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Ќўрметті оќырмандар!
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АУДАНДЫЌ   ƏКІМДІКТЕАУДАНДЫЌ   ƏКІМДІКТЕ

Ниязхан Бейсенов,
ардагер ўстаз.

«Газет – халыќтыѕ кґзі ћəм ќўлаєы» демекші, баспасґздіѕ ќай кезеѕде болмасын адамзат 
ґмірінде ґзінше орны бар. Бїгінгі єылыми техника дамыєан заманда да əлемде болып жатќан 
оќиєалардан хабар беретін компьютер, интернет, ондаєы əртїрлі сайттардыѕ ќайсібірі де 
газет-жорналды баса алмайды. Ґйткені газет - халыќќа білім таратушы ќўрал. Баспасґзден 
жўрт естімегенін естіп, білмегенін біліп, бірте-бірте білімі молайып, зейіні ґсіп, ашыќ 
пікірталастыѕ нəтижесінде парасаты жетіле тїседі. Əсіресе, аєа ўрпаќ їшін їнќаєаздыѕ 
маѕызы ерекше. 
Иə, газет маєан жастайымнан жансерік, сырлас болып келеді. Жастар жаєы тїсіне бермес, 

кешегі кеѕестік кезеѕді кґрген, бїгінгі ата-апалар əдеби мўраларды айрыќша ќўрметтейді, 
ќадір тўтады.  Осындайда аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы»-«Сельская новь» газетініѕ мен їшін 
ќымбат екенін айта кету керек.  
Сонау 1940  жылдан бастап шыєа бастаєан, əуелде «Колхоз жолы» деп аталєан 

аудандыќ басылым менімен тїйедей ќўрдас. Ес білгелі ќолєа алып, ондаєы əрбір маќаланы, 
авторларын айрыќша сїйіспеншілікпен оќитындыќтан да болар газет əлге дейін жаныма 
жаќын. Сондыќтан да ґз басым аудандыќ басылымєа жазылуды жыл сайынєы дəстїрге 
айналдырєанмын.

   Əрине, газет – бір адамныѕ єана емес, ўжымдыќ еѕбектіѕ жемісі екендігі рас. Халыќ їнін 
білдіріп, мемлекеттік саясатты тїсіндіріп, ќоєамныѕ топтасуына ыќпал ететін ќўрал.

  «Ауыл жаѕалыєы»-«Сельская новь» газетініѕ ўжымы мемлекетіміз саясатын жїзеге 
асыру ісінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Ə.Назарбаевтыѕ Ќазаќстан 
халќына арнаєан Жолдауларынан туындайтын мемлекеттік баєдарламалар мен жїктелген 
міндеттерді, сондай-аќ жергілікті билік органдарыныѕ атќарып отырєан жўмыстарын 
мемлекеттік тапсырыс аясында халыќќа насихаттау мен тїсіндіру жолында бар кїш-
жігерін аямай еѕбек етуде. Нəтижесінде газет басылымыныѕ таралымы артып, оќырман 
тарапынан жан-жаќты ќолдау тауып келеді. Ауыл адамдарыныѕ  асыєа кїтіп оќитын ќадірлі 
де сїйікті басылымы келешекте де жоєары нəтижелерге ќол жеткізеді деген сенімдеміз. 
Ендеше аудан тўрєындарын “Ауыл жаѕалыєы” басылымына біркісідей  жазылып, ќолдау 
кґрсетуге шаќырамын.

С.Қалмұратов,
«Ауыл жаңалығы».

АУДАННЫҢ ҮСТІМІЗДЕГІ 
ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР-
ҚЫРКҮЙЕК АЙЛАРЫНДАҒЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ДАМУЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ АУДАН 
ӘКІМДІГІНІҢ ДҮЙСЕНБІ 
КҮНІ ӨТКЕН КЕЗЕКТІ 
МӘЖІЛІСІНДЕ КЕҢІНЕН 
ТАЛҚЫЛАНДЫ. 
Ауданның ағымдағы жылдың 

тоғыз айындағы әлеуметтік-
экономикалық  дамуының 
барысы  туралы  баяндама 
жасаған  аудан  әкімдіг ін ің 
экономика  және  бюджеттік 
жоспарлау бөлімінің басшысы 
Д.Жақыпбековтің  келтірген 
мәліметтеріне сүйенер болсақ, 
осы жылдың есепті мерзімінде 
ауданның өнеркәсіп саласында 
1794,7 млн.  теңгенің  өнімі 
өндіріліп, нақты көлем индексі 
106,4 пайызды құраған.
О с ы  к е з е ң д е  а у ы л 

шаруашылығы  саласында 
өндірілген жалпы өнім көлемі 
15,6 млрд.  теңгені құрап, бұл 
өткен жылғы осы кезеңмен 
салыстырғанда нақты көлем 
индексі 103,3 пайызға жеткен. 
Шаруашылықтың  барлық 
санаттарында 7405,5 тонна 
ет өндірілсе, сүт – 31,6 мың 
тоннаны, жұмыртқа – 42,4 млн. 
дананы құраған. 
Бүгінгі күнге аймақтағы мүйізді 

ірі қара саны 33993 басты құрап, 
0,7 пайызға, қой 211,3 мың (0,4 
пайызға) бас, ешкі 25899 (1,1 
пайызға) бас, шошқа саны 1,4 
мың (0,1 пайызға) бас, жылқы 
саны 9,9 мың (1,0 пайызға) бас, 
түйе саны 797, құс саны белгілі 
себептермен кеміген. 
Ағымдағы жылы 12300 гектар 

алқап түгелімен орылып, әр 
гектардан орташа түсім 14,5 

центнерден айналған. Жалпы 
17835 тонна өнім жиналса, 
оның ішінде күздік бидай  9300 
тонна ,  жаздық  арпа  8535 
тоннаны құраған. Сондай-ақ 

6100 гектарға егілген дақылдан 
орташа түсім гектарына 5,5 
центнерден айналып, жалпы 
түсім 3355 тоннаны құрапты. 
Ба я н д ам ашы  ө з  с ө з і н 

жалғастыра келе, аудандағы 
ве теринария  қызмет і н і ң 
жұқпалы  індеттерге  қарсы 
күрес жүргізу бағытындағы 
жұмыстары, негізгі капиталға 
салынған инвестициялардың 
көлемі ,  аудан  аумағында 
жүргізілген құрылыс жұмыстары, 
оның  ішінде  пайдалануға 
берілген тұрғын үйлердің жалпы 
көлемінің өсуі, өңірлерді дамыту 
бағдарламасының жүзеге асуы, 
аудан аумағындағы автомобиль 
жолдарын жөндеу жұмыстары, 
елдімекендерді таза ауыз сумен 
қамтамасыз ету, шағын және 
орта  кәсіпкерлікті  дамыту , 
осы  бағыттағы  «Үдемел і 
индустриалдық-инновациялық 
даму», «Бизнестің жол картасы-
2020» бағдарламаларының 
аясында жүзеге асырылып 
жат қан  жобалар ,  аудан 

бюджетінің кіріс және шығыс 
б ө л і к т е р і н і ң  о р ы н д а л у 
деңгейі, сондай-ақ әлеуметтік 
т ұ р ғыда ғы  денсаулық ты 
сақтау ,  білім  беру ,  спорт , 

мәдениет салаларында және 
қылмыспен күрес, оның алдын 
алу мақсатында атқарылған 

жұмыстарға тоқталып, кеңінен 
мәліметтер берді. Сондай-
ақ өз баяндамасында Дулат 
Бе к босын ұлы  жер г і л і к т і 
салықтардың жиналу барысына 
тоқталып өтті. Бұл салық түрлері 
бойынша  барлық  ауылдық 

округтері бекітілген жоспарды 
орындап шыққанымен, бүгінгі 
күнге кірістер басқармасының 
ұсынған мәліметіне сәйкес, 
кейбір округтерде өндірілмеген 

берешек сомалар бар. Жер 
және мүлік салығы бойынша 
берешектері  бар  бірқатар 

ауылдық округтерді санамалап 
берген  баяндамашы  аудан 
бойынша кірістер басқармасымен 
салыстыру жұмыстарын жүргізе 
отырып, берешек сомаларды 
өндіру жұмыстарын жандандыру 
қажеттігіне тоқталды. 

Баяндама  аяқталысымен 
жарыссөзге  шыққан  аудан 
әк імд і г і  қаржы  бөл ім ін ің 
бастығы Ж.Құмғанбаев аудан 
бюджетінен бөлінген қаржының 
игерілу барысы, жалпы қаржы 
мәселелеріне  байланысты 
бүгінгі таңда қойылып отырған 
талаптар жайлы мәлімет берсе, 
Бәйтерек ауылдық округінің 
әкімі М.Қилыбаев әкімшілікке 
жүктелген  функционалдық 
міндеттерге  сәйкес ,  округ 
аумағында атқарылып жатқан 
істерге тоқталып, түсінік берді. 
Аталған сала басшыларына 

мәжіліс төрағасы, аудан әкімінің 
міндетін уақытша атқарушы 
Ә .Қилыбаев  және  әк імдік 
мүшелері тарапынан нақты 
сұрақтар қойылып, жауаптар 
алынды. 
Сонымен  қатар  әк імд і к 

мәжіл іс ін ің  күн  тәрт іб іне 
шығарылған басқа да мәселелер 
қаралып, ұсыныстар айтылды. 
Олардың әрбірі бойынша тиесілі 

қаулылар қабылданды. 
Мәжіліс жұмысына аудандық 

мәслихат  хатшысы ,  аудан 
әк ім ін ің  орынбасарлары , 
мекеме, бөлім басшылары, 
ауылдық округтердің әкімдері 
қатысты.

ТОҒЫЗ АЙДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ САРАЛАНДЫТОҒЫЗ АЙДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ САРАЛАНДЫ

ЖАНСЕРІГІМ, СЫРЛАСЫМЖАНСЕРІГІМ, СЫРЛАСЫМ
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А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Ќажылыќ - ислам дiнiндегі бес 
парыздыѕ соѕєысы. Ќажылыќ, 
хаж жасау – мїмкіндігінше əрбір 
мўсылманєа міндет саналады. Яєни, 
шариєат бойынша кəмелетке толєан, 
аќыл-есі дўрыс, денсаулыєы жаќсы, 
дəулеті жетерлік, ґзгеде ќарызы жоќ 
мўсылман єана бўл парызды ґтей 
алады. Оныѕ парыздыєы ќасиеттi 
Ќўранда: «Алла їшiн Ќаєбаны  
адамдарєа ќажылыќ ету парыз» 
(«Əли-Имран» сїресi, 97 аят), - деп 
ўќтырылса, хадис 
шарифте: «Ислам 
бес негiзге ќўрылєан: 
Алла  Таєаладан 
басќа  тəѕ iр  жоќ 
жəне  Мўхаммед 
оныѕ  елш iс i  деп 
куəлiк ету. Намаз 
оќу.  Зекет  беру. 
Рамазан  айында 
толыќ ораза ўстау, 
ќажылыќќа бару», 
- делiнген. Ардаќты 
Пайєамбарымыз 
М ў х а м м е д 
(с .є .с . )  ќажылыќ 
п а р ы з ы н ы ѕ 
жауапкершілігі зор 
əрі марапатыныѕ шексіз екенін 
ескерткен. 
Адамды анадан жаѕа туєандай 

пəк ,  таза  кейіпке  бґлендіретін 
ќажылыќќа  биыл  ел ім і зд ен 
атт анєандардыѕ  ќат арында 
сарыкемерлік Мэлс ќажы Халбаев 
та бар. Ќасиетті мекенге сапар 
шегіп ќайтќан ќария ниетініѕ ќабыл 
болуын тілей отырып, ол кісіні сґзге 
тартќан болатынбыз.

- Еліміз тəуелсіздік алєаннан кейін 
дініміз ґз дəрежесін аныќтап, бес 
парыздыѕ бірі болєан ќажылыќќа 
баруєа жаєдай жасайтын ќажылыќ 
компаниялары ќўрыла бастады. Бар 
маќсаттары ќажылыќќа баруєа ниет 
еткен ќажыларымызєа сапалы ќызмет 
кґрсету болатын «Ќызмет саяхат» 
ќажылыќ компаниясыныѕ кґмегімен 
биыл осымен екінші рет парызымды 
ґтеп келіп отырєан жайым бар.  
Аталмыш компания ќызметкерлеріне 
зор алєысымызды білдіреміз, олар 
барлыќ  жаєдайымызды  жасап , 
парызымызды дўрыс ґтеуімізге , 
елге аман-есен оралуымызєа сапалы 
ќызмет етті.

Алла кезекті рет сəтін салып 
барєан  ќасиетті  мекеннен 
алєан əсерімді сґзбен айтып 
жеткізу  ґте  ќиын .  Ондаєы 
тазалыќ, адамдардыѕ бір-біріне 
деген мейірімі, Мекке-Мəдина 
топыраєына аяєыѕ тигендегі 
сезімді тїсіндіру мїмкін емес 
шыєар. 
Біз 11-ші  ќыркїйек кїні  Алматы-

Мəдина баєыты бойынша жолєа 
шыќтыќ. Пайєамбарымыздыѕ 
ќаласы ,  сəул ел і  Мəдинада 
ислам  əлеміндегі  Меккедегі 
əл-Харам  мешітінен  кейінгі 

екінші ќасиетті жер Əн-Нəби 
мешіті, ґзге де Алла їйлері мен 
Пайєамбарымыз (с.є.с) отбасы, 
сахабалар жерленген Жəннəтїл 
Баќи ќабіріне зиярат еттік.  Одан 
кейін ќаєбаныѕ мекені ќасиетті 
Меккеге  табан  тіреп ,  онда 
жетекшілеріміз бастап Ќўбайс 
тауы ,  Пайєамбарымыздыѕ 
(с.а.у.) їйі, Нўр тауы, Сəуір 
тауы, Жын, Шажра мешіттері 
жəне т.б. жаќыныраќ танысып, 
тарихынан хабар алдыќ. 
Жалпы, ќажылыќ кезіндегі 

атќарылатын сїннеттер біріне 
бірі жалєасып кете береді.  Əрине 
олардыѕ барлыєын ќажылыќтыѕ 
басты шарты ихрам кию арќылы 
орындалады. Жер-жерлерден 
ќажылыќќа келетіндер кґптеп 
саналатындыќтан  аяќ астында 
ќалуыѕ да єажап емес. Ондаєы 
ыстыќ та адамєа ыѕєайсыздыќ 
тудырады. Тіпті сол кездіѕ ґзінде 
сынап баєынасы 60 градусты 
кґрсетіп тўрды.  Сондыќтан 
барынша мўќият болу, ґз-ґзіѕе 
сенімді болу керек. Əйткенмен 

де  осындай  ќиындыќтарєа 
ќарамастан онда барєандардыѕ 
барлыєы  атќаруєа  тиісті 
міндеттерді тїгел орындауєа 
бар  кїш-жігерлерін  салады . 
Ґйткені  ќажылыќќа  барша 
жўрт  айрыќша сеніммен, адал 
ниетпен  барады емес пе?
Б і зд е  о сы  шарттардыѕ 

барлыєын   барынша  дўрыс 
орындауєа тырыстыќ. Аптап 
ыстыќќа ќарамастан оразамды 
толыќ  орындап  шыќтым . 
Жанымдаєылардыѕ жарамайсыѕ-
ау деген сґздеріне ќарамастан, 

Алла-Таєалам  кїш-
ќуат беріп оразаны 
ќаза ќылмадым. 
Сонымен ары ќарай 

айтар  болсаќ, Минаєа 
барып тїнедік, Арафа  
кїні Арафат тауына 
шыєып, саєи жасап, 
Сафа мен Маруаныѕ 
а р а с ы н д а  ж е т і 
рет жїгіріп ґттік.  
Ќаєбаны айналып, ќол 
тигіздік, Муздалифадан 
М и н а є а  б а р д ы ќ , 
сайтанєа тас аттыќ, 
ќўрбан шалдырдыќ.
Негізінен, ќажылыќќа 

барєан  адам  ґзімен 
бірге їш нəрсені алып ќайту 
дəстїрге айналєан дейді єой. 
Оныѕ біріншісі, əрине ґзініѕ елі 
їшін, жанўясы, бауырлары їшін 
молынан дўєа жасау,екіншісі 
з ə м - з ə м  с у ы ,  їш і н ш і с і , 
Пайєамбарымыздыѕ (с.а.у.) ґз 
ќолымен еккен əжуа ќўрмасы. 
Солай демекші, ќасиетті жерге 

барєанда, еліміздіѕ, халќымыздыѕ 
амандыєын тілеп, бїгінгі бейбіт 
ґмірге шїкіршілік етіп келдік, - 
дейді Мэлс ќажы.  
Ал, їлкен сапарєа аттану їшін 

денсаулыќтыѕ дўрыс болуы ќажет 
екендігін алєа тартып, жетпістіѕ 
бесеуіне келген ќариядан  сергек 
жїруд іѕ  сырын  сўраєанда  
«алдымен адал болу, адам болу 
маѕызды, содан кейін барып 
спортты жаныѕа серік ету керек. 
Намаз оќудыѕ ґзі де іс-ќимыл.  
Осындайда  жастарымыздыѕ 
жылдан-жылєа намазєа бет бўруы 
ќатты  ќуантады .  Салауатты , 
сауатты  ўрпаќтыѕ  ґсіп  келе 
жатќаны  аєа  ўрпаќќа  їлкен 
маќтаныш» деп жауап ќатты.

ҚАЖЫЛЫҚҚА БАРЫП 
ЌАЙТЌАН  ЌАРИЯ

АТТЫ ЖАСТАР АКЦИЯСЫ ҐТТІАТТЫ ЖАСТАР АКЦИЯСЫ ҐТТІ
ҐТКЕН АПТАДА ОРТАЛЫЌ 

СТАДИОНДА АУДАН ƏКІМІ 
ЖАНЫНДАЄЫ НАШАЌОРЛЫЌЌА 
ЌАРСЫ  КЇРЕС КОМИССИЯСЫ 
МЕН  Б І Л І М  Б ҐЛ І М І Н І Ѕ 
ЎЙЫМДАСТЫРУЫМЕН  «ЕЛ 
ЕРТЕЅІ-ЕСКІРТКІСІЗ БОЛАШАЌ” 
АТТЫ  ЖАСТАР  АКЦИЯСЫ 
ҐТТІ.

Акция шымылдығы арнайы киім үлгісін 
киінген жастар “Нашақорлық-ғасыр 
індеті!”, “Біз ескірткіге қарсымыз!,  
“Нашақорлыққа жол жоқ!”, “Ел ертеңі-
есірткісіз болашақ!”  секілді жалынды  
сөздерді дауыстап айтып, біркелкі 
қимыл іс-әрекеттер жасаумен, яғни 
жастардың флеш-мобымен ашылды.

  Акцияда аудан әкімі аппаратының бас инспекторы 
С.Иманова сөз сөйледі. Салтанат Бәйтеліқызы   
нашақорлық - әлеуметтік ортақ проблема екендігін, 
1987 жылы ББҰ-ның Бас Ассамблеясы шешімімен 
26 маусым-Халықаралық нашақорлыққа қарсы 
күрес күні болып жарияланып, кеңінен аталып 
келе жатқандығын, жер бетіне миллиондаған 
өмірлерді алып кетіп жатқан бұл ауру шекараны 
білмейтіндігін, нәсіл, жыныс, жас талғамайтындығын 
айтып, аудан көлемінде қоғам дертімен жүргізіліп 

жатқан  іс-шараларға тоқталды. Жамбыл  облысы 
ішкі істер департаменті ескірткі бизнесіне қарсы 
күрес  басқармасының  инспекторы В. Дубский 
мен  облыстық саламатты өмір салтын сақтау 
орталығының маманы М.Кейкеевалар ескірткінің   
қасіреті туралы айтып, одан бойды аулақ салудың 
маңызын, саламатты  өмір салтын ұстану қажеттігін   
сөз етті. Көктал ауылдық округінің Жастар ісі 

жөніндегі нұсқаушысы Ж.Бестерекова  жастарды 
салауатты өмір салтын ұстануға шақырды.

 Ескірткіні пайдаланып, оны қолданатын жандарды 
ұстау кезіндегі  қызметтік иттердің әрекеті туралы 
көріністер көрсетілді. Жас әншілер  Н.Мұханбет, 
М.Жұмабаевтар  “Отаным, “ Жасай бер, туған жер!”  
әндерін әуелете шырқады. 
Бұдан соң жастар арасында   ескірткінің шығу 

тарихы мен түрлеріне бағытталған викториналық 
ойындар ойнатылып, жеңімпаздар сыйлықтармен 
марапатталды. 

А к ц и я  с о ң ы н д а   ұ й ым д а с т ы р ушы л а р 
тарапынан”Наркопост” атты  журналдар, шағын  
буклеттер таратылып,  ескірткіге қарсылық ретінде  
екі қап есірткі өртелді. 

 Алқалы жиынға аудан прокурорының  орынбасары, 
әділет  кеңесшісі Ж.Кушеков, аудандық ішкі істер 
бөлімі бастығының орынбасары, полиция капитаны   
А.Дәуренбеков қатысты.                   Өз тілшіміз.

З.Айтжанова,
ст.прокурор  Байзакской  районной 

прокуратуры.

Прокуратурой Байзакского района проведён 
анализ обращений граждан  касательно 
порядка использования сведений о наличии 
судимости при трудоустройстве. 
Из приведённых сведений следует, что 

несмотря на аннулирование всех правовых 
последствий, связанных с судимостью при 
погашении или снятии судимости (ст.79 УК 
РК), работодатели зачастую необоснованно 
отказывают в трудоустройстве гражданам, 
а также увольняют с работы при получении 
сведений о судимости. 
При  этом ,  в  решениях  об  отказе  в 

трудоустройстве ,  либо  об  увольнении 
указываются иные основания. 
Согласно ст.79 Уголовного Кодекса РК лицо, 

осуждённое за совершение преступления, 
считается  судимым  со  дня  вступления 
обвинительного приговора суда в законную 
силу до момента погашения или снятия 
судимости. Судимость в соответствии с 
настоящим  Кодексом  учитывается  при 
определении  рецидива  преступлений , 
опасного рецидива преступлений и при 
назначении наказания.
Лицо, освобождённое от наказания, а 

также осуждённое за совершение уголовного 
проступка ,  признаётся  не  имеющим 
судимости.
Судимость погашается:  
1) в отношении лиц, условно осуждённых, 

– по  истечении  срока  пробационного 
контроля;  

2) в отношении лиц, осуждённых к более 
мягким видам наказаний, чем лишение 
свободы ,  – по  фактическому  отбытию 
наказания; 

3) в отношении лиц, осуждённых к лишению 
свободы за преступления небольшой или 
средней тяжести, – по истечении трёх лет 
после отбытия наказания; 

4)  в  отношении  лиц ,  осуждённых  к 
лишению свободы за тяжкие преступления, 
– по истечении шести лет после отбытия 
наказания;

5) в отношении лиц, осуждённых к лишению 
свободы за особо тяжкие преступления, 
– по истечении восьми лет после отбытия 
наказания.
Если осуждённый в установленном законом 

Республики Казахстан порядке был досрочно 
освобождён от отбывания наказания или 
неотбытая часть наказания была заменена 
более мягким видом наказания, то срок 

В  рамках  требования В  рамках  требования 
законазакона

Жамбыл облысы əкімдігініѕ ќаулысы
               Тараз ќаласы              №255                         22 ќазан  2015 жыл

«Діни ќызмет саласындаєы мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметтер регламенттерін бекіту туралы» Жамбыл облысы 
əкімдігініѕ 2014 жылєы 27 наурыздаєы №91 ќаулысына 

ґзгерістер енгізу туралы» Жамбыл облысы əкімдігініѕ 2014 
жылєы 28 тамыздаєы №235 ќаулысыныѕ кїші жойылды деп 

тану туралы
«Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі  басќару 

туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕына, «Нормативтік-
ќўќыќтыќ актілер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 1998 жылєы 24 наурыздаєы 
Заѕына сəйкес Жамбыл облысыныѕ əкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Діни ќызмет саласындаєы мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер регламенттерін 
бекіту туралы» Жамбыл облысы əкімдігініѕ 2014 жылєы 27 наурыздаєы №91 ќаулысына 
ґзгерістер енгізу туралы» Жамбыл облысы əкімдігініѕ 2014 жылєы 28 тамыздаєы №235 
ќаулысыныѕ (нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2338 
болып тіркелген, 2014 жылдыѕ 11 ќазанында «Аќ жол» газетінде жарияланєан) кїші 
жойылды деп танылсын.

2. «Жамбыл облысы əкімдігініѕ  діѕ істері басќармасы» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі заѕнамада белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде  осы ќаулыныѕ 1-тармаєында 
кґрсетілген нормативтік ќўќыќтыќ актініѕ кїші жойылды деп танылєаны жґнінде əділет 
органдарына жəне ресми жариялау кґздеріне хабарлауды ќамтамасыз етсін.

3. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау облыс əкімініѕ орынбасары Е.Манжуовќа 
жїктелсін.

Облыс əкімі                           К.Кґкрекбаев.

Постановление акимата 
Жамбылской области

              г.Тараз                            №255                  от 22 октября 2015 года

О признании утратившим силу постановление акимата 
Жамбылской области от 28 августа 2014 года №235 «О 

внесении изменений в постановление акимата Жамбылской 
области от 27 марта 2014 года №91 «Об утверждении 

регламентов государственных услуг в 
сфере религиозной деятельности»

 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном  
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом 
Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» акимата 
Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление акимата Жамбылской области от 28 
августа 2014 года №235 «О внесении изменений в постановление акимата Жамбылской 
области от 27 марта 2014 года №91 «Об утверждении регламентов государственных услуг 
в сфере религиозной деятельности» (зарегистрированно в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов №2338, опубликовано 11 октября 2014 года 
в газете «Знамя труда»).

2. Коммунальное государственное учреждение «Управление по делам религии 
акимата Жамбылской области в установленном законодательством порядке и сроки 
обеспечить сообщение в органы юстиции и источники официального опубликования 
о признании утратившим силу нормативного правового акта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима области Е.Манжуова.

                              Аким области                             К.Кокрекбаев.

погашения судимости исчисляется, исходя 
из фактически отбытого срока наказания 
с  момента  освобождения  от  отбывания 
основного  и  дополнительного  видов 
наказаний.

 Если наряду с основным наказанием лицу 
назначалось по приговору суда дополнительное 
наказание, то срок погашения судимости 
исчисляется с момента отбытия основного и 
дополнительного видов наказаний. 

 В случаях назначения дополнительного 
наказания в виде лишения права занимать 
определённую должность или заниматься 
определённой деятельностью пожизненно срок 
погашения судимости исчисляется с момента 
отбытия основного вида наказаний.
При осуждении лица по совокупности 

уголовных  правонарушений  или  по 
совокупности приговоров за преступления, 
относящиеся к различной степени тяжести, 
судимости погашаются за каждое преступление 
самостоятельно, при этом сроки погашения 
исчисляются с момента отбытия наказания 
по совокупности уголовных правонарушений 
или совокупности приговоров.
Если осуждённый после отбытия наказания 

вёл себя безупречно, то по его ходатайству суд 
может снять с него судимость до истечения 
срока погашения судимости.
Данная норма не распространяется на лиц, 

осуждённых к лишению свободы за тяжкие 
или особо тяжкие преступления, а также 
наказание, которое назначено при рецидиве 
преступлений  или  опасном  рецидиве 
преступлений.
Если  осуждённый  до  истечения  срока 

погашения  судимости  вновь  совершил 
преступление, течение срока, погашающего 
судимость, прерывается. Срок погашения 
судимости  по  первому  преступлению 
исчисляется заново после фактического 
отбытия основного и дополнительного видов 
наказаний за последнее преступление. В 
этих случаях лицо считается судимым за оба 
преступления до истечения срока погашения 
судимости за наиболее тяжкое из них.
Погашение или снятие судимости аннулирует 

все правовые последствия , связанные  с 
судимостью, за исключением ограничений, 
установленных назначенным пожизненно 
дополнительным видом наказания.
В связи с изложенным, всем работодателям 

при приёме на работу необходимо строго 
соблюдать требования законодательства и не 
допускать факты незаконного увольнения, 
а  также  непринятия  на  работу  лиц ,  у 
которых судимость снята или погашена в 
установленном порядке.

“Ел ертеѕі-есірткісіз болашаќ!”
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Е. Серікбайўлы, 
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметті 

азаматы. 
 
БІЛІКТІ  БАСШЫ-ЎЖЫМНЫЅ 

БЕРЕКЕСІ. М. ƏУЕЗОВ АТЫНДАЄЫ 
БІЛІМ  ОШАЄЫН  33  ЖЫЛДАН 
БЕРІ БАСЌАРЫП КЕЛЕ ЖАТЌАН  
МЕЙРАМБЕК  МАМАСЕРІКОВ 
БЇГІНДЕ  ЎЖЫМ  ЌЎРМЕТІНЕ 
БҐЛЕНГЕН  СОНДАЙ  БІЛІКТІ 
БАСШЫНЫЅ БІРІ.
Темірбек ауылдыќ округіне ќарасты 

аталмыш білім ошаєы алдымен 1924-
1926 жылдары сауат ашу маќсатында 
жўмыс істеген. 1928 жылы бастауыш, 
1947 жылы Мўхтар Əуезов атындаєы 
сегіз жылдыќ, ал 1983 жылы орта 
мектеп  болып  ќўрылєан  кїннен 
бастап, бїгінге дейін аталмыш  оќу 
орныныѕ басшысы болып Мейрамбек 
Мамасеріков  жемісті  еѕбек  етіп 
келеді.

1 9 5 6  жылдыѕ  2 - ќ аѕ т а рынд а 
«Сарыбараќ» ауылында дїниеге келген  
ол,  Чапаев атындаєы орта мектепті 
1973 жылы бітірген. Еѕбек жолын ґзі 
оќыєан Чапаев атындаєы мектептен 
бастаєан Мейрамбек   іскерлігініѕ 
арќасында мектеп директорыныѕ оќу 
ісі жґніндегі орынбасары болып  бес 
жылдай жўмыс істейді. 

1983 жылы сол тўстаєы аудандыќ 
оќу бґлімініѕ меѕгерушісі Райымбек 
Смайловтыѕ бўйрыєымен М. Əуезов 
атындаєы орта мектептіѕ директоры 
ќызметіне таєайындалады. Жиырма 
жеті жасында  жауапты  ќызметке 
таєайындалєан Мейрамбек  Əлімќўлўлы   
бїгінде алпыстыѕ асќарына шыќќан,   
ысылєан, тəжірибелі, байсалды, ґз 
ісін жетік білетін басшы. Арына кір 
тїсірмеген азамат кезінде  коммунистік 
партияныѕ мїшесі, ауылдыќ кеѕестіѕ 
депутаты болып сайланєан. 

Білікті басшы  білім беру їрдісінде 
заманауи оќыту технологияларын 
пайдалана отырып, жастарды білімді 
де білікті, елін, жерін сїйетін, ќазіргі 
ќоєамєа лайыќ етіп тəрбиелеу ісіне  бар  
кїш-жігерін жўмсауда.  Жас ўрпаќты 
шыєармашылыќ рухта, азамат етіп 
тəрбиелеудіѕ тїп тамыры кїнделікті 
тəрбиеден басталатыны белгілі.
Білім беру їрдісініѕ жаѕаша əдіс-

тəсілдерін  ќолдану  арќылы  жан-
жаќты  дамыєан  жеке  тўлєаны 
тəрбиелеу, біліммен ќаруландыруда  
ўстаздарєа  ќоятын талап жоєары. 
Сондыќтан да ол їнемі оќытудыѕ 
жаѕа педагогикалыќ технологиясын 
мўєалімдердіѕ пайдалануына жаєдай 
жасап отырады.
Мектеп ўжымы шаєын. 38 мўєалім 

жўмыс  і с т ейд і .  Тəрт іп  кїшт і ,  
ынтымаќтары берік. 
Аталмыш білім ошаєынан  тїлеп 

шыќќандар арасынан белгілі айтыскер 
аќын, марќўм Əзімбек Жанќўлиев, 

Ќазаќстан  Суретшілер  одаєыныѕ 
мїшесі  Єалым  Бейсенов ,  Тараз 
ќаласындаєы жоєары оќу орнында 
оќытушы болып ќызмет етіп жїрген 
Абдулла Ботбаев - ел маќтанышы.

“Мектеп-кеме, білім-теѕіз” демекші, 
ґскелеѕ  ўрпаќќа  тəлімді  тəрбие , 
саналы білім беріп жїрген ўстаздар: 
биология пəнініѕ мўєалімі Əсемкїл 
Мамбетова, тарих пəнініѕ оќытушысы 
Роза Аманќўлова, аєылшын пəнініѕ 
оќытушысы Ќалдыкїл Есімова, əн-кїй 
пəнініѕ мўєалімі Перизат Оспанова, 
ќазаќ тілі мен əдебиетініѕ оќытушысы 
Салиха Сəтиеновалар-ўжым ќўрметіне 
бґленгендер.
Кґп жылєы жемісті еѕбегі їшін 

Мейрамбек Мамасеріков 1995 жылы 
Ќазаќстан Республикасы “Білім беру 
ісініѕ їздігі белгісімен” марапатталєан.  
Ыбырай Алтынсарин медалініѕ иегері. 
Облыстыќ  білім  басќармасыныѕ , 
аудан əкімі, аудандыќ мəслихаттыѕ 
Ал єы с  х а т т а р ы  м е н  Ма ќ т ау 
грамоталарымен  марапатталєан . 
Жалпы  Мамасеріковтердіѕ əулетін 
ўстаздар ќўрайды десек ќателеспейміз. 
Ґйткені Мейрамбектіѕ аєасы Тоќтаєўл 
Мамасеріков  1994-2004 жылдар 
аралыєында Чапаев атындаєы мектепте  
ал, 2006 жылдан бастап Ќўмжота 
ауылындаєы Ыбырай Алтынсарин  
атындаєы орта мектепте директор 
болып  ќызмет етуде.  Оныѕ зайыбы  
да ўстаз. 
Мейрамбект іѕ  жолдасы  Їміт 

Маженова  -  ба с т ауыш  сынып 
оќытушысы. Білікті ўстаз, аяулы ана, 
сїйікті жар. 
Аєайынды Тоќтаєўл мен Мейрамбектіѕ 

ўл-ќыздары, келіндері де мўєалімдер. 
Екі отбасы да ынтымаєы жарасќан, 
елге  їлгі  болатындай  жанўялар . 
Маќтауєа да, маќтануєа тўрарлыќ, 
шаѕыраќтарына  ырыс пен дəулет 
ќонєан киелі  əулет.

Ұ С Т А З Д А Р  Ə У Л Е Т І

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Вносятся «последние штрихи»: 
идут к завершению строительные 
работы, и совсем скоро ожидается 
сдача новой противотуберкулёзной 
б о л ь н и цы ,  р а с п о л ож е н н о й 
на  территории  Мырзатайского 
сельского  округа  района .   С 
большим нетерпением 
ждёт  это  новос елье  
о с о б е н н о  п е р с о н а л 
с т а р о й  р а й о н н о й 
противотуберкулёзной 
больницы. Это четвёртая  
по  счёту  в  области 
противотуберкулёзная 
б о л ь н и ц а  п о с л е 
М о й ы н к у м с к о г о , 
Т . Р ы с к у л о в с к о г о , 
С а р ы с у й с к о г о 
районов .  Возглавит 
н о в у ю  б о л ь н и ц у 
нынешний  главврач 
противотуберкулёзной 
б о л ь н и ц ы  Е р ж а н 
Ш а й з а д а е в и ч 
Абдыхалыков. Накануне 
мы встретились с ним и имели 
беседу.

  Краткая справка:
Е. Ш. Абдыхалыков возглавляет 

районную  противотуберкулёзную 
больницу с  2006 года.
Он закончил  Семипалатинский 

государственный  медицинский 
институт в 1994 году. Начал свою 
трудовую деятельность хирургом в  
одном из районов Семипалатинской 
области.  А в 1996 году переехал в 
город Тараз, где начинал  хирургом 
в городской поликлинике №2. Затем, 
через  год ,  перешёл  в  областную 
противотуберкулёзную  больницу 
- торокальным  хирургом .  За  его 
плечами 21-летний стаж врачебной 
д еятельности .  И  именно  ему 
довелось сегодня возглавить новую 
противотуберкулёзную  больницу, 
строительство которой ведётся в 
нашем районе второй год и сдача 
которой  ожидается  в  декабре 
месяце. 
Иметь под своим началом новую 

бол ьницу,  оборудованную  по 
последнему слову науки и техники, 
которая отвечает всем современным 
требованиям «не только почётно, но 
и обязывает ко многому», - считает 
Ержан Шайзадаевич.
Новая  противотуберкулёзная 

больница  я вл я е т с я   типовым 
зд анием ,  которая  включае т  в 
себя  все  необходимые  объекты 
противотуберкулёзной  службы . 
Она расположена на 7,25 гектарах. 
Больница состоит из главного корпуса, 
в котором расположены три лечебных 
отделения .  Это   физиоотделение  
и административное отделение. В 
третьем  отделении  находятся  26 
палат: 5 одноместных,12 двухместных, 
10 трёхместных, отвечающих всем 

Â «ðåæèìå» îæèäàíèÿ
необходимым требованиям –  прежде 
всего  на  каждого  больного  здесь 
приходится по 7,5 квадратных метров, 
согласно нынешним стандартам. 
Также в главном корпусе размещены 

кабинеты для амбулаторного приёма 
взрослых  и  детей ,  клиническая 
лаборатория, рентген кабинет.
Кроме главного корпуса имеются 

отдельно  стоящие  здания  –  это 

бактериологическая  лаборатория, 
д е з и нф е к ц и о н н о е  п р ач еч н о е 
отделение ,  столовая ,  патолого -
анатомический корпус, котельная, 
корпус для  утилизации медицинских 
отходов, гараж.
Н а  т е р р и т о р и и  б о л ь н и ц ы 

п р ед у смот р е ны  о г р ажд ё нные 
железобетонным забором водозаборная 
башня и поля фильтрации.
В целом больница рассчитана на 

60 коек-мест  и  будет  принимать 
больных с Сарысуйского, Таласского, 
Жуа л и н с ко го ,  Жамбыл с ко го , 
Байзакского районов и города Тараз. Это 
будут  впервые и повторно заражённые 
больные. Больные с открытой формой 
туберкулёза  проходят  лечение  в 
областной  противотуберкулёзной 
больнице.

«И всё это к услугам наших больных, 
- говорит главврач Ержан Шайзадаевич. 
–  Конечно ,  руководить  новой 
противотуберкулёзной больницей 
не только почётно, ответственно, но 
ещё и приятно. - Представьте себе 
огромный  больничный  комплекс 
на  семи  гектарах ,  где  есть  всё 
необходимое. Только главный корпус 
здесь занимает 5 тысяч  квадратных 
метров. Это, конечно же, ни в какое 
сравнение не идёт с нашей настоящей 
больницей ,  которая  действует  с 
1952 года и находится в нескольких  
приспособленных  помещениях  в 
центре села Сарыкемер. Тогда как, 
согласно  санитарным  правилам 
и  нормам ,  противотуберкулёзная 
больница  должна  находиться  как 
минимум в 500 метрах от населённого 
пункта.
Теперь у нас будет то, о чём мы и не 

мечтали - новое рентгеноборудование 
на два рабочих места, централизованное 
стерилизационное отделение – его у нас  

в прежней больнице не было и в помине. 
Баклаборатория в нашей больнице 
находилась  в  приспособленном 
помещении. А здесь для наших услуг 
-  новый  корпус  баклаборатории . 
Также - новый аппарат для утилизации 
медицинских отходов, который будет 
перерабатывать отходы группы А в 
бытовой мусор. Прежде  эти отходы мы 
отправляли для утилизации в город. В 

физкабинете всё оборудование новое: 
ингаляторы, массажёры,  различные 
тренажёры. Одним словом,  больные 
получат квалифицированное лечение, 
а  работать в подобных кабинетах одно 
удовольствие. Кабинеты и палаты - 
светлые, просторные, уютные.
Разговоры о строительстве новой 

больницы велись давно. И вот, наконец, 
благодаря  усилиям  руководства 
области и района, в прошлом году 
на её строительство из областного 
бюджета было выделено 1 млрд. 168 
млн. 450 тысяч тенге.
И, конечно, новая больница -гарантия 

снижения  количе ства  больных 
туберкулёзом. К примеру, в 2006 году 
у нас было 112 больных, а в настоящее 
время - 56. Думаю, с  открытием 
новой больницы будет  меньше риска 
заразиться этой болезнью, а в  случае 
заражения имеются все условия для 
полного излечения больных. Ведь, 
как известно, туберкулёз полностью 
излечивается, даже открытая  форма», 
- заключил  Е.Абдыхалыков.
И  вот  чере з  полтора  ме сяца 

долгожданный объект будет сдан. 
Все строительные работы завершены, 
остаются  последние  штрихи .  В 
настоящее время устанавливается 
новое  оборудование ,  завозится 
мебель.
Строительство  данного  объекта 

вело ТОО «ТемирСтройСервис и К» 
- Курдайская строительная фирма, 
имеющая 10-летний навык работы 
на строительном рынке. На объекте 
работали  около 90 человек  – все 
квалифицированные специалисты с 
большим стажем.
Одним  словом ,  как  и  намечали 

строители, объект  будет сдан в срок. И 
совсем скоро больница примет первых 
своих пациентов.

Е.Жаќыпов,
Жамбыл  о блы сы  ə к і м д і г і 

«Дін  проблемларын  з ертт еу 
орталыєыныѕ» аќпараттыќ тїсіндіру 
жəне талдау бґлімініѕ басшысы.  

Тəуелсіздігімізді алып, тоќыраєан 
р у х а н и  ќ ў н ды лы ќ т а рмы здыѕ 
бірі  дəстїрлі  діни танымымызды 
жандандыра бастадыќ. Осы рухани бос 
кеѕістікті толтыру маќсатында,жастар 
дін  іздеп  шекара  асып ,  діни  оќу 
орындарына кетіп жатты. Шетелдегі 
кїмəнді діни оќу орталарынан оќып 
келген азаматтар елімізге келіп, ґз 
ілімдерін таратып, кґптеген жаќтастар 
жыйыпта їлгерді. Осындай, еліміздіѕ 
тўраќтылыєы мен тўтастыєына ќауіпті 
діни аєымдардыѕ бірі - «Таблиєи 
жамаєат» ўйымы десек ќателеспейміз.
Бўл  ўйым  негіз ін  1926 жылы 

Їндістанныѕ Кандахла деген елді 
мекенінде дїниеге келген Шейхїл-
Хадис Маулəна Мухаммад Зəкəрия 
Кəндехлəуи (1885-1944 ж.ж.) ќалаєан. 
Алайда, бўл кісініѕ ґмірбаяны жайлы 
маєлўматтар ґте аз.
Їндістаннан бастау алєан таблиєшы 

топтыѕ идеологиясы уаќыт ґте келе, 
кґрші Пəкістан, Бангладеш, кейіннен 
Сирия, Иордания, Палестина, Ливан, 
Мысыр, Судан, Ирак, араб елдеріне 
тарады. Бўдан ары Еуропаєа жəне ТМД 
елдерінде кеѕ таралып, соѕынан біздіѕ 
елге де келген.

«Таблиєи жамаєат» ґкілдері жайлы 
ќысќаша сипаттама беретін болсаќ, 
бўл ўйым мїшелерініѕ діни сауаттары 
тґмен деѕгейде. Сонысына ќарамай, 
олар «їш кїн, жеті кїн, ќырыќ кїн 
даєуат айтамыз, адамдарды  дінге 
шаќырамыз» - деп, елді мекендерді 
аралап, кейде шекара асып кетеді.
Баратын  жерлері  Їндістандаєы 
медресе  (марказ) «Низамуддин», 
Пакистандаєы  «Райванд»  жəне  
Бангладештегі «Кокрайл» медреселері 
екендігі  белгілі .  Ол  жердіѕ  діни 
ўстаздары, оѕы мен солын білмейтін 
адамдардыѕ санасына дəстїрлі емес 
діни уаєыздарды ендіреді.

«Таблиєи жамаєат» діни ўйымыныѕ 
негізг і  ўстанымы  мен  маќсаты 
–  фанатизм ,  яєни ,  соќыр  сенім 
болєандыќтан ,  олар  топќа ,  яєни 
жамаєаттарєа  бґлінеді , əрбір топ 
мїшелерініѕ ќызметтерін наќты бґліп 
ќарастыратын ґз басшысы – əмірі 
болады жəне əмірге баєыну олар їшін 
міндет. 
Əмірлер і  д іни  ќа єидатт арды 

бўрмалап ,  Пəкістанныѕ  ўлттыќ 
киімінде  ґздерін  «даєуатшылар» 
(«дінді насихаттаушылар») ретінде 
таныстырып, біз таза ислам жолына 
шаќырамыз деп, тек ќана Кəндехлəуидіѕ 
«Фазаил  амал»  ( «Амалдардыѕ 

ќўндылыќтары») - деген кітаптарын 
оќуды насихаттайды.
Діни сауаты тґмен, зайырлы білімнен 

хабары таяз таблиєи жамаєаты елдіѕ 
ґркендеуімен дамуына, халыќтыѕ 
əлеуметт ік ,  экономикалыќ  əл -
ауќатыныѕ жаќсаруын тежейді. Себебі, 
адам баласы дїниеге келген соѕ білім-
єылымды игеріп, елініѕ дамуы мен 
ґркендеуіне ќызмет етуі тиіс. Ал, 
бўл ўйым мїшелері болса єылым 
дегеніміз дін деп, одан басќа алгебра, 
астрономия, философия жəне таєы 
басќа єылым салаларынан адамдарды 
тосады. Бўл жаєдайда ел ешќашан 
дамымайды, ал Ќўран мəтініне келетін 
болсаќ єылым-білімге шаќыратын 
аяттар жетерлік.
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 

жылы ќабылданєан «Діни ќызмет жəне 
діни бірлестіктер туралы» Заѕында 
белгіленген тəртіп бойынша, ќўзыретті 
органда діни бірлестік ретінде тіркеуден 
ґтпеген бўл ўйымныѕ ендігі ќызметі ел 
аумаєында заѕсыз болып есептеліп, 
Астана ќаласы Сарыарќа аудандыќ 
сотыныѕ 2013 жылєы 26 аќпандаєы 
шешіміне сəйкес «Таблиєи жамаєат» 
ўйымы экстремистік деп танылды.
Осыєан сəйкес, Ќазаќстан аумаєында 
тыйым салынып, оны насихаттаєан 
адам жауапќа тартылады.
Дін жолына тїсем деп, экстремистік 

жолєа  тїс і п  ке тпеу  їшін  с ан 
єасырлардан  бері  ўстанып  келе 
жатќан дəстїрлі діни танымымызды 
їйренуіміз керек. Мəселен, дінніѕ 
ґзіндік ќаєидалары мен заѕдылыќтары 
болады, солар ќоєамєа еніп, əдетке 
айналып ,  ќолданыс  табуымен  іс 
жїзінде жїзеге асуын дəстїрлі діни 
таным деп атаймыз. 
Ќазаќтыѕ дархан даласында ислам 

діні, соныѕ ішінде Ханафи жолы 
кеѕ тараєан. Бабаларымыз ўстанєан 
бўл жол ўлттыќ салт-дəстїрді, ата-
ананы аялауєа, їлкенге ќўрмет, кішіге 
ізет ќылуєа негізделген. Бўл жолды 
ўстанєан халќымыз экстремист те, 
лаѕкес те болєан емес. Ендеше, бїгінгі 
ўрпаќ дінді ќадірлей отырып, ата 
дəстїрін ардаќтаєаны абзал.
Дəстїрлі діни таным жайлы маєўлмат 

алу їшін Ќазаќстан мўсылмандары діни 
басќармасыныѕ ресми имамдарынан, 
сайттарынан жəне облыс əкімдігі дін 
проблемаларын зерттеу Орталыєыныѕ 
дінтанушы  мамандарынан  алса 
болады. Орталыќтыѕ негізгі ќызметi  
облыстаєы діни ахуалды зерделеу, 
талдау жəне тїсіндіру жўмыстарын 
жїргізу. Осы маќсаттарєа ќол жеткiзу 
їшiн ќазіргі уаќытта республикалыќ 
“114” - ќауырт желі жəне Орталыќтыѕ 
«Сенім телефондары»  51-50-20 немесе 
8 771 050 13 04 ўялы байланысы 
ќызмет атќарады.

ТАБЛИЄИ ЖАМАЄАТ ТАБЛИЄИ ЖАМАЄАТ – – 
ќатерлі  діни  ўйымќатерлі  діни  ўйым
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М.МАНЕКЕЕВ,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ґніп, ґрбіп, ґзгеріп жатќан мынау дїниедегі 
ќай нəрсе, ќандай ќўбылысќа зер салсаѕ да, 
бір жəйді айќын аѕєарасыѕ: ештеѕе жоќтан 
пайда болмайды, ал бар нəрсе не ќўбылып 
ґседі, не ќўлдырап ґшеді. Тек табиєи 
болмыста єана емес, рухани болмыста да 
солай. Кешегініѕ бəрін кеше, бїгінгініѕ 
бəрін сўѕєыла санамай, айналамызєа 
байыптай ќарап, əділ баєалай білсек, тек 
ґз таєдырына єана емес, ґзі шўєылданатын 
іс, ґзі жїрген орта таєдырына əрдайым 
жаупкершіліпкпен карай білген инабатты 
жандар əуелден де баршылыќ екеніне кґз 
жеткіземіз.
Маќала таќырыбын Шерхан Мўртаза 

аєамыздыѕ сґзін пайдаланып осылай 
атауымныѕ ґзіндік себебі бар. Секеѕ деп 
отырєаным, ауданымызєа танымал, ќашан кґрсеѕ де ќайнаєан, ќарбалас 
тірліктіѕ ортасында жїретін ќарапайым, аќкґѕіл, жетібайлыќ Серік 
Кембаев аєамыз. 
Жетібай ауылыныѕ ардаќты азаматы, сол ґѕірдіѕ дамып, ґркендеуіне саналы 

єўмырын арнаєан Кембаев Серік Жетпісўлы 1955 жылдыѕ 29 ќазанында 
Свердлов ауданы (ќазіргі Байзаќ), Фрунзе атындаєы колхозда дїниеге 
келген. Жастайынан еѕбек етуден еш жалыќпаєан ол, ізденімпаздыєы мен 
еѕбекќорлыєы арќасында 1972 жылы Ново-Ивановка орта мектебін їздік 
бітіріп, Жамбыл ќаласындаєы гидромелиоративтік ќўрылыс институтына 
тїсіп, студент атанады. Институтты бітірісімен 1977 жылдан 2007 жылєа дейін 
туєан ауылына келіп, табан аудармай 30 жыл бір жерде бас маман, кəсіподаќ 
ўйымыныѕ тґраєасы, соѕєы 15 жылында Жалєызтґбе ауылдыќ округініѕ əкімі 
ќызметтерін атќарады. 2007-2013 жылдары аралыєында «Жасўлан жəне К» 
ЖШС-де инженер-гидротехник болса, ал, бїгінгі таѕда, аудан əкімдігініѕ 
жўмыспен ќамту бґлімінде маман болып жўмыссыздыќты неєўрлым азайту 
жолында ќарапайым халыќтыѕ ортасында ґз ќызметін абыроймен атќаруда. 
Білімін, біліктілігін арттыруды əр кез ўмытпайтын Секеѕ 1991-1994 жылдары 
Алматыдаєы Ќазаќ менеджмент-экономика институтына сырттай оќуєа тїсіп, 
экономист мамандыєын меѕгереді. Табанды еѕбек, тґккен тер елеусіз ќалмай, 
Серік аєамыз аудандыќ, облыстыќ деѕгейдегі тїрлі дəрежедегі марапаттарєа 
ие болады. 
Бїгінде ґз мамандыєын сїйіп, ґмірініѕ мəніне айналдырєан ел аєасы 

асќаралы 60 жасќа келіп отыр. Жамбыл орта мектебініѕ жоєары санаттаєы 
аєылшын тілі пəнініѕ мўєалімі Тамара Рыскелдіќызымен шаѕыраќ кґтергеніне 
де міне, 35 жыл болыпты. Ўл-ќыздарына ґз ґмірлік тəжірибесін їйретуді 
ўмытпайтын Секеѕ мен Тамара бїгінде 3 ќыз, 2 ўлдыѕ əкесі, 4 немереніѕ атасы 
мен əжесі. Олардан тараєан ўрпаќтары ќазіргі кїнде ґмірден ґз орындарын 
тапќан. Їлкен ќызы Салтанат Тараз ќаласындаєы жоєарєы оќу орнында 
мўєалім болса, Əсемі мен Айгїлі де жоєары білімді мўєалім мамандыєын 
игерген. Ўлдыѕ їлкені - Нўрсўлтаны жоєары білімді инженер-программист, 
кенжесі Ерсўлтан Алматыдаєы университеттіѕ соѕєы курсында оќиды. 
Ќызметтіѕ сан тїрлі баспалдаєынан ґткен Серік аєамызды асќаралы алпыс 

жасымен ќўттыќтап, отбасына амандыќ, деніне саулыќ, баќ-береке тілейміз.

 АЛПЫС - 
СЕКЕҢ ҮШІН ТАЛ ТҮС
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Сенбі    31  қазан
ҚАЗАҚСТАН

       Жексенбі  1  қараша
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30 “Ќымызхана”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30   “Бїгін 
жексенбі”. 11.10 “Баламен бетпе-бет”. 11.30 М/с “Əли мен 
Айя”. 11.55 Концерт “Айгґлек”. 13.00 “Азаттыќтыѕ алтын 
бесігі”. Республикалыќ аќындар айтысы. 2-бґлім. 15.20 
“Келбет”. 15.55 “Намыс дода”. Халыќаралыќ сайыс. 17.05 
Концерт  “Бір ґлеѕ, бір əуен”. 19.00 “Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.
kz”. 21.00 “Ќазаќстан дауысы”. 22.50  К/ф “Біржан сал”. 01.00 
“Кґкпар” ўлттыќ ойын. 01.40 “Апта.кz”. 02.45 Концерт “Бір 
ґлеѕ, бір əуен”. 04.30 “Келбет”. 05.00 “Аќсауыт”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00, 02.15  “Ќазаќстан  эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.00 “Ќымызхана”. 08.35 “Агробизнес”. 09.00 
“Сенбілік  таѕ”. 10.10 “Ќазаќстан дауысы”. 11.55 “Дауа”. 
12.30 “Поэзия əлемі”. 13.00 “Азаттыќтыѕ алтын бесігі”. 
Республикалыќ аќындар айтысы. 14.50 Футбол. Ќазаќстан 
премьер-лигасы. “Астана” - “Ертіс”. 17.00 “Азаттыќтыѕ 
алтын бесігі”. Республикалыќ аќындар айтысы. 19.30, 00.30, 
03.00  “KAZNEWS”. 20.05 “Їздік əндер”. 21.00 “Сенбілік 
кездесу”. 22.35 “Жайдарман”.  Республикалыќ жоєары 
лига. 01.05 Т/х “Жаѕа ќоныс”. 03.35 “Еѕбек тїбі-береке”. 
03.40 “Дауа”. 04.10 “Білгірлер бəйгесі”. 04.55 “Ас болсын!”.

06.00 Т/с “Ментовские войны-6”. 07.50 “Таѕєы  пошта”. 08.25  
“П@ytina” баєдарламасы. 08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 “Смак”. 09.40 
Х/ф “Куда  уходит любовь”. 11.45 “Фабрика грёз”. 12.10 “Əйел 
сыры...”. 13.20 “101 кеѕес”. 13.45 “Караоке такси”. 14.25 “П@
ytina+” баєдарламасы. 15.20 Х/ф “Сила любви”. 20.00 “Первая 
программа”. 20.30 “Х FACTOR”.  22.00 “Кешкі кездесу” . 23.30 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 00.00 “Метод”. 02.25 “Караоке такси”. 
02.25 “101 кеѕес”. 03.20 Т/с “Ментовские войны-6”. 04.30 “Таѕєы 
пошта”.

09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 “Мўєалім мəртебесі”. 
10.00 “Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Ўлт саулыєы”. 11.05 “Ґзін-ґзі 
тану”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
“Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 
13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00 - техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 16.30  М/ф. 17.00 Т/х. 17.55 
“Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 
“Обменный фонд”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Апта”. 19.50 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 20.00 Т/х. 20.30 “Жамбылдыѕ 
сенбілік кеші”. 21.10 “Сґз маржан”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 
”Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 
К/ф. 23.25 “Телеблокнот”.   23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 06.30 “Информбюро”. 
07.30 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Х/ф 
“Солдаты неудачи”. 11.00 “Готовим с 
Адель”. 11.30 М/с. 12.00 Х/ф “Малыш”. 
14.00 Фестиваль “Бурабай Əзіл Фест”. 

15.30  Х/ф “Одиннадцать друзей Оушена”. 18.00 М/ф “Рога и 
копыта”. 20.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 “Айтыс алаѕы”. 23.00 
Х/ф “Двенадцать друзей Оушена”. 01.30 Кино “Дитя тьмы”. 
03.30 “Ќазаќша концерт”.

06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.30 Т/с “Ментовские 
войны-6”. 08.30 Жаѕалыќтар. 08.45 “Воскресные беседы”. 
09.00 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.50 “Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета”. 12.00 “Əн  дария”. 13.05 “Кешкі кездесу”. 
14.35 “Караоке такси”.  15.05 “Х FACTOR”. 16.30 Х/ф 
“Полоса отчуждения”. 21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina”.  
23.05  “Əн дария”. 00.10 “Клуб весёлых и находчивых”. 02.45 
“П@ytina+” баєдарламасы. 03.30 Т/с “Ментовские войны-6”.

09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Ел мерейі”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 
“Телеблокнот”. 11.45 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 11.55 Кґркем фильм. 
13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”.  13.50 
“Телемаркет”. 14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”.  
16.10 М/ф. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 Т/х.  17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Общество и закон”. 18.25 Деректі 
фильм. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Айша бибі”  
19.30 Т/х.  20.30 “Əулиеата əуендері”. 20.40 “Ел ертеѕі”.  21,15 
“Тосќауыл”. 21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды 
əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік 
баєдарлама. 

        (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  10.00 
Х/ф “Малыш” (Узбекистан). 12.30 “Сəт сапар”. 13.00 М/ф 
“Рога и копыта”. 15.00 Х/ф “Двенадцать друзей Оушена”. 18.00 
Анимированное кино “Беовульф”. 20.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
22.00 Фестиваль “Бурабай Əзіл Фест”.  23.30 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена”. 02.00 Х/ф “Паранормальное  явление: Метка 
дьявола”. 04.00 “Ќазаќша концерт”. 

07.05 М/ф. 07.35 М/с “Астробой”.  08.00 “КТК” ќоржынынан”. 
08.50 Д/ф “Арпалыс”. 09.50 “Эксперимент”. 10.15 “Звёздная 
жизнь”. 11.15 Х/ф “Иван, сын Амира”. 14.50 “Дорога  домой”. 
15.00 “Махаббат пен ґшпенділік”. 17.00 “Шаншар-20 
жыл!”.17.30 “Ґнерлі отбасы”. 18.30 “Кґѕілді отбасы”. 19.30 
“Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 “Эксперимент”.  21.00 “Портрет 
недели”. 22.00 “Слуги народа”. 23.00 Х/ф “Пять лет и один день”. 
01.00 “Я стесняюсь своего тела”. 02.45 “КТК” ќоржынынан”. 
04.05-05.25 К/ф “Спортлото-82”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Спортлото-82”. 08.40 “Шаншар-20 жыл!”. 09.10 
“Жїрекжарды”. 09.50 “Удиви меня!”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша 
правда”. 13.50 Х/ф “Не может быть!”.  16.10 Т/х “Махаббат пен 
ґшпенділік”. 18.10 “Біздіѕ концерт”. 19.30 “ТОЙ BESTSTAR”.   
21.00   “Очная ставка”. 22.00 “Другая правда”. 23.00 “Я стесняюсь 

КТК

08.00 Новости “20:30”. 08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 М/ф “Ничуть не страшно”. 09.50 М/ф “Просто так”. 10.00, 
00.45 “Əн мен əзіл” концерттік. 11.00 “Дїние жарыќ”. 11.30, 18.30 
Т/х “Мадхубала”.  13.30 Т/с “Обмани, если любишь”. 15.35 Х/ф 
“Женя, Женечка и “катюша”. 17.15 “KAZNET”. 17.30 “Сырласу” 
ток-шоуы. 18.10, 20.05 “Ел аузында”. 20.30  “20:30 біздіѕ уаќыт”.  
21.20 “Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 22.35 Х/ф “Чего 
ждать, когда ждёшь ребёнка”.

АСТАНА

08.00, 20.05 Арнайы жоба. “Той жыры”. 08.25 “Ел аузында”. 
09.15 “Суперпапа”. 09.55 “Кїлдірген”. 10.15 “Астана кеші 
кґѕілді”. Концерттік шоуы. 11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 
13.00 Т/с “Обмани, если любишь”. 15.00 Х/ф “Мачеха”. 17.10 
“Сырты бїтін...”. Деректі драма. 17.40 “Магия”. 18.00  Шоу-
лотерея “Бай бол”.  20.30 “20:30”. 21.20 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние”. 23.55 “Шəмші Ќалдаяќов əндерініѕ кеші”.

07.02 “Əлия Əбікенованыѕ “Əн гəккуі” атты əн кеші. 08.30 
“Айбын”. 09.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 10.00 “Ас 
арќау”. 10.30 “Я-чемпион”.  11.00 М/ф  “Победитель”. 12.30 
Сказка. “Король Дроздобород”. 13.40 “Линия судьбы”. 14.10 
“Бенефис-шоу”. 15.20 Бекжан Əшірбаевтыѕ шыєармашылыќ 
кеші. 16.55 “Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 17.25 Х/ф 
“Дїние жарыќ”. 18.35 “Ќызыќ times”. 19.50 “Ду-думан”. 21.00 
“Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”. 00.20 Т/х 
“Жаным”. 01.50 “Єашыќсыз єасыр” спектаклі.

ХАБАР

КТК

            Жұма   30  қазан
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 06.30 “Информбюро”. 07.30 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 Т/х “Їш жїрек”. 10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
11.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/с “Айти-молодец”. 15.00 
Т/с “Городские легенды”. 15.30 Х/ф “Солдаты неудачи”. 18.00 
Т/с “Кухня-4”. 19.00 “Дом-весы-2”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 
Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Айти-
молодец”. 00.00 Т/х “Алєашќы махаббат”. 01.00 “Дом-весы-2”. 
02.00 Х/ф “Одиннадцать друзей Оушена”. 04.00 “Ќазаќша 
концерт”. 

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Жаса,  меніѕ елім”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
Новости.  13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50-
техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 
18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 
“Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ўлт саулыєы”. 21.15 
“Ел мерейі”.  21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

31 канал

06.00  “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 12.05 Т/х “Сїйген жар”. 
13.00  “Ашыєын айтќанда” ток-шоуы. 14.00 “Жўма уаєызы”. 
14.15 “Следствие покажет”. 15.20 “Первые новости”. 15.30 Х/ф 
“Гарфилд”.  17.15 “Жди меня”. Казахстан.   18.20 “Поле чудес”. 
20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 “Точь-в-
точь”. 02.40 “П@ytina” баєдарламасы. 03.00 “Ашыєын айтќанда” 
ток-шоуы. 03.45  “Модный приговор”. 

06.05 М/ф. 06.15 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
07.00 Д/с “Экстремальные каникулы”. 07.25 Т/х “Ќарадайы”. 
08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х  “Жанќияр патшайым”. 09.55 Т/с 
“Верни мою любовь”.  12.00 Новости. 12.40 Т/с “Наша правда”. 
13.50 Т/с “Внутреннее расследование”. 15.50 “Семейные 
драмы”.  17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 18.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  
Вечерние новости. 21.40 “Наша правда”. 22.45  Х/ф “Иван, сын 
Амира”. 01.40 “РЕВИЗОРРО”. 02.30 “ТОЙ BESTSTAR“. 03.35 
Жаѕалыќтар. 04.00-05.00 Т/х “Ќарадайы”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”.  10.00 Т/х “Біздіѕ 
аєай”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 
“Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ. 13.00  “Бірге таѕдаймыз!”.  14.10, 22.15 
Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 00.55 Т/х 
“Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Жан жылуы”. 17.30, 19.30, 00.10, 
03.20 “KAZNEWS”.  17.55 М/с “Əуежай”. 18.10 “Ќазаќстан 
мен Кореяныѕ медициналыќ ынтымаќтастыєы”. Арнайы 
репортаж. 18.30 “Иман айнасы”. 18.55 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 
20.00 “Парламент”. 20.15   “Серпіліс”. 21.05 “Намыс дода”. 
Халыќаралыќ сайыс.  23.15 “Сіз не дейсіз?”. 23.45, 05.30 
“Жайдарман” їздік əзілдер. 00.40, 03.50 “Парламент”. 01.50 
“Бірге таѕдаймыз!”. 02.50 “Иман айнасы”. 04.05 “Сіз не дейсіз?”. 
04.35 “Жан жылуы”. 04.55  “Єасырлар їні”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00 “Ел аузында”. 07.30, 20.30, 00.50 Новости “20:30”. 08.00, 
20.00, 00.20 Жаѕалыќтар.  08.30 “Такси”. 09.00, 15.50 Т/х 
“Єажайып отбасы”. 10.20, 22.10 Т/х “Байлыќќа бастаєан”. 11.30, 
18.00 Т/х “Мадхубала”. 13.35 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 
14.05 “Репортёр представляет”. 14.35, 23.10 Т/с “Аббатство 
Даунтон”. 17.10 “KAZNET”. 17.30 “Такси”. 21.00 Т/с “Диверсант. 
Конец войны”. 01.20 Əн шашу. 

АСТАНА

07.00, 04.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа 
кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 “Подари детям жизнь”. 10.15 Т/с 
“След”. 11.00 Новости. 11.10, 02.30 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.45 
“Магия кухни”. 12.15 Т/х “Ќыз жолы”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Д/ф “Семейные  мелодрамы”. 14.00 Т/с “Условия контракта”.  
15.00 Новости. 15.15  “Бўйымтай”. 16.00 “Ґмір сабаќтары”.  
Деректі драмасы. 16.30 “Ўлт саулыєы”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 
“Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости.  18.15 Т/х “Агент Z”. 
19.05 “Орталыќ хабар”. 20.00, 01.30 Жаѕалыќтар.   20.30 “Арман 
ќанатында”. 21.00, 21.00 “Итоги дня”. 21.30 “Жанды дауыс”. 23.30 
Т/х “Жаным”. 03.00 Жаѕалыќтар.

ХАБАР
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07.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Ќўрманєазы атындаєы ќазаќ ўлттыќ 
консерваториясыныѕ”.  Гала-концерті. 09.00 “Бармысыѕ, 
бауырым?”. 09.40 “Продвопрос”. 10.00 “Ўлт саулыєы”. 10.30 
М/ф “Каникулы в Простоквашино”. 10.50 М/ф “Союз зверей”. 
12.20 Сказка. “Принцесса для гусей”. 13.30 “Орталыќ хабар”. 
14.30 “Жанды дауыс”. 16.20 “Мен-чемпион”. 16.55  Х/ф “Мост 
в Терабитию”. 18.35 “Ду-думан”. 19.45 “Бенефис-шоу”. 21.00 
Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Чикаго”. 00.10 Т/х  
“Жаным”. 01.40 “Кїзгі романс” спектаклі. 03.30 Əнўраны.

ХАБАР

Т-398-10-104. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Тегістік ауылы, Чапаев көшесі, №28 үйдің тұрғыны 
болған Карасаев Рызабек Саназаровичтің 2015  
жылдың 10 маусымы күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
А.Асырауоваға  жолығулары керек.

*          *          *
Т-399-10-104. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Дүтбаев көшесі, №7 үйдің тұрғыны 
болған Шолтобаева Бахтажамалдың 2015  жылдың 
21 маусымы  күні  қайтыс  болуына   байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
А.Асырауоваға  жолығулары керек.

*          *          *
Т-400-10-104. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қызыл 

жұлдыз  ауылы,  Фахрудинов көшесі №9 үйдің тұрғыны 
болған Абдраимов Нурлубай Джумагуловичтің  2015  
жылдың 6 маусымы күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Медеулов көшесі  №33 ”а” үйде  орналасқан   

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

Р Ї С Т ЕМ 
 ЫСЌАЌЎЛЫ

 
Їстіміздегі жылдыѕ 24 ќазанында  Байзаќ 

ауданыныѕ Ќўрметті азаматы, Ботамойнаќ 
ауылдыќ округі жанындаєы соєыс жəне еѕбек 
ардагерлері ќоєамдыќ 
ўйымыныѕ тґраєасы 
Рїстем  Ысќаќўлы 
87 жасына  ќараєан 
шаєында  дїниеден 
ґтті.
Рїстем  Ысќаќўлы 

1 9 2 8  жы л д ы ѕ  1 
ќаѕтарында  Ќызылорда 
облысы , Ќармаќшы 
ауданы, 16-шы ауылда 
туылєан. 1935 жылєа 
дейін сол жерде, сол 
ауылда ґскен. 1935 
жылы Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, 
Байзаќ ауылы (бўрынєы Свердлов колхозыныѕ 
Кеѕес-1 бґлімшесіне)  кґшіп келген.  1936 
жылдан бастап, осы ауылдаєы (колхоздаєы) 
Кеѕес бастауыш мектебінде оќыєан. Ўлы 
Отан соєысы жылдарында колхозда əртїрлі 
салаларда сушы, малшы, бригада  есепшісі 
секілді жўмыстар істеді.

1946-1947 жылдары аудандыќ аќша бґлімінде 
хатшы-есепші, 1947 жылдыѕ сəуір айынан 
бастап мўєалімдік ќызметке ауысады. 

1953 жылы Жамбылдаєы Абай атындаєы 
педагогикалыќ училищесін, 1960 жылы 
Алматыдаєы Абай атындаєы мўєалімдер 
факултетін сырттай оќып бітірген   ол,  
1960 жылдан бастап Кеѕес орта мектебінде 
директордыѕ  оќу-тəрбие  ісі  жґніндегі 
орынбасары, 1972-88 жылдар аралыєында 
Свердлов атындаєы орыс-ќазаќ орта мектебінде 
директордыѕ орынбасары, директоры жəне 
ќазаќ тілі пəнініѕ мўєалімі болып істеп, 1988 
жылы еѕбек демалысына шыєады. 41 жыл бойы 
їздіксіз бала тəрбиелеу, оќытумен айналысып, 
кґпшілік-ќоєамдыќ жўмыстарєа белсене 
араласады.
Рїстем Ысќаќўлы əсіресе мектептіѕ оќу-

тəрбие жўмысын жолєа ќоюда їздік те ґнегелі 
істерімен кґзге тїсіп, соныѕ нəтижесінде 1957 
жылы Алматыда ґткен ќазаќ тілі мен əдебиет 
мамандарыныѕ І съезіне, 2 рет облыстыќ, 1 рет 
аудандыќ мўєалімдер съезініѕ делегаты болып 
ќатысады. Бірнеше рет аудандыќ, облыстыќ 
партия конференциясыныѕ делегаты болып 
сайланєан. 
Рїстем Ысќаќўлы зейнетке шыќќаннан кейін 

ауылдыќ округ жанындаєы соєыс жəне еѕбек 
ардагерлері ќоєамдыќ ўйымыныѕ тґраєасы 
болып ґмірініѕ соѕына дейін елеулі еѕбек етті, 
ауыл-аймаќтыѕ ґсіп-ґркендеуіне атсалысты.
Отбасында  їш ўл, бес  ќыз  тəрбиелеп 

ґсірді. Р.Ысќаќўлыныѕ ќоєамдаєы ќызметі 
ерекше баєаланып еѕбектегі ерлігі, Ўлы 
Отан  соєысыныѕ  50,60,65 жылдыќ  т.б . 
медалдармен марапатталып, тїрлі дəрежедегі 
грамоталар, Дипломдар, ќўттыќтау хаттармен 
мадаќталєан.
Ўлаєатты ўрпаќ тəрбиелеуде ерен еѕбек 

сіѕірген, кішіпейіл де ќарапайымдылыєымен 
дараланєан Рїстем Ысќаќўлы кґпшіліктіѕ 
айрыќша алєысына бґленген жан еді. Асыл 
азаматтыѕ жарќын бейнесі оны білетіндердіѕ 
жїрегінде мəѕгі саќталады.

М.ШЇКЕЕВ, Н.ЇКІБАЕВ, Ə.ЌИЛЫБАЕВ, 
Д.СЎЛТАНБЕКОВ,  С.КЕНЖЕБАЕВ, 
Р.ШƏМЕТОВ,  Ж.ЌОЖАМЌЎЛОВА, 

Н.РАЌЫШЕВА, К.БЕСБАЕВ, Ж.ЌЎМЄАНБАЕВ,  
С.ЌАЛМЎРАТОВ.  М.МАХАНБЕТОВ, Ќ.ОРАЛОВ, 

Р.САПАРБЕКОВ, Ќ. БОШАЙ, Е.ЗƏУІРБЕКОВ.

своего тела”. 01.00 Х/ф “Старики”. 02.40 
Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 04.20-
05.25 “КТК” ќоржынынан”. 

Көмiр 
қоймаларын 
ұстау тəртiбi

Г. Жамантаева,
Байзаќ ауданы ТЖ бґлімініѕ бас маманы, ґртке 

ќарсы ќызмет капитаны.

Кґмір жинауєа арналєан алаѕдар оларды жауын-
шашын  немесе  топыраќ  суларыныѕ  басуын 
болдырмайтындай етіп жоспарланады. 
Мыналарєа: 
1) жаѕа ќазылып алынєан кґмірді бір айдан артыќ 

жатќан ескі кґмір їйіндісіне жинауєа;
2) ќоймаєа ґздігінен тўтану ошаќтары аныќ 

байќалатын кґмірді ќабылдауєа;
3) жанып жатќан кґмірді транспортер ленталары 

арќылы тасымалдауєа жəне оларды теміржол кґлігіне 
немесе бункерге артуєа;

4) кґмір ќатарларын жылу кґздерініѕ (бу ќўбырлары, 
ыстыќ су ќўбырлары, ќызєан ауа арналары) їстіне, 
сондай-аќ тґселген электр кабельдері мен мўнай-газ 
ґткізгіштердіѕ їстіне орналастыруєа болмайды. 
Кґмірді жинау жəне оны саќтау кезінде ќатарларєа 

аєаштыѕ, матаныѕ, ќаєаз бен ґзге де жанєыш 
материалдардыѕ тїсуіне жол берілмейді.
Əртїрлі  маркалы  кґмір  бґлек  ќатарларєа 

жиналады. 
Ўзаќ мерзімді саќтау їшін ќоймаєа тїсетін кґмір 

мїмкіндігінше ќысќа мерзімде оныѕ вагондардан 
тїсірілуіне ќарай ќатарлап жиналады. Тїсірілген 
кґмірді екі тəуліктен астам формасыз їйіп жəне тґгіп 
саќтауєа болмайды.
Ќатарлармен регламенттік жўмыстарды орындау, 

сондай-аќ тетіктер мен ґрт сґндіру машиналарыныѕ 
ґтуі їшін ќатарлар тґменгі шетінен бастап ќоршайтын 
дуалдарєа немесе кран жолдары іргетасына дейінгі 
ќашыќтыќ кемінде 3 метр, ал релсь бастиегініѕ сыртќы 
шетіне немесе автожолдыѕ жиегіне дейін кемінде 2 
метр етіп ќарастырылады. 
Ґту жолдарына ќатты отын тґгуге жəне оларды 

жабдыќпен їймелеуге болмайды.
Ќоймада жиектеріне баќылау темір ќўбырлары мен 

термометрлерді орнату арќылы немесе ґзге де ќауіпсіз 
тəсілмен кґмір ќатарларындаєы температураны жїйелі 
тїрде баќылау ќамтамасыз етіледі.
Температура 600С астам температура жоєарылаєан 

жерлерде ќатарларды ныєыздау, ќызєан кґмірді ќазу 
немесе температураны тґмендету бойынша ґзге де 
ќауіпсіз əдістер ќолданылады. 
Температураныѕ жоєарылауы байќалєан ќатарлар еѕ 

алдымен жўмсалады. Кґмірді тікелей ќатарларда сумен 
сґндіруге немесе салќындатуєа болмайды.
Жанєан кґмірді ќатардан ќазып алєаннан кейін 

єана сумен сґндіріледі. Ґздігінен тўтанєан кґмірді 
салќындатќаннан немесе сґндіргеннен кейін ќатарларєа 
ќайта салуєа болмайды. 
Ґндірістік єимараттардыѕ жертґле немесе бірінші 

ќабатында орналасатын, кґмір саќтауєа арналєан їй-
жайлар ґртке ќарсы бґгеттермен (ќабырєалармен жəне 
ќалќалармен) бґлінеді.  

А.Идрисова,
Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

АДАМ БАЛАСЫ ТУМЫСЫНАН МЕЙІРІМ 
МЕН  ЌАЙСАРЛЫЌТЫ ,  АДАЛДЫЌ  ПЕН 
САНАЛЫЛЫЌТЫ ҐН БОЙЫНА СІЅІРІП 
ҐСІП ,  ЕСЕЙЕ  КЕЛЕ  ОСЫ  БІР  АСЫЛ 
СЕЗІМДЕР ЕЅБЕКПЕН ЎШТАЛЫП, ЕРЛІКПЕН 
САБАЌТАСЫП ЖАТАТЫНЫ БАР. «ЕЛІМ ДЕП 
ЕМІРЕНІП, ЖЎРТЫМ ДЕП ЖЇГІНІП ЌЫЗМЕТ 
ЕТІП ЖЇРГЕН» АЗАМАТТАРЫМЫЗ КЕШЕГІ 
АТЫ АЅЫЗЄА АЙНАЛЫП ЇЛГЕРГЕН ЌАС 
БАТЫРЛАРДЫЅ ІЗІН ЖАЛЄАЄАН ЎРПАЄЫ 
ЕМЕС ПЕ?! 
Ќай сəтте, ќай жерде болмасын, жїрегін ќолына 

алып жїгіріп, мїмкіндігінше кґмек ќолын созатын 
ќазаќ азаматтары арамызда барына «тəуба» дегім 
келеді. «Əркімніѕ-аќ ер атанєысы келеді. Елім деп 
еѕіреп туєан асыл ер, азаматтардыѕ ерекше еѕбегі 
єана ерлік болып баєаланады. Екініѕ біріне ер атаєы 
берілмейді. Он мыѕныѕ бірі, миллионныѕ жїзіне 
єана тиеді ол ќўрмет. Ердіѕ еѕбегін ел баєалайды. 
Бір ердіѕ ерлігі жїз жауынгерге їлгі, мыѕєа ґнеге 

болады. Ердіѕ ерлігін ер ќайталайды», – деп Бауыржан 
Момышўлы атамыз айтќандай, ерлік те ќайталанып 
жатады. Ќалай айтсаќ та, ерліктіѕ аты – ерлік!  Мені 
бїгін аудандыќ газет редакциясына жетелеп келген 
осындай ой болатын. 
Осындай ґр мінезді, ерге тəн жїректілікпен 

ќайырымдылыќ жасаєан азаматтар їстіміздегі 
жылдыѕ 8 ќазанында Ќостґбе ауылында орын алєан 
жол-кґлік апатынан меніѕ ўлым Ануарды арашалап 
ќалады. Тараз ќаласынан Сарыкемер ауылына бет 
алєан аудандыќ əділет басќармасыныѕ ќызметкерлері 
Мəди Сатыбалдиев, Əділбек Мамытќўлов, Ерлан 
Тґлебаев, Азамат Байсеркеевтер жол-кґлік апатына 
ўшыраєан ўлыма алєашќы дəрігерлік кґмек кґрсетіп, 
орталыќ ауруханаєа жеткізілуіне себепкер болады. 
Балам Ануарды ажал аузынан арашалап ќалєан айтулы 
азаматтардыѕ ісін ерлікке баєалауым сондыќтан. 
Жергілікті басылым арќылы  Мəди Сатыбалдиев, 
Əділбек Мамытќўлов, Ерлан Тґлебаев, Азамат 
Байсеркеев есімді жаны ізгі жандарєа аналыќ алєыс 
сезімімді жеткізе отырып, дендеріне саулыќ, еѕбекте 
їлкен табыстарєа жетулеріне тілектестігімді білдіргім 
келеді. 

АНАЛЫЌ   АЛЄЫСЫМ   ШЕКСІЗАНАЛЫЌ   АЛЄЫСЫМ   ШЕКСІЗ

Ботамойнақ ауылдық округі әкімінің 
аппараты және   ауылдық округ жанындағы 
соғыс және еңбек ардагерлері қоғамдық 
ұйымы осы ұйымның төрағасы,  Байзақ 
ауданының Құрметті азаматы

 РҮСТЕМ  ЫСҚАҚОВТЫҢ
 қайтыс болуына  байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына көңіл айтады. 
Т-402-10-104.

Аудандық “Ауыл жаңалығы” -”Сельская 
новь” газеті  редакциясының ұжымы газеттің  
штаттан тыс  тілшісі, Байзақ ауданының 
Құрметті азаматы

 РҮСТЕМ  ЫСҚАҚОВТЫҢ
 қайтыс болуына  байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына  қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады. Т-403-10-104.

нотариалдық кеңсе  қызметкері  З.Назарбековаға 
жолығулары керек.

*          *          *
Т-401-10-104. 2003-2004 оқу жылында Жамбыл 

облысы, Байзақ ауданы, Амангелді орта мектебінің 
11-сыныбын бітіргендігі туралы Калмуратов Руслан 
Шаймерденовичтің атына берілген №1015193 
нөмірлі аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп табылсын.


