 
жұрттың басын қосты. Өңіріміздің ау-
дан-қалалары, ауылдарынан, тіпті, басқа 
облыстардан келген меймандар көрер-
мен отыратын орынды толтырып таста-
ды. Баба мұраға деген құрмет қандай де-
сеңізші!  

Құлпыртып бәйшешекті кетті шалқып,
Аққудай көкте күйлеп, көлде қалқып.
Ақтарып, лекілдетіп, лепілдетіп,
Талдырып, 
             тамшылатып сығып сарқып.
Біресе ағытылып күй сылдырлап,
Тербетіп тыңдағанның көңілін ырғап,
Бұлақтай таудан тасып, тастан орғып,
Аңқылдап жатыр жосып сайды құлдап.
Ілияс Жансүгіровтің атақты 

«Күйші» поэмасы құдірет са-
рынын осылай бейнелепті. Ал 
сонау Шыңғыс хан заманынан 
жеткен «Ақсақ құлан» аңы-
зындағы трагедиялық баянды 
айтсаңызшы. Дәл осы тарихи 
оқиға думанды кештің басын 
театрландырылған көрініспен 
ашып бергенін айтып өтейік. 

Қазақта бүгінгі күнге дей-
ін жеткен төрт жарым мың 
күй болса, оның мыңға жуығы 
Шыңғыс қаған дәуіріне дейін 
шығарылған екен. Бұл да дом-
быра тарихының, ән-күй, жыр 
тарихының тамыры тереңде 
жатқанының дәлелі. Ал атақты 
Абылай ханның он екі күй 
шығарғанын біреу білсе, біреу 
білмес. Бұл арналы аспабымыз 
жайында ел ағасы, мемлекет 
және қоғам қайраткері Кенже-
бек Укиннің айтқаны. 

Ал сол домбыраның сырт-
қы бейнесін ғана емес, бүкіл 
бөлік-детальдарына дейін 
білетін, осы ұлы аспаптың та-
лайын өз қолынан шығарған 
өлең падишалары кемде-кем. 
Осындай бес саусағынан өнер 
тамған ақын, ғалым, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі, 
халықаралық мүшайра жүлде-
лерінің иегері Серікбай Оспанұлы мен 
ақын Нағашыбай Мұқатовтың домбыра 
жайында өлең толғаныстары көпшілікке 
оқылды.

Сонау сақ, ғұн дәуірінен Күлтегін, Кет-

бұға, Асанқайғы, Шалкиіз, Ақтамберді, 
Махамбет, Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәт-
тімбет заманына жетіп, бүгінгі ұрпаққа 
баға жетпес рухани мирас болып келген 
баба аспабымыз әлем елдерінің ең ежел-
гі мұрасы ретінде ЮНЕСКО тізіміне еніп 
отыр. Домбыра дәуірі қайта жаңғырып 
келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Бо-
лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдар-
ламалық мақаласында атап өткендей, 
тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн 
мен жарқын болашақтың көкжиектерін 
үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының 
тұғырнамасы да осы төл аспабымызды 
төрге шығарумен тікелей байланысты 
болмақ. Қостанай қаласының әкімі Базыл 
Жақыпов өзінің құттықтау сөзінде Ұлттық 
домбыра күні мерекесі рухани жаңғыру 
жолында тұрған Ұлы Дала жұртына зор 
сілкініс әкелгенін атап өтті. 

Домбыраның тілін оны бала күнінен 

тыңдап өскен, бірге жасаған адам ғана 
түсінері анық. Ал мыңдаған жылдар бойы 
қазақтың бітім-болмысын, мінез-құлқын, 
мұң-зарын, қуаныш-қайғысын бірге 
бөлісіп келе жатқан киелі аспабымызды 

жырға қоспаған ақын жоқ шығар, сірә. 
Думанды кеште белгілі айтыскер ақын 
Тоба Өтепбаев жырдан арнау төксе, қа-
мыстылық Әсем Қажиева мен Таран ау-
данынан келген Мамай Ізтілеу өлеңнен 
сөз қағыстырып, жиналғандарды бір кө-
теріп тастады. Ал кештің қонағы «Мен 
Қазақпын» халықаралық телевизиялық 
мегажобаның үздік аймақтық күй аталы-
мында жеңіске жеткен арқалықтық Ерлан 
Шәкіров пен Е.Өмірзақов атындағы об-
лыстық филармонияның домбырашысы 
Мұрат Хамитовтың күй тартысы қиқуға 
ұласып кетті. Сөз жарысы мен күй тарты-
сы ән айтысқа ұласып жатуы да заңдылық. 
Манапбек Кәдіров, Талғат Молдағалиев 
бастаған елге белгілі әншілер «Айхай, 
жиырма бес», «Гәккуді» Елбасының «Елім 
менің» әніне жалғап әкеткені сондай әсер-
лі шықты.

Биыл Елордамыздың 20 жылдығына 
орай облыстағы баспасөздің қа-
рашаңырағы – «Қостанай таңы» 
газеті басылым бетін-
де өңіріміздегі ақындар  
арасында жазба айтыс ұй-
ымдастырғанын оқырман 
қауым жақсы біледі. Міне, 
мереке қарсаңында бірне-
ше ай бойы жыр додасына 
қатысып, сүбелі сөз жет-
кізген ақындарымызды 
марапаттау салтанаты 
өткізілді. 

Дәл осы «Домбыра-ду-
ман» атауымен баба ас-
пабымыздың құрметіне алғаш 
мерекелік шараларды бастап 
өткізген де – осы «Қостанай 
таңы» газеті екенін естеріңізге 
сала кетейік. Облыстық мәдени-
ет басқармасының басшысы Ер-
лан Қалмақов пен газетіміздің 
бас редакторы Жанұзақ Аяз-
беков сөз жарысына қатысып, 
қатарынан суырылып шыққан 
ақындарға жүлделер табыс етті. 
Мамай Ізтілеу, Тоба Өтепбаев, 
Ғалымгерей Кенжеғозин, Медет 
Байзақов арнайы сертификат-
тарға ие болса, оқырман қау-
ымның көзайымына айналған 
Байбатыр Ахметбеков ақша-
лай сыйлықпен марапатталды. 
Жүлделі үшінші орынды Абы-

лай Мау данов пен Марғұлан Оспанов тең 
бөлісті. Екінші орынға белгіленген 50 мың 
теңгенің жүлдесін арқалықтық жас ақын 
Батырлан Сағынтаев қанжығаға байла-
ды. Ал белгілі ақын, журналист Нұрқанат 

 Құлабаев жазба айтыстың жеңімпазы ата-
нып, 100 мың теңгеге ие болды.

Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мәдени-
ет қызметкері, Қазақстан композиторлар 
одағының мүшесі, әнші-сазгер Қалибек 
Деріпсалдин бастап, Е.Өмірзақов атындағы 
облыстық филармонияның әншілері мен 
домбырашылары, біріккен домбырашы-
лар оркестрі, ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының қазақ 
ұлт-аспаптар ансамблі, «Жұлдыз» дом-
бырашылар студиясы мерекелік думанға 
ерекше дайындықпен келіпті.

Бұл кеш домбыраның құрметіне ар-
налғандықтан, бағдарлама арасында 
көрерменге баба аспабымызға қатысты 
сұрақтар қойылып, оған жауап бергендерге 
естелік сыйлықтар тапсырылып отырға-
нын айта кетейік. Ал жиналғандарға «еркін 
микрофон» ұсынылған кезде домбыра кө-
терген жас-кәрі сахнаны толтырып кетті.   

Домбыраның тарихы тым тереңде. 
Оның небір көнеден қалған мұрала-
ры қазір еліміздің үлкен музейлерінде, 
жеке адамдардың қолында сақтаулы тұр. 
Ал біздің аймағымызда да осы бабадан 
қалған мирас аз емес. Осындай баға жет-
пес мұралардың бір парасы біздің облы-
сымыздағы мұражайлардың төрінен орын 
алған. Кеш барысында киіз үй тігіліп, 
Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов 
бастаған саңлақтар ұстаған жұмыр мой-
ын, дөң шанақ қара тақтайдың бірқатары 
сонда қойылыпты. 

Ұлы Даланың төсін ұрпақтан ұрпаққа 
бұлжытпай аманаттап келе жатқан қазақ 
халқы киелі домбыраның ақы иесі екені 
белгілі. Енді қазақ үшін домбыра күніне 
арналған мереке жыл айналып бір рет 
келіп тұрса да, арналы аспабымыздың 
құны бұдан бетер аспаса, кемімесі белгілі. 
Төріңізден де, қолыңыздан да домбыра 
түспесін, қадірлі ағайын! Ән-күй құдірет-
тің ырғағы әр шаңырақты шаттыққа бөлей 
берсін!

Òөðëåò, äîìáûðà-құäіðåò! 
1-бет.
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