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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы және 
Жаңа жыл мерекесі қарсаңында 
Қазақстанның барлық өңіріндегі 
соғыс ардагерлеріне Елбасының 
сый-сыяпаты табысталды.
Осындай сый-сыяпат ауданы-

мыздың  соғыс  ардагерлеріне 
Қазақстан  Президентінің  Ұлы 
Отан соғысының ардагерлерін 
жалпыұлттық қолдау акциясының 
аясында Мемлекет басшысының 
атаулы құттықтаулары жеткізілді.
Жаңа жыл қарсаңында аудан әкімі, 

«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров 
соғысқа қатысқан  ардагерлер – Констан-
тин Кубрак, Александр Белоног, Влади-
мир Зуев, Қойшы Бейсембаев, Николай 
Скворцов, Александр Греков, Нико-
лай Ивановский, Николай Лыткин және 
Ескендір Кәрімовтердің үйлеріне барып, 
Ұлы Отан соғысының қатысушыларын 
келе жатқан мерекемен құттықтап, оларға 
Мемлекет басшысының құттықтауы мен 
сыйлықтарын - азық-түліктің мерекелік 
жиынтығы бар себеттерді табыстады.

«Келе жатқан 2015 жылы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жылдығы, 
сондай-ақ ТМД елдеріндегі Ардагер 
жылы мерекеленеді. Біздің Елбасы 

Ұлы Жеңіске – 70 жыл
Соғыс ардагерлеріне 

Елбасы құттықтауы жеткізілді

Жаңа жыл – балалардың асыға, шы-
найы ғажапты, сыйлықтарды күтетін 
мерекесі. Бұл күні бала біткен мәз-
мейрам болса, ересектер «ескі жыл 
есіркеп, жаңа жыл жарылқасын» деп 
кең дастарқан басында жүрекжарды 
тілектерін айтатын айрықша күн. 

26 желтоқсан күні  жетім және 
ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балаларға  арналған  Айыртау 
мектеп-интернатында Президенттік 
Жаңажылдық шырша болып өтті.
Ертегі кейіпкерлерінің қойылым-

дарымен басталған мерекелік шыршаға 
жиналаған тәрбиеленушілер Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың құттықтауын теле-
дидардан тыңдап, үлкен бір серпіліс 
алғандай болды. 
Жаңажылдық шыршаның шамы 

жағылысымен жүрек жылуын күтетін 
балаларды аудан әкімінің орынбаса-
ры Мафруза Науанова Жаңа жылмен 
құттықтап, балаларға зор денсаулық, 
ашық аспан, оқуларында озат болула-
рын, тек қуаныш пен жақсылық тілеп, 
облыста өткен Президенттің Жаңа 
жылдық  шыршасынан киім үлгісі бой-
ынша бас жүлдені иеленген «Нұрлы 
Жол – болашаққа» киімімен Анжела 
Сурнина мен Әлімжан Әріповтерді 
(суретте) құттықтады. Облыста өткен 

Мереке мезеті
БАЛАЛАРҒА ҚУАНЫШ СЫЙЛАҒАН МЕРЕКЕБАЛАЛАРҒА ҚУАНЫШ СЫЙЛАҒАН МЕРЕКЕ

Елбасының бастамасымен барлық 
деңгейдегі әкімдердің тұрғындармен есеп 
беру кездесулері қоғамымыздың демо-
кратизациялау, оның бірлігінің нығаюы, 
азаматтардың қоғамдық белсенділігін 
арттыру, әлеуметтік-экономикалық әрі 
қарай даму жолындағы аса маңызды 
іс-шара болып табылады. Жыл сайынғы 
Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдаулары 
жеткен нәтижелерді үнемі қорытындылау 
мен алдағы жоспарларды түйіндеуге 
негізделген. Сонымен бірге ең басты-
сы жалпы мақсаттарымызға жету үшін 
ынтымақ бағытын, еліміздің дамуындағы 
тұрақтылық  пен  жетіст іктерді , 
қазақстандықтардың әл-ауқатын артты-
руын білдіреді. 

2014 жылғы 11 қарашадағы Қазақстан 
халқына жариялаған «Нұрлы Жол 
–болашаққа бастар жол» Жолдауын-
да Елбасы «Бүгінде табысты жұмыс 
істеу үшін барлық қажетті жағдайлар  
жасалған. Әкімшілік реформа жүргізілді, 
Үкімет пен атқарушы биліктің жаңа 
құрылымы жұмыс істеуде. Әр министр не 
істеу керек екенін біледі. Біз басқарудағы 
қосарланушылық пен қажет емес бу-
ындарды жойдық. Әкімдер өкілеттіліктің 
қажетті деңгейіне ие болды. Өңірлерде 
бәрі бар -бағдарламалар, ресурстар, 
қаржы құралдары. Әркім өз жұмыс 
учаскесі үшін жауап береді. Тек білекті 
сыбанып, іске кіресу қажет» деп атап 
өтті.  
Әлеуметтік мәселелердің шешілуімен  

аймақтағы саяси-қоғамдық жағдай 
тұрақты болатыны баршамызға мәлім. 
Сондықтан ауданның әлеуметтік 
–экономикалық дамуы жергілікті 
атқарушы органдары қызметінің негізгі 
басымдылығы болып табылады. 

2014 жылы тұрғындардың табы-
старын арттыру, жұмыссыздықтың 
деңгейін төмендету және әлеуметтік 
міндеттемелерді толығымен орын-
дауды қамтамасыз ету бойынша өзекті 
міндеттерді жүзеге асыру жалғасты. 
Есептік  жылдың ішінде екінші жыл 

бойы ауданымызда Қазақстан Респу-
бликасы Президенті Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаев іссапармен бол-
ды. Елбасы Солтүстік Қазақстан  
облысының  агроқұрылымдары 
басшыларымен кездесуде барша 
солтүстік қазақстандықтардың, әсіресе 
агроөнеркәсіп кешенінің  жұмыстарын 
жоғары  бағалады ,  Президент 
экономиканың аграрлық секторының 
әрі қарай дамуы жөнінде міндеттер мен 
тапсырмалар берді. 
Мықты, әрі гүлденген Қазақстан үшін 

Елбасы алдымызға қойған 2050 жылы 
30 ең дамыған әлем елдерінің қатарына 
кіру басты мақсатына тату отбасындай 
барша халық тырысады. 
Біз  де ,  айыртаулықтар ,  бұл 

бағдарламаны жүзеге асыруға айқын 
деректі істермен күн сайын, жыл сай-
ын еліміздің игілігі үшін үлестермізді 
қосудамыз. 
Жыл сайын дәстүрге айналған 

тұрғындар алдында есеп беру кезде-
сулер өткізіп, атқарылған жұмыстың 
қорытындысын тұжырымдап, болашаққа 
мақсаттар айқындап отырамыз. 
Айыртау ауданында әлеуметтік 

экономикалық  дамудың  нег ізг і 
көрсеткіштеріне жету бойынша жүйелі 
жұмыс жүргізіліп, 2014 жылдың 
қорытындысы бойынша біраз  оң дина-
мика байқалады. 
Ауыл шаруашылығы
Елбасы ауыл шаруашылығын, 

әсіресе ауыл шаруашылық өніміне 
өсіп келетін жаппай сұраныс кезінде 
ауқымды жетілдіру керектігін үнемі 
белгілейді. 
Ауданның  т ұ р а қ ты  дамуы 

бағыттарының бірі – агроөнеркәсіптік 
кешенінің дамуы. 

2014 жылдың  қаңтар-қараша 
аралығында ауыл шаруашылық өнімнің 
жалпы көлемі 27 млрд.74 млн.теңге 
немесе 2013 жылдың сәйкес кезеңіне 
106,1%. 2014 жылы 397,7мың га.жер 
егілді, соның ішінде дәнді дақылдар 
-303,7мың га,  майлы өсімдіктер -57,0 
мың га,   мал азығы -33,9 мың  га, кар-
топ -2,6 мың га, жеміс - 500 га.  

2014 жылдың 1 желтоқсанына егіс 
алқабының көлемі 513,3 мың тонна 
құрады.
Ауданда астық жинайтын 700 

комбайнды қоса 4776 бірлік ауыл 

Айыртау ауданыныѕ əкімі Айыртау ауданыныѕ əкімі 
А.А.Тастеміровтіѕ аудан А.А.Тастеміровтіѕ аудан 

тўрєындары алдындаєы есебітўрєындары алдындаєы есебі
шаруашылық техникасы бар. 
Ет өндірісі (малдың тірідей салмағымен) 

2014 жылдың қаңтар-қараша аралығында 
7947 тонна, яғни 2013 жылдың сәйкес 
кезеңіне 100,8% құрайды, сүт -50771 
тонна (102,7%), жұмыртқа -17562 мың 
дана (101,1%) құрады. 
Ірі малдың басы 33,1 мың басқа, яғни 

103 пайызға дейін көбейді, қой -34,1 мың 
бас (109,8%), ешкі -0,8 мың бас (154,3%), 
жылқы -11,7 мың бас (101,7%), шошқа 
-17,6 мың бас (114,1%), құс -178,3 мың 
бас (98,4%). 

2014 жылдың ішінде ірі малдың 2501 
басы сатып алынды, соның ішінде 
Аграрлық Кредиттік Корпорациядан 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 79,6 
мың теңге сомасына  388 ірі малдың басы 
алынды: «Арна» ФШ -23 млн.теңге со-
масына 100 ірі малдың басы, «Янко» ШҚ 
-13,4 млн.теңге сомасына 70 ірі малдың 
басы, «Константиновка 2004» ЖШС -37,3 
млн.теңге сомасына 188 ірі малдың басы, 
«Арай 1» -5,8 млн.теңге сомасына 30 бас 
сатып алынды.  

2015 жылы 1050 бас ірі мал сатып 
алу жоспарланады: «Журавка» -100 бас, 
«Цычоев А.М.» ЖК -50 бас, «Прекрасное» 
ШҚ -100 бас, «Айыртау грейн компани» 
-300 бас, «Жарқын СК» ЖШС  -500 бас.  
Аграрлық Кредиттік Корпорациядан 

«Құлан» бағдарламасы бойынша 21,7 
млн. теңге сомасына 61 жылқы басы 
сатып алынды. 

2015 жылы «Жабе» ШҚ-мен 30 жылқы 
басын сатып алу жоспарлануда. 
Аграрлық Кредиттік Корпорациядан 

«Алтын –Асық» бағдарламасы бойынша 
12,1 млн.теңге сомасына 420 қой басы 
сатып алынды. 

2015 жылы «Ратмир» ЖШС 210 қой 
сатып алып, өсірмекші.

«АиК Агро» ЖШС-інде, «Миллениум» 
ШҚ мен «Юлия» ФҚ-ында 450 ірі мал 
басын семіртетін орындар салынды. 
Арықбалық, Антоновка селоларында 

(«Луценко» ШҚ, «Арна» ФҚ) сүт сатып 
алу пункттері, («Жарқын» ЖШС) ет 
өндіру пункті, («Жабе» ШҚ ) Қарағамыс  
селосында қымыз өндіру пункті іске 
қосылды. 
Ауыл шаруашылығы өндірісін да-

мыту үшін жыл сайын ауқымды қаржы 
ресурстары бөлінеді. 2014 жылы 
республикалық және облыстық бюд-
жеттен ауыл шаруашылық саласының 
дамуына 1282,5 млн.теңге бөлінді (егістік 
-1188,1 млн.теңге, мал шаруашылығы 
-94,4 млн.теңге), яғни 2013 жылғы 
көрсеткіштен 70 пайызға астам. 

«Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
бойынша республикалық бюджеттен 
тұрғын үй алу үшін 28  жас маманға жал-
пы 64,9 млн.теңге сомасына бюджеттік 
несие берілді, жергілікті бюджеттен  42 
жас маманға 5,5 млн.теңге сомасына 
көтерме ақы төленді. 2015 жылға тұрғын 
үй сатып алу үшін 77,3 млн.теңге сомасы-
на бюджеттік несие жоспарланды.

«ХПП Баянтай» ЖШС сыйымдылығы 
20 мың тонна жеке және несие қаражатқа 
375 млн.теңге сомасына салынған  би-
дайды өндейтін, сақтайтын және түсіретін 
шағын элеватор іске қосылды. 

«ХПП Уголки» ЖШС егістік және май 
дақылдарды өндейтін, сақтайтын және 
түсіретін қуаттылығы 88,5 мың. тонна 
элеватор күрделі жөндеуден өтіп, қайта 
іске қосылды. 

2015 жылда іске қосуды жоспарланған 
3 элеватордың 1070 млн.теңге сомасына 
құрылысы жүргізілуде: 

«Ақмола Агро Трейд» ЖШС жеке 
және несие қаражатына 370 млн.теңге 
сомасына сыйымдылығы 15 мың тон-
на жетілдірілген астық элеваторының 
салынуы 

«Көкше Престиж Бидай» ЖШС – 250 
млн. теңгеге ықшам элеватордың са-
лынуы 

«Black Camel» ЖШС –ықшам элева-
торы және диірмен корпусының 450млн.
теңге сомасына құрылысы
Инвестициялар
Негізгі капиталға инвестициялар 3435,5 

млн.теңге құрады, бұл 2013 жылдың 
сәйкес келетін кезеңіне  2,4 пайызға көп. 
Соның ішінен 58,9 пайызы (2022,3 млн.
теңге) –өнеркәсіптердің, ұйымдардың, 
жеке салушылардың меншікті қаражаты 
есебінен, 34,5 пайызы (1187,3 млн.теңге) 
–басқа қарыз қаражаты, 4,6 пайызы 
(156,5 млн.теңге) –банк несиелері, 2,0 пай-
ызы (6,9 млн.теңге) –жергілікті бюджет. 

Жалғасы 2-бетте.

ардагерлерге үлкен көңіл бөліп, оларға 
адамдардың қамқорлығы мен түсіністігі 
қаншалықты қымбат екенін түсінеді», - 
деді аудан басшысы. 
Ардагерлерді құттықтауда ауданның 

ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия 
Әбілқайыров пен ауданның жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінің басшысы Ерлан Қазбековтар 
бірге жүрді.
Ардагерлер Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевқа көңіл бөліп, қолдау әрі 
қамқорлық көрсетіп отырғаны үшін дән 
ризашылықтарын білдіріп өтті.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

шыршада оларға бас жүлде – ноутбук 
табыс етілді.
Әр топ отбасыларының демеушілері 

де балаларды құттықтап, Жаңа жылдық 
сыйлықтарын табыстады. Кеште 
балалардың шаттық пен махаббат толы 
жүректерінен шыққан жылы лебіздері 

мен ән, би шашулары жалғасын тапты. 
Кеш соңы балалар аудан басшысы 

атынан сыйға тарту етілген тәтті торттар 
мен тәттілерге толы дастархан басында 
жалғасты.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.

2014 жылдың 25 желтоқ-
санында  «Родничок» 
балабақшасында Жаңа жыл 
ертеңгілігі өтті. «Қарлығаш» 
тобының бүлдіршіндеріне 
«Қызыл телпек» ертегісінің 
желісі бойынша көрініс 
қойылды. 
Қызыл телпек өзінің сүйікті 

әжесін Жаңа жыл мерекесімен 
құттықтау үшін алыс жолға ат-
танады. Қалың орман ішімен 
келе жатып Қызыл телпек 
көптеген қиыншылықтарға тап 
болады. Осы кедергілерден 
«Қарлығаш» тобының кішкентай 
бүлдіршіндерінің арқасында өтіп, 
әжесінің үйіне жетеді. Кішкентай 
көмекшілерінің көмегімен, 
жолда кездескен сындардан 
қорықпай ән салып, тақпақ ай-
тып, би билеп және ойын ойнап 
қиындықтарды жеңе білді. Осы 
сапарда Қызыл телпекпен ба-
лалар Аяз Ата мен Ақшақарды 
кезіктіріп, бар өнерлерін ортаға 
салып, көптеген сыйлықтарға 
ие болды.
Бұл көрініс кішкентай сәбилер 

түгілі үлкендердің де көңілдерінен 
шықты. Осы ертеңгілікті ұйымдастырған 

ЖАҢАЖЫЛДЫҚ ҒАЖАЙЫПТАРЖАҢАЖЫЛДЫҚ ҒАЖАЙЫПТАР

тәрбиешілеріміз – Жанар, Жаңылсын, 
Гауһар  апайларымызға  үлкен 

алғысымызды білдіреміз.
Торғаева Каринаның анасы.
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Жалғасы. Басы 1-бетте.
Индустриалды-инновациялық даму
Өнеркәсіптік өндіріс өнімінің көлемі 

2014 жылдың қаңтар-қараша кезеңіне 
3600,3 млн.теңге құрайды, нақты көлемі 
индексі -2013 жылдың деңгейіне 108,2 
% болды.

 Тамақ өнімдерін өндірумен аудан-
да 39 өнеркәсіп айналысады, соның 
ішінде 8 диірмен, макарон өндіретін 2 
цех, дүмбіл тағамдарын өндіретін 4 
цех, 1 кондитер цехы, сүт өндіретін 2 
өнеркәсіп, 21 наубайхана.
Аудан өнеркәсіптерімен кебекті, би-

дай елендісін, егін қалдықтарын 32,3 
пайызға (1171 тонна), мал жемін -22,4 
пайызға (1521 тонна), етті -10,6 пайызға 
(73 тонна), нанды -1,9 пайызға (2081 
тонна) ауыз суды -25,5 пайызға (67,4 
мыңкуб.м), жылу қуатын -0,4 пайызға 
(356,5 мың Гкал) өндіру көлемі артты. 

«Құсайынов» ЖК Прекрасное се-
лосында ағаш өндіру цехы «2020- 
жұмыспен  қамту  жол  картасы» 
бағдарламасы бойынша салынып іске 
қосылды. 
Өткен жылы «Ғасыр Айыртау» ЖШС 

қуаттылығы тәулігіне 350 кг  жарма 
өнімдерін, 250 кг макарон өнімдерін  
өндіретін цехтар ашылды. 

2010 жылдан бері істемей тұрған 
«Гормолзавод» ЖШС  филиалы 
тәулігіне 3 тонна  қуаттылығымен сүт 
өндіру цехі іске қосылды. 

2015 жылы «Ғасыр Айыртау» ЖШС 
шұжық цехын ашуды, «Гормолзавод» 
ЖШС ірімшік өндіретін цехын салуды 
жоспарлаған. 
Солтүстік Қазақстан облысының Ин-

дустриализациялау картасы бойынша 
ауданымызда 2 жоба: - «Сырымбет» 
АҚ тау-байыту кешені 1 млн.тонна кен 
қуаттылығымен жылына қалайы кенін 
игеру бойынша 10571 млн. теңге со-
масына жүзеге асыруда. Жобаның іске 
қосылуы 2018 жылға белгіленді.  

«У г лежо г »  ЖШС  3 6 0 0  м 3 
қуаттылығымен -яғни айына 80 тонна 
ағаш көмірін өндіретін 450 млн.теңге 
сомасына ағаш ұқсату зауытының 
салынуы жоспарланған 
Кәсіпкерлік
Бөлшек  тауар  айналымының 

көлемі 2014 жылдың қаңтар-қараша 
аралығында 2861 млн.теңге құрады. 
2014 жылдың 1 қаңтарына 355 заңды 
тұлға –соның ішінде кіші-299, орта -55, 
ірі – 1 тіркелген. Аудан бойынша 172 
тіркелген өнеркәсіптің ішінен 65,1% 
құрайтын кіші және орта 112 кәсіпкерлік 
субъектілері қызмет етеді. 

2014 жылдан бастап 37 жаңа 
инфрақұрылым нысандары ашылып, 
96 жұмыс орны берілді. Соның ішінде 
13 бөлшек сауда дүкендері, Иман-
тау селосындағы дәмхана, 2 сауда 
павильоны, гүл павильоны, аяқ-киім 
павильоны, сүт өндіретін цех,  макарон 
өнімдерін өндіретін цех, шаштараз,  
сауықтандыру нысаны, демалыс орны, 
3 демалыс орталығы және т.б. 

2014 жылдан бастап «Бизнестің 
жол картасы - 2020» бойынша: 
Өндірістік инфрақұрылымды дамыту 

бағытымен 1904,8 млн.теңге сома-
сына 2 тапсырыс бекітілді («Ақмола 
Агро Трейд» ЖШС –темір жолдың 
тұйықталған басын 153,1 млн.теңге 
сомасына салуы, «Сырымбет» АҚ – 
электр беру құрылғыларын салынуы-
1751,7 млн.теңге. ) 
П а й ы з ды қ  м ө лш е р ле м е л і 

қаражаттандыру бағыты бойынша 
Саумалкөл селосында «Кыдырбеко-
ва» ЖК –нің 7,1 млн. теңге сомасына 
жолаушыларды тасымалдау жобасы 
бекітілді. 

2014 жылдың шілде айынан бастап 
«Даму» кәсіпкерлікті қолдау орталығы 
ашылды. 444 заңды және жеке тұлға 
бизнес бағдарламалары бойынша 
кеңес алды. 
Өткен  жылдың  қараша  айын-

да Петропавл қаласында шетел 
делегацияларының  қатысуымен 
өткен халықаралық инвестициялық 
«Қызылжар  инвест  2014» атты 
форумының барысында ауданымызға 
қатысты келесі меморандумдар 
бекітілді. 

-Бұл –«Володаровское РRР» ЖШС 
–«полиметаллды кендерді барлау» 
жобасын жүзеге асыру бойынша; 

-«Баянский РедМет» - «Сирек 
кездесетін, асыл металлдарды барлау 
және Айыртау ауданында 3,9 млрд.
теңге сомасына  тау –металлургиялық 
кешенінің  салынуы.

-«Көкшетау жолдары» ЖШС -  400 
млн.теңге сомасына «Күп вермикулитті 
өндіретін зауыттың құрылысы». 

2015 жылы келесі нысандардың 
ашылуы жоспарланған. «Норд Строй 
НС» ЖШС - 5 млн.теңге сомасына 
«Тойхана» ресторанын салу; 

«Махметов» ЖК – Шалқар селосында 
4,5 млн. теңге сомасына жол бойындағы 
сервис; 

«Кузахметов» ЖК  – Имантау 
селосында  дүкен,  наубайхана , 
дәмхананың құрылысы; 

«Егоров» ЖК –газ толтыратын 
пункттің құрылысы;   

«Облгаз» ЖШС  – Арықбалық 
селосында 3 млн.теңге сомасына газ 
толтыратын пункттің құрылысы. 
Қаржылық қызмет саласы
 Ауданда  «Халық  банкі» мен 

«БТА» акционерлык қоғамдарының 
бөлімшелері, «Хоум кредит» және 

«Еуразиялық банк» акционерлік 
қоғамдарының агенттері қызмет етеді. 
Ауданның банк құрылымдарымен өткен 
жылдың ішінде әлеуметтік мәселелерді 
шешуге, кіші әрі орта бизнестің да-
муына бағытталған жалпы 693 млн.
теңге сомасына несиелер берілді, ал 
депозит базасы 548 млн.теңге құрады. 
Белсенді картаұстаушылардың саны 
2013 жылғымен салыстырғанда біраз 
көбейіп, 6562 құрайды. 

«КТ Шалқар» ЖШС 31,7 млн.теңге 
сомасына 8 несие берілді. 

«KMF» микро-кредиттік ұйымының 
филиалымен 400 несиеалушыға жалпы 
93 млн.теңге сомасына несие берілді. 
Бюджет
2014 жылдың 1 желтоқсанына 3654 

млн.теңге бюджетке түсті. Меншікті 
табыстың көлемі 520,1 млн.теңге 
құрайды, яғни 2013 жылғыдан 11,1% 
артық. 

2014 жылдың 1 желтоқсанына 
жергілікті бюджетке 1109,1 млн.теңге 
сомасына салық пен өзге әлеуметтік 
төлемдер түсті. 
Бюджеттің шығыс бөлімі 99,1% орын-

далды, нақтыланған жоспар бойынша 
3685 млн.теңге, кассалық орындау 
-3652,1 млн.теңге. 
Құрылыс пен жолдар
2014 жылдың  қаңтар-қараша 

аралығында құрылыс жұмыстарының 
көлемі 631,6 млн.теңге құрады. 

2014 жылғы тұрғын үйлердің іске 
қосылу жоспары жеке тұрғын үй салу 
есебінен 3930 шаршы м. құрайды. 

2014 жылдың  қаңтар-қараша 
аралығында 3934 шаршы.м үй (28 
пәтер) яғни 2013 жылғыдан 101,2% 
орындалып, іске қосылды. Тұрғын үй 
құрылысына инвестицияның көлемі 
98,3млн.теңге құрайды. 
Аудандық бюджет қаражатынан 

Саумалкөл селосында МКР көшесінде 
80-пәтерлі  тұрғын  үйдің  және 
бұрынғы мектеп ғимаратын шағын 
отбасы жатақханасы ретінде  қайта 
құрылыстарына жобалық сметалық 
құжаттамалар дайындалды. 

2014 жылы бюджет қаражатынан  4,1 
млн.теңге сомасына 8 елді мекеннің бас 
жоспары құрастырылды. 2015 жылы 
тағы 14 елді мекеннің бас жоспарына 
3,4 млн.теңге бөлінеді. 

2014  жылы  республикалық 
жолдардың ағымды жөндеуі мен 
ұстауына 75 млн.теңге жолданды. 

2014 жылы республикалық және 
облыстық бюджеттен  облыстық 
жолдардың жөндеуіне  976 млн.теңге 
бөлінді, соның ішінде: 

-«Антоновка-Лавровка-Горный» 
жолының күрделі, орта және ағымды 
жөндеуіне 563,7 млн.теңге 

-«Саумалкөл -Новоишимское -
Червонное» жолы бойындағы көпірдің 
күрделі жөндеуіне 148 млн.теңге; 

-«Еленовка-Арықбалық-Чистополье-
Есіл» жолының шұңқыр жөндеуіне 105 
млн.теңге 

-«Арықбалық –Саумалкөл» жолының 
шұңқыр жөндеуіне 12,5 млн.теңге 

-«Саумалкөл -Новоишимское -
Червонное» жолының  шұңқыр 
жөндеуіне 141,8 млн.теңге  

-Қысқы  мерз імде  жолдарды 
тазалауға 69,3 млн.теңге бөлінді. 

2015 жылы облыстық жолдардың 
жөндеуіне жергілікті бюджеттен 611,3 
млн.теңге бөлінді: соның ішінде: 

«Саумалкөл -Новоишимское -
Ч е р в о н н ое »  ж о л ы н ы ң  2 2 
шақырымындағы жол өтпесін күрделі 
жөндеуге 268,4 млн.теңге; 

«Арықбалық-Саумалкөл»  жолының 
орта жөндеуіне 157,7 млн.теңге 

«Еленовка-Арықбалық-Чистополье-
Есіл» жолының орта жөндеуіне 124,8 
млн.теңге; 

«Антоновка-Лавровка-Горный» 
жолының ағымды жөндеуіне 60,4 млн.
теңге жұмсалды. 

2014 жылы аудандық бюджеттен 
бөлінген 41,3 млн.теңге, соның ішінде 
Саумалкөл селосы Достық көшесінің 
ағымды жөндеуіне 12,7 млн.теңге, 
«Айыртау-Шалқар Су» автожолының 
ағымды жөндеуіне 3,7 млн.теңге, 
Айғаным кешеніне қарай жолдың 
ағымды жөндеуіне 2 млн.теңге, жолдар-
ды қазып, түзеуге 4,9 млн.теңге, жол-
дарды ұстауға 18 млн.теңге жұмсалды. 
35,7 млн.теңге сомасына қаражат 
игерілді. 2015 жылға жолдарды ұстауға 
26,7 млн.теңге жолданады. 

«Жұмыспен қамту 2020 жол карта-
сы» бағдарламасы бойынша аудандық 
маңызы бар автомобиль жолда-
рын ағымды жөндеуі мен ұстауына 
републикалық және облыстық бюд-
жеттен өткен жылы 20 млн.теңге 
игерілді (Саумалкөл селосының Достық 
көшесі). 

2015 жылы «Саумалкөл-Сырымбет-
Қарағамыс-Светлое» және «Саумалкөл-
Қаратал» жолдарың ағымды жөндеуіне 
80 млн.теңге қарастырылады. 

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
аясында 2014 жылы 14 селоның кенттік 
жолдарының ағымды жөндеуіне 34,8 
млн.теңге бөлініп игерілді. 2015 жылы 
Саумалкөл селосының кенттік  жолда-
ры ағымды жөндеуіне 27,9 млн.теңге 
қарастырылады. 
Т ұ р ғ ы н - к о м м у н а л д ы қ 

шаруашылығы
Ауданның 87 елді мекені  ауыз 

суды жергілікті қайнарлардан және 
аудан орталығының бір бөлігі топтық 

су құбырынан алады. Халық пайда-
ланатын су микробиологиялық және 
санитарлы-химиялық нормаларға 
сәйкес. Жергілікті су құбырлары 21 елді 
мекенде бар, қалған басқа селоларда 
82 құдық, 167 ұңғыма. 

2014 жылы елді мекендерде абаттан-
дыру жұмыстары: 

-Саумалкөл селосындағы саябақтың 
43,1 млн.теңгеге қайта құрылысы 
жүргізілді; 

-Айыртау, Воскресеновка селола-
рында көше жарықтандыруына 21,3 
млн.теңге жұмсалды; 

-Елді мекендерді абаттандыруға 
жолданған 38,4 млн.теңге сомасы-
на қаражат игерілді (мемлекеттік 
рәміздердің композициясы және кіші 
архитектуралық формалар қойылды, би 
алаңы қайта құрылды, және тағы басқа 
абаттандыру жұмыстары жүргізілді), 

- е л д і  ме к ен д е р д і  а ғымды 
жарықтандыруға 13,2 млн.теңге; 

-Саумалкөл селосында тазалық 
сақтауды қамтамасыз ету үшін 2,2 млн.
теңге жұмсалды. 

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
бойынша в 2014 жылы Арықбалық, Ка-
занка, Никольское, Светлое, Лобаново 
селоларында иесіз қалған нысандарды 
бұзуға 3 млн.теңге бөлінген, 2,2 млн.
теңге игерілді. 

2015 жылы Саумалкөл селосын-
да абаттандыру жұмыстарына 16,2 
млн.теңге, Антоновка, Арықбалық, 
Гусаковка, Елецкое, Никольское, Ка-
расевка, Шалқар, Сырымбет, Кирил-
ловка селоларындағы иесіз қалған 
нысандарды бұзу үшін 3,2 млн.теңге, 
Антоновка, Арықбалық, Имантау, 
Константиновка, Қаратал, Лобаново, 
Нижний Бурлук, Сырымбет селола-
рын абаттандыруға  4,7 млн.теңге, 
Саумалкөл селосында балаларға 
арналған ойын алаңының құрылысына 
1,6 млн.теңге қарастырылды. 
Қазіргі таңда Айыртау, Қаратал ауыл-

дарына Көкшетау топтық су құбырының 
құрылысына және Егіндіағаш ауылында 
жергілікті сумен қамту қайнарының 
құрылысына жобалық сметалық 
құжаттамасын дайындау жұмысы 
жүргізілуде. 
Сонымен бірге «Казводхоз» өңірлік 

мемлекеттік өнеркәсібімен Көкшетау 
топтық су құбырына ауданның 17 елді 
мекенін қосу бойынша есептер дайын-
далып жатыр.  
Электр жылумен қамтамасыз ету
Ауданның елді мекендері электр 

қуатымен 100 пайыз қамтылған. 
Ауданда білім беру, денсаулық 

сақтау және мәдениет нысандарын 
жылытып тұрған 66 қазандық, соның 
ішінде 3 орталық, 2 жергілікті, 61 авто-
номды жылу беру жүйелері қызмет ету-
де. Тұрғын көпқабатты үйлер –барлығы 
35 үй -3 қазандық жүйемен жылынады. 
2014 жылы Саумалкөл селосының №1 
және №2 ықшам аудандарын қосатын 
800 метрлік  жылу трассасының 
құрылысына облыстық бюджеттен 10 
млн.теңге бөлінді.
Саумалкөлдің ықшам ауданындағы 

жылу трассасының құрылысына 
жобалық сметалық құжаттамасы 
бекітілді. 
Аудандық телекоммуникация, пошта 

байланыстары
Айыртау аудандық телекоммуника-

ция байланыстарымен 2014 жылдың 
қаңтар-қараша аралығында қызмет 
көрсету бойынша жоспары 102,6% 
орындалды, яғни 2013 жылғыдан 113,8 
% өсуі байқалады. 

2013 жылдың көрсеткішінен 2014 
жылы аудан бойынша 9,5 % аса теле-
фон нөмірлері қойылды. 
Кирилловка, Новоукраинка, Нижний 

Бурлук селоларында цифрлік станция-
лары орнатылды. 

2015 жылы Қаратал селосында 
цифрлік сымсыз станциясының іске 
қосылуы, Кирилловка, Новоукраинка, 
Нижний Бурлук селоларын интернет 
пен цифрлік телекөрсетілім кеңжелісті 
қосылымға қосу жоспарланған. 
Тұрғындарды жұмыспен қамту 

және әлеуметтік қорғау
2014 жылдың 1 қарашасына 51 

жұмыссыз тұлға ресми тіркелеген 
болатын. Экономикалық белсенді 
тұрғындардың санынан тіркелген 
жұмыссыздардың бөлігі 0,2% құрайды, 
яғни бұл 2013 жылғы деңгейінен 19% 
төмен. 

2420 адам жұмыспен қамтылды, 
соның санында 1068 адам жаңа 
құрылған тұрақты жұмыс орындарға 
орналасты. 
Қоғамдық жұмыстарға 342 жұмыссыз 

адам қатысты, әлеуметтік жұмыс 
орындарға 32 адам, 20 жұмыссыз аза-
мат кәсіби дайындау курстарын бітіріп, 
жұмыс істеуге кірісті. 
Аз қамтылған азаматтардың саны 

2014 жылдың 1 желтоқсанына 645 
адам құрайды. Кедейліктің деңгейі 1,6% 
құрайды, яғни 2013 жылдың сәйкес 
келетін кезеңімен салыстырғанда 0,6 
пайыздық пунктке азайды.     

69 отбасы (289 адам) 5,3 млн.теңге 
сомасына атаулы әлеуметтік көмек 
алды. 

«Жұмыспен қамту-2020 Жол карта-
сы» бағдарламасын жүзеге асыруы. 

2014 жылы Жұмыспен қамту 2020 
жол картасына 470 адам қатысты. 

«Инфрақұрылым мен тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылықты да-

мыту арқылы жұмыспен қамту»  
бірінші бағыты бойынша 2014 жылы 
5 инфрақұрылымдық жобалар жал-
пы 200,8 млн.теңге сомасына жүзеге 
асырылды. (№2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясының шатырын күрделі 
жөндеуіне -50,6 млн.теңге, Достық 
көшесі жолын ағымды жөндеуіне -20,0 
млн.теңге, «Колосок» балабақшасының 
шатырын күрделі жөндеуіне -26,3 
млн.теңге, аудандық орталық ау-
рухана стационарының ғимаратын 
күрделі жөндеуіне -43,4 млн.теңге, 
психоневрологиялық интернаттың 
негізгі корпусының 2-қабатын күрделі 
жөндеуіне -60,6 млн.теңге). Бұл 
жобалардың іске асырылуымен 144 
жұмыс орны құрылды, соның ішінде 
Жұмыспен қамту орталығы арқылы 
-95. 

2015 жылы 91,6 млн.теңге сомасына 
2 инфрақұрылымдық жобаның жүзеге 
асырылуы жоспарланған. (Саумалкөл 
қазақ мектебінің ғимаратын күрделі 
жөндеуіне 11,7 млн.теңге, «Саумалкөл-
Сырымбет-Қарағамыс-Светлое» 
жолының ағымды жөндеуіне 79,9 млн.
теңге). 

«Кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыс 
орындарын құру» екінші бағыты бой-
ынша жалпы  110 млн.теңге сомасына 
шағыннесиелер берілді. Несие алу-
шылармен қосымша 30 жұмыс орны 
құрылды. 2015 жылға 108 млн.теңге 
жоспарланды. 

38 адам кәсіпкерлік негіздерін оқу 
курстарын бітірді. 

«Оқыту және жұмыс берушінің та-
лаптары бойынша көшірту арқылы 
жұмысқа орналастыруға көмектесу» 
үшінші бағыты бойынша: 

2014 жылы 1-компоненттің аясында 
кәсіби оқудан 3 адам өтті, біліктілігін 
арттырудан 2 адам, кәсіби қайта дай-
ындалудан 6 адам өтті. 
Жұмыс берушілердің белсенді 

қолдауы арқасында әлеуметтік жұмыс 
орындарына 41 адам орналасты, жа-
стар практикасына 51 адам кірісті. 

«Жұмыспен қамту 2020 жол карта-
сы» бағдарламасының үшінші  бағытын 
жүзеге асыру аясында «Бәйтерек» 
ықшам ауданында  20 жеке тұрғын 
үйдің құрылысы аяқталды, Саумалкөл 
селосының ықшам ауданында 60-
пәтерлі  үйдің  қайта  құрылысы 
аяқталды. 
Экономикалық әлеуеті төмен село-

лардан құрамында 35 адам бар 12 от-
басы «Бәйтерек» ықшам ауданындағы 
жеке тұрғын үйлеріне көшірілді. Көшу 
шығындарына 436,6 мың теңге сома-
сына субсидиялар төленді. 
Сонымен қатар бағдарлама аясында 

жетім және ата-анасының қамқорынсыз 
қалған балалардың санынан 27 от-
басы, экономикалық әлеуеті төмен 
селолардан 13 отбасы және оралман-
дар 1 отбасы 60 пәтерлі тұрғын үйге 
көшірілді. 
Орта айлық жалақы аудан бойын-

ша 63990 теңгені құрайды, яғни 2013 
жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 
10,3 пайызға көп (58014 теңге). 
Білім беру
Мектепке дейінгі ұйымдардың саны 

48, соның ішінен 5 балабақша, 1611 
бала қамтитын 43 шағын орталық 
қызмет етеді. 
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және 

оқытумен 100 пайыздық деңгейде 
қамтылған (орта мектептер жанында 
қызмет ететін шағын орталықтарды 
қосымша  60  орынға  кеңейту , 
балабақшаларда  45 орынға кеңейту, 
және Никольск бастауыш мектебі жа-
нында 10 орынды шағын орталығын 
ашу арқылы). 

2015 жылы Арықбалық селосын-
да балабақша ашу үшін жобалық 
сметалық  құжаттаманы дайын-
дау, Лобаново, Лавровка, Дауқара, 
Қаратал орта мектептерінің жанындағы 
шағын орталықтарды жарты күндіктен 
толық күндік тәртібіне ауыстыруы  
жоспарланған. 

2014-2015 оқу жылдың басына 
аудандық мектеп жүйесі 56 құрайды, 
соның  ішінде  12 бастауыш ,  12 
негізгі және 32 орта мектеп. Жалпы 
оқушылардың саны 5436 адам. 
Ауданның барша мектептері Интер-

нет желісіне қосылуда. 
2014  жылы  ұлттық  бірыңғай 

тестілеуді тапсыруға 223 мектеп түлегі 
қатысты. Аудан бойынша орта балл 
74,2 болды. 
Техникалық және кәсіби білім беру 

бағдарламалары 2 мемлекеттік кәсіби 
колледждерімен жүзеге асырылуда. 

12,3 млн.теңге сомасына 3 химия 
кабинетіне құрал-жабдықтар, 6 орта 
мектепке 8,9 млн.теңге сомасына жылу 
беру қазандары, 1,2 млн.теңге сомасына 
балабақшаларға жиһаз, 17,3 млн.теңге 
соммасына оқулықтар сатып алынды. 
2015 жылы 2 Газель автокөлігінің  
аудандық бюджет есебінен сатып алы-
нуы қарастырылған. 
Денсаулық сақтау
Ауданның денсаулық сақтау жүйесі 

аудандық орталық ауруханадан, 
10 дәрігерлік амбулаториядан, 57 
медициналық пункттен, 3 фельдшерлік-
акушерлік пункттен құрылады. 

2014 жылы республикалық бюд-
жет есебінен бөлінген 43,4 млн.теңге 
қаражатына «Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы» бағдарламасы бойын-
ша стационар ғимаратының күрделі 

жөндеуі жүргізілді. 
Тұрғындарға 50 дәрігер және 259 

орта медициналық қызметкерқызмет 
көрсетеді. Дәрігерлердің дефициті 5 
маманды құрайды (4 терапевт дәрігері, 
окулист). 

35,7 пайызға туберкулез ауруына 
шалдығу деңгейі төмендеді.   

27 ,5  пайызға  онкологиялық 
аурулардың деңгейі азайды. 
Мәдениет
Ауданда  50 мәдениет  ұйымы 

қызмет етеді, соның ішінде 24 клуб 
(9 мемлекеттік), 24 кітапхана, 2 
мемлекеттік мұражай. 

2014 жылы Целинное селосын-
да кітапхана ашылды, Аксеновка 
селосындағы кітапхана жеке меншігінен 
мемлекеттік меншігіне ауысты, Аксенов-
ка, Гусаковка, Каменный брод, Кутузов-
ка, Константиновка селоларындағы 5 
демалыс орталығы ауданның мәдениет 
нысандарының жүйесіне кірді. 
Ауданның  аумағында 16 тарихи 

ескерткіш, 33 археология ескерткіші 
және 73 Ұлы Отан соғыс жылдарында 
қаза тапқан жауынгерлердің ескерткіші 
бар .  Ботай  қонысы ,  «Қарасай-
Ағынтай» мемориалдық кешені, 
Сырымбет селосындағы Айғаным 
қонысы республикалық маңызы бар 
ескерткіштер.
Ауданның клубтық мекемелері 98 

мың адамның қатысуымен 1560 бұқара 
іс-шара өткізілді. 

2015 жылы аудандық бюджеттен 
3,5 млн.теңге аудандық Мәдениет үйін 
күрделі жөндеуге жобалық сметалық 
құжаттама рәсімдеуге бөлінеді. Елец-
кое, Бірлестік, Қаратал селоларында 
3 жаңа кітапхана және 3 демалыс 
орталығын ашу жоспарланған. 
Спорт
2014  жылдың  қаңтар -қазан 

аралығында спорттық аясында 159 
бұқаралық спорт іс-шарасы 9 мыңнан 
астам адамның қатысуымен өткізілді. 

10971 адам жүйелі түрде спорт-
пен айналысады, яғни бұл аудан 
тұрғындарының жалпы санынан 26,7 
пайызын құрайды. 190 спорт ныса-
ны, 101 дене шынықтыру және спорт 
ұжымы қызмет етуде. 

2014 жылы жаңадан 7 хоккей кор-
ты салынды(Казанка, Всоволодовка, 
Дауқара, Бірлестік, Саумалкөл, Ағынтай 
батыр, Шалқар селоларында)және 
Гусаковка селосында стадион  іске 
қосылды. 
Елбасы басты мақсаттардың бірі 

қоғамдық келісімді сақтап, нығайту 
болып табылатынын үнемі атап 
өтуде. Саяси-қоғамдық жағдайдың 
тұрақтандыруына ауданда қызмет 
ететін азаматтық  қоғамның институт-
тер өкілдері өздерінің үлестерін қосып 
жүр. Ауданда 6 үкіметтік емес ұйым, 7 
этномәдени ұйым, ислам, христиандық 
және католик дінін ұсынатын 9 діни 
бірлестігі қызмет етеді. 

2015 жылы Ассамблея мен еліміздің 
Ата  заңы  20-жылдығын  жоғары 
деңгейде атап өтуіміз қажет. 
Үкіметтік емес ұйымдар мен діни 

қауымдастықтар өкілдерінің әлеуметтік-
маңызды мәселелер бойынша кезде-
сулер өткізу және ауданда бірлескен 
мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу 
дәстүрге айналып отыр.
Ауданда Елбасының жылсайынғы 

Жолдауларын  насихаттау  және 
түсіндіру бойынша қоғамдық-саяси 
жағдайға әрекеттесу бойынша белсенді 
идеологиялық жұмысты  ақпараттық-
насихат топтары жүргізеді, 2014 жылы 
500 астам іс-шара өткізді.

 Қымбатты айыртаулықтар!
2014 жылдың  қаңтар-ақпан айларын-

да ауданның 87 елді мекенінде аудан 
әкімі мен селолық округтер әкімдерінің 
тұрғындармен 93 кездесуі өтіп, 7652 
адам қатысты. Есептік кездесулерде 
тұрғындар жоғары белсенділік таңытып, 
оларды өткізу барысында 77 адам сөз 
сөйледі, 111 ұсыныс енгізілді. Қазіргі 
таңда есептік кездесулерде айтылған 
мәселер мен ұсыныстардың орында-
луы үнемі бақылауда болып, қазіргі 
таңда 86  ұсыныс жүзеге асырылды. 
Бірлестік-Карасевка жолы бойындағы 
су жіберу жабдығын ауыстыру жөніндегі 
мәселе 2015 жылы іске асырылады. 
Ал өткінші 9 сұрақ ағымдағы жылы 
орындалмақ. 
Біздің  аудан  2014 жылы  ау-

дан  тұрғындарының бірлігі мен 
еңбексүйгіштігінің арқасында жақсы 
нәтижеге қол жеткізді.
Н.Ә. Назарбаев өзінің 2014 жылғы 

11 қарашадағы Қазақстан халқына 
«Нұрлы жол –болашаққа бастар жол»  
Жолдауында «Алдымызда –үлкен әрі 
жауапты жұмыс. Елдің тұтастығы мен 
бірлігі, татулығы мен тыныштығы ең 
басты назарда. Ел бірлігі –біздің барша 
табыстарымыздың кілті» деп атап өтті. 
Біздер үшін 2015 жыл одан да үлкен 

міндеттерді талап етеді, оны жүзеге 
асыру үшін еңбек, білім, қуат, әсіресе 
ойлары мен істерінде бірлік қажет.
Біздің аудан болашақта да қызметтің 

барлық саласында көлемін ұлғайтатына 
сенемін, өйткені ол үшін біздің әлеуетті 
мүмкіндіктеріміз және мемлекет тарапы-
нан кепілді қолдауымыз бар, сондықтан 
мемлекетіміздің  қоғамдық- саяси және 
экономикалық өмірінің барлық сала-
ларында позитивтік өзгерістерге қол 
жеткізуге айыртаулықтар да өз үлесін 
қосады деп сенемін.

Айыртау ауданыныѕ əкімі А.А.Тастеміровтіѕ аудан тўрєындары 
алдындаєы есебі
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Әкім есебі Қаңтар
14

сәрсенбі
15

бейсенбі
16

жұма
17 

сенбі
19

дүйсенбі
20

сейсенбі
Селолық 
округ 

әкімдері

Антоновка с/о,
Комаровка с., 

Ақан-Сері ауылы, 
НМ, сағ. 11.00

Антоновка с/о, 
Заря с., 

Жұмысшы с., 
(Тереңкөл с.), 

ОМ,
сағ. 15.00

Антонов-
ка с/о, 
Лавров-
ка с., ОМ, 
сағ. 11.00

Арықбалық с/о, 
Қарасай Батыр 
ауылы, ОМ, сағ. 

11.00

Арықбалық с/о, 
Ағынтай Батыр 
ауылы, ОМ, сағ. 

15.00

Арық-
балық с/о, 
Горное 

кенті, клуб,
 сағ. 11.00

Арықбалық 
с/о,

Баян с. НМ, 
сағ. 11.00

Арық
балық с/о, 

Целинное с., 
БМ, 

сағ. 11.00
Володар с/о, 

Новоукраинка с., 
ОМ, сағ. 11.00

Володар с/о, 
Галицино с., БМ, 

сағ. 15.00

Володас/о, 
Воскресе-
новка с., 
НМ, сағ. 

11.00

Володар с/о,
 Айыртау с., 
«Айыртау 

Алиби» ЖШС, 
мәжіліс залы, 
сағ. 11.00

Володар с/о, 
Красногорка с., 
П.Л. Грибанов-

скаяның 
жеке үйі, сағ. 

11.00

Володар с/о, 
Орловка с.,
(Копа с.), 
БМ, сағ. 

11.00

Гусаковка с/о, 
Береславка с., 
(Красный Кор-
дон), клуб, сағ. 

11.00

Гусаковка с/о, 
Корсаковка с. 

(Малосергеевка), 
БМ, сағ. 15.00

Гусаковка 
с/о, Ново-
светловка 
с., ОМ, сағ. 

11.00.
Елецкий с/о, 

Колесниковка с., 
Ж.С.Байтукинннің 
жеке үйі, сағ. 

15.00

Елецкий с/о, 
Айыр-
тауское 
с., Орман 
шаруаш.
конторасы, 
сағ. 11.00 

(Кругловка 
с.)

Имантау с/о, 
Верхний Борлық 
с., НМ, сағ. 11.00

Имантау с/о, 
Цуриковка с., 

Н.Ш.Чекушевтың 
жеке үйі, сағ. 

15.00
Казанка 

с/о, Бұрлұқ 
с.,(Грачевка), 

Орман шаруаш. 
конторасы, сағ. 

11.00

Казанска с/о, 
Всеволодовка с., 
Прекрасное с., 
НМ, сағ. 15.00

Казанка с/о, 
Никольское 
Бурлукское 
с. клуб, сағ. 

11.00

Казанка с/о, 
Аксеновка с., 
ОМ, сағ. 11.00

Казанка с/о, 
Никольское с., 
НМ, 11.00

Қамсақты с/о, 
Бірлестік с., ОМ, 

сағ. 11.00

Қамсақты с/о, 
Құмтөккен с., ОМ, 

сағ. 15.00

Қамсақты 
с/о, Орлино-
горское с., 

«Воробьев» 
ЖК офисі, 
сағ. 11.00

Қамсақты с/о, 
Светлое с., 

ОМ, сағ. 11.00

Қамсақты с/о, 
Үкілі Ыбырай 
ауылы, НМ, сағ. 

11.00

Қаратал с/о, 
Қоскөл с., 

бұрынғы БМ 
ғимараты, сағ. 

11.00

Қаратал с/о, 
Шүкірлік с., НМ, 

сағ. 15.00

Қаратал с/о, 
Ботай с., 
медицина 
пункті, сағ. 

11.00

Қаратал с/о, 
Высокое с., 

БМ, сағ. 11.00

Константинов 
с/о, Красново с., 
«Исағали» ЖШС 
бөлімшесінің кон-
торы, сағ. 11.00

Константинов с/о, 
Құспек с., ОМ, 
сағ. 11.00

Констан-
тинов с/о, 
Матвеевка 
с., БМ, сағ. 

11.00

Константинов 
с/о, Ақанборлық 
с., НМ, сағ. 

11.00

Лобанов с/о, 
Әлжан ауылы, 
ОМ, сағ. 11.00

Лобанов с/о, Заря 
с., БМ, сағ. 15.00

Лобанов 
с/о, Шалқар 
с., ОМ, сағ. 

11.00
Нижнеборлық с/о, 
Алтын-Бұлак, с. 
«Августин» ШҚ 
конторасы, сағ. 

11.00

Нижнеборлық 
с/о, Жақсы-
Жалғызтау с., 
НМ, сағ. 15.00

Сырымбет с/о, 
Қарақамыс с., 
НМ, сағ. 11.00

Сырымбет с/о, 
Шоққарағай с.,  

«АиКАгро» ЖШС 
кеңсесі,
15.00ч.

Сырым-
бет с/о, 

Егіндіағаш 
с., НМ, сағ. 

11.00

Сырымбет с/о, 
Сулыкөл с. (с. 
Юдинка, с. Ка-
чиловка), жеке 
үйі, сағ.11:00 

Сырымбет с/о, 
Сарыбұлак, с., 
бұрынғы БМ 
ғимараты, сағ. 

11.00

Сырымбет 
с/о, Дауқара 
с., ОМ, сағ. 

11.00

Украин с/о, 
Сартүбек с., 

Д.Шаймақовтың 
жеке үйі, сағ. 

11.00

Украин с/о, Сар-
сай с., МП, сағ. 

15.00

Украин с/о, 
Петропав-
ловка с., 
НМ, сағ. 

11.00

Украин с/о, 
Кутузовка с., 
НМ, сағ. 11.00

Украин с/о, Ка-
менный Брод с., 
ОМ, сағ. 11.00

Украин с/о, 
Борлық с., 
НМ, сағ. 
11.00.

Константинов 
с/о, Ақшоқы с., 

«Исағали» ЖШС 
бөлімшесінің 
конторасы, сағ. 

15.00
21

сәрсенбі
22

бейсенбі
23

жұма
24

сенбі
26

дүйсенбі
27 

сейсенбі
Володар с/о, 

Саумалкөл с., №2 
Саумалкөл МГ, 

сағ. 11.00

Володар с/о, 
Саумалкөл с., 
Казақ ОМ, сағ. 

15.00
Сырымбет с/о, 

Шолақөзек с., БМ, 
сағ. 11.00

Украин с/о, Кар-
ловка с., бұрынғы 
БМ ғимараты, сағ. 

11.00

Аудан
 әкімі

Қаңтар

14
сейсенбі

15
бейсенбі

16
жұма

17 
сенбі

19
дүйсенбі

20
сейсенбі

Елецкий с/о,
Елецкое с., ОМ, 

сағ. 11.00
Қаратал с/о, 
Қаратал 

с., ОМ, сағ. 
11.00

21
сәрсенбі

22
бейсенбі

23
жұма

24
сенбі

26
дүйсенбі

27 
сейсенбі

Имантау с/о, 
Имантау с., 

әкімдік, сағ. 16.00

Константинов с/о, 
Константиновка с., 
«Константиновка-

2004» ЖШС 
кеңсесі, сағ. 11.00

Лобанов 
с/о, Лобано-
во с., ОМ, 
сағ. 11.00

Володар с/о, 
Саумалкөл с., 
АМҮ, сағ. 11.00

Гусаковка с/о, 
Гусаковка с., ОМ, 

сағ. 15.00

Арыкба-
лыкский с/о, 
Арыкба-
лык, АМҮ, 

15.00ч.

Сырымбет с/о, 
Сырымбет с., 
әкімдік, сағ. 

15.00

Нижне-
бурлук с/о, 
Нижний 

Борлық с., 
әкімдік, сағ. 

15.00
28

сәрсенбі
29

бейсенбі
30

жұма
31

сенбі
2 ақпан
дүйсенбі

3 ақпан
сейсенбі

Антоновка с/о, 
Антоновка с, ОМ, 

сағ. 11.00

Казанка с/о, Ка-
занка с., ОМ, сағ. 

11.00

Қорытынды 
Саумалкөл с., 
АМҮ, сағ. 15.00.

Қамсақты с/о, 
Карасевка с/о, 
ОМ, сағ. 15.00

Украин с/о, Кирил-
ловка с., ОМ, сағ. 

15.00
                            Қ.ҚАЙНЕТОВ, Айыртау ауданы әкiмiнiң аппарат басшысы.                                                        

2015 жылға арналған Айыртау ауданы бойынша 
барлық деңгейдегi әкiмдердiң тұрғындар 
алдындағы есеп беруiнiң жүйелiк кестесi

№  С/о атау-
лы

Елді мекеннің 
атауы

Халықтың 
саны

Орнатылған 
жәшіктердің 

саны

Орналастыру орындары

1 Антоновка 
селолық 
округі

с. Антоновка
с.Уголки

1252 3 пошта бөлімшесі, 1 қабат, фойе;                                            
орта мектеп, 1 қабат, фойе;
«Мечта» дүкені.                     

с. Комаровка
а. Ақан-Сері

472 1  Мектеп

с. Лавровка 584 2 орта мектеп, 1 қабат, фойе;
«Арлан» дүкені.

с. Жұмысшы, 
с.Заря

265 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе

2 Арық-
балық 
селолық 
округі

с. Арықбалық 2319 5 селолық округі әкімінің аппараты, 1 
қабат, фойе; «Визит» дүкені;                          
 «Элени» дүкені;  автостанция                                 
«Арыкбалык» ЖШС кеңсесі

а. Қарасай Батыр 357 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе
а. Ағынтай Батыр 593 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе

п. Горное 152 1  «Көкшетау» МҰТП  Арықбалық 
филиалының кеңсесі

с. Целинное 204 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе
а. Баян 184 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе

3 Володар 
селолық 
округі

с. Саумалкөл 10508 9 селолық округі әкімінің аппараты, 1 
қабат, фойе, «Казпочта» АҚ Айыртау 
филиалы, 1 қабат, фойе, «Орталық 
базар» дүкені, аудандық Мәдениет 
Үйі, 1 қабат, фойе, № 1 орта мектебі, 
1 қабат, фойе, қазақ орта мектебі, 1 
қабат, фойе, №2 мектеп-гимназия, 1 
қабат, фойе, Агротехникалық колледжі, 
1 қабат, фойе, «МКР» дүкені

с. Новоукраинка 869 2 орта мектеп, 1 қабат, фойе;
 «Жанат»  дүкені

с. Айыртау 681 1  «Айыртау-Алиби» ЖШС кеңсесі
с. Орловка 121 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе
с. Қопа 14 1  Аюлов А.З. пәтері

с. Красногорка 79 1 Грибановская П.П. үйі
с. Воскресеновка 316 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе;
с. Галицино 76 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе

4 Гусаковка 
селолық 
округі

с. Гусаковка 660 2 селолық округі әкімінің аппараты,  1 
қабат, фойе, орта мектеп, 1 қабат, 
фойе

с. Корсаковка 171 1 «Трайбер» ЧМ
с. Новосветловка 519 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе
с. Береславка 228 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе

5 Елецкий 
селолық 
округі

с. Елецкое 399 1   орта мектеп, 1 қабат, фойе
с. Айыртауское 
с.Кругловка 

149 1  «Көкшетау» МҰТП  Айыртау 
филиалының кеңсесі

с. Колесниковка 56 1  Байтукин Ж.С. пәтері
с. Кругловка 22 1  Қасымов А.К. пәтері

с.Междуозерное 47 1  Кремнев Н.Н. пәтері
6 Имантау 

селолық 
округі

с. Имантау 2301 6  орта мектеп, 1 қабат, фойе; «Табыс» 
дүкені; пошталық байланыс бөлімшесі;
 «ИЛДИИС» дүкені; селолық округі 
әкімінің аппараты, 1 қабат, фойе
 Промкомбинат дүкені

с. Верхний Борлық 330 1 «Льдинка» дүкені
с. Цуриковка 12 1  Чекушев Н.Ш. пәтері

7 Казанка 
селолык 
округі

с. Казанка 740 2 орта мектеп, 1 қабат, фойе;
дәрігерлік амбулатория

с. Аксеновка 458 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе
с.Бурлукское 133 1  «Бурлук мемлекеттік орман мекемесі» 

ММ кеңсесі
с. Всеволодовка
с.Прекрасное

307 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе

с. Никольское-
Бурлукское 

414 1   клуб

с. Никольское 202 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе
с.Прекрасное 6 1  Репренцев Н.В. пәтері

8 Қамсақты 
селолық

 округі

с. Карасевка 403 2 орта мектеп, 1 қабат, фойе
 «Қантай» дүкені

с. Бірлестік 574 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе
с. Светлое 484 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе
с. Құмтөккен 363 1  «Диана» дүкені

а. Үкілі Ыбырай 231 1  орта мектеп, 1 қабат, фойе
с. Орлиногорск 98 1  «Орлиногор мемлекеттік орман 

мекемесі» ММ кеңсесі
9 Қаратал 

селолық 
округі

с. Қаратал 432 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе
с. Высокое 120 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе;
с. Ботай 64 1 медициналық пункт
с. Шүкірлік 223 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе;
с. Қоскөл 69 1 Абжанов Е.К. пәтері

10 Констан-
тиновка 
селолық

 округі

с. Константиновка 932 1  «Константиновка - 2004» ЖШС кеңсесі
с. Матвеевка 227 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе
с. Құспек 757 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе
с. Ақшоқы 77 1 кеңсе
с. Красново 29 1 кеңсе

с. Ақанборлық 263 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе
11 Лобаново 

селолық 
округі

с. Лобаново 1131 5 селолық округі әкімінің аппараты, 
1 қабат, фойе; ауылшаруашылық 
колледжі, 1 қабат, фойе; дәрігерлік ам-
булатория; «Көкшетау» МҰТП Шалқар 
филиалының кеңсесі; орта мектеп, 1 
қабат, фойе

с. Шалқар 538 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе;
с. Заря 165 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе
а. Әлжан 256 1 орта мектеп, 1қабат, фойе;

12 Нижне-
борлық 
селолық 
округі

с. Нижний Борлық 853 5 селолық округі әкімінің аппараты, 1 
қабат, фойе; орта мектеп, 1 қабат, 
фойе, «Ирина» дүкені; ФАП;
  «Бабык-Бурлук» ЖШС кеңсесі

с. Алтын-Бұлақ 27 1 «Августин» ШҚ кеңсесі
с. Жақсы-
Жалғызтау

260 1 дүкен

13 Сырымбет 
селолық 
округі

с. Сырымбет 54 2 селолық округі әкімінің аппараты, 1 
қабат, фойе, орта мектеп, 1 қабат, 
фойе

с. Сулыкөл 150 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе
с. Сарыбұлақ 99 1 бұрынғы бастауыш мектеп, 1 қабат, 

фойе
с. Шоққарағай 168 1 бұрынғы «АиК Агро» ЖШС кеңсесі
с. Дауқара 405 1 орта мектеп, 1 қабат, фойе;

с. Қарағамыс 280 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе;
с. Егіндіағаш 183 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе
с. Шолақөзек 131 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе

14 Украин 
селолық 
округі

с. Кирилловка 945 1 «Жеңіс» дүкені
с. Кутузовка 544 1  «Альмира» дүкені

с. Каменный Брод 643 1  «Руслан» дүкені
с. Сарысай 131 1 медициналық пункті

с. Петропавловка 155 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе
с. Карловка 99 1 бастауыш мектеп, 1 қабат, фойе
с. Бұрлық 240 1 негізгі мектеп, 1 қабат, фойе

с. Сарытүбек 114 1  Шаймақов К.А. пәтері
Аудан

 бойынша 
барлығы

 39089 110  

Қ.ҚАЙНЕТОВ, Айыртау ауданы әкiмiнiң аппарат басшысы

Айыртау ауданы бойынша аудан əкімі, селолық  
округтер əкімдерінің есептік кездесулеріне 2015 
жылы елді мекендерде бар түйінді мəселелер 
туралы ұсыныстар мен ескертулер үшін 
жəшіктерді орналастыру орындары



Айыртау таѕы4 8 қаңтар 2015 жыл

Қа з а қ с т а н  Ре с п у б л и к а сы 
Президентінің  2014 жылғы  18 
маусымдағы № 841 Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының зейнетақы 
жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2030 
жылға дейінгі тұжырымдамасы 
бекітілді.
Қазақстан Республикасының 

зейнетақы жүйесін жаңғыртудың 
қажеттігі:

1) ортақ зейнетақы мөлшерінің азаюы-
нан және зейнетақы төлем көздерін одан 
әрі әртараптандыру қажеттігінен;

2) ұзақ мерзімді демографиялық 
трендтерден және экономикалық даму 
циклінен;

3) зейнетақымен қамсыздандыру 
жауапкершілігін мемлекеттің, жұмыс 
беруші мен қызметкердің арасын-
да бөлуді одан әрі оңтайландыру 
қажеттігінен туындап отыр.
Тұжырымдама ұзақ мерзімді 

перспективаға арналған.
Бірінші кезеңде (2016 - 2020 жыл-

дар) құқықтық негіздерді әзірлеу және 
зейнетақы жүйесін жаңғыртудың бірінші 
кезектегі шараларын іске асыруды 
қамтамасыз ету жоспарлануда.
Бұл кезеңде мынадай негізгі бағыттар 

іске асырылатын болады:
1) зейнетақымен қамсыздандырудың 

ең төменгі кепілдіктері жүйесін 
жетілдіру;
Бүгінгі күні  зейнеткерлік жасқа толған 

адамдарға:
1. еңбек өтілі мен орташа айлық 

жалақыны есепке алусыз кепілдік 
базалық зейнетақы төлемі;

2. ортақ зейнетақы 1998 жылғы 01 
қаңтарға жұмыс өтілі мен 1995 жылдан 
бастап кез келген 3 жыл үшін орташа 
айлық табыстан есептелінеді;

3. бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан зейнетақы (егер жинағы бол-
са);

1-ші мысал:  А.азамат зейнетақы 
жасына 2014 жылғы 1 қазанда толды.

1998 жылғы 1 қаңтарға еңбек өтілі: 
25 жыл.
Зейнетақыны есептеу үшін ұсынылған 

орташа айлық табысы  - 60 000 теңге;
Оған:
1. Базалық зейнетақы төлемі - 10450 

теңге;
2. Ортақ зейнетақы – 36 000 теңге 

тағайындалды.
Барлығы: 46450 теңге.   
2-ші мысал:  С. азамат зейнетақы 

жасына 2014 жылғы 1 қазанда толды.
1998 жылғы 1 қаңтарға еңбек өтілі: 

20 жыл.
Зейнетақыны есептеу үшін ұсынылған 

орташа айлық табысы  - 60 000 теңге;
Оған:
1. Базалық зейнетақы төлдемі - 10450 

теңге;
2. Ортақ зейнетақы – 28 800 теңге 

тағайындалды.
Барлығы: 39250 теңге.   
3-ші мысал:  В. азамат зейнетақы 

жасына 2014 жылғы 1 қазанда толды.
1998 жылғы 1 қаңтарға еңбек өтілі: 

35 жыл.
Зейнетақыны есептеу үшін ұсынылған 

орташа айлық табысы  - 60 000 теңге;
Оған:
1. Базалық зейнетақы төлдемі - 10450 

теңге;
2. Ортақ зейнетақы – 42 000 теңге 

тағайындалды.

Маман түсініктемесі

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
Барлығы: 52 450 теңге.  
Осылайша, мынадай жағдай 

қалыптасып отыр: барлық зейнеткер-
лер олардың еңбек өтіліне қарамастан 
бірдей базалық зейнетақы төлемін, яғни 
күн көріс минимумынан 50 пайыз алып 
отырады. Бүгінгі күні базалық зейнетақы 
төлемі -  10 450 теңге. 
Халықаралық тәжірибені ескере оты-

рып, зейнеткерлер арасында кедейліктің 
алдын алу және еңбекке қабілетті 
жастағы азаматтардың экономикалық 
белсенділігін ынталандыру мақсатында 
2017 жылғы 1 шілдеден бастап:
      1) базалық зейнетақыны азаматтар 
зейнеткерлік жасына жеткен кезде ғана, 
сондай-ақ зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтіліне байланысты тағайындауға көшуді 
жүзеге асыру; 

2) зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 10 
жылдан кем адамдар үшін ең төменгі 
күнкөріс шамасының 50%-ы мөлшерінде 
әлеуметтік зейнетақы белгілеу;
      3) базалық зейнетақы мөлшері 10 
жылдан асқаннан кейін әрбір жылға 
2%-ға ұлғайтылады және қатысу өтілі 35 
жыл және одан көп болса, ол ең төменгі 
күнкөріс деңгейіне тең болады.
Сөйтіп:
- еңбек өтілі 0-ден 10 жылға дейін – 

базалық зейнетақы мөлшері күн көріс 
минимумынан 50 %-ды құрайды;

- еңбек өтілі 20 жыл – күн көріс мини-
мумынан 70 %-ды құрайды;

- еңбек өтілі 25 жыл – күн көріс мини-
мумынан 80 %-ды құрайды;

- еңбек өтілі 35 жыл – күн көріс мини-
мумынан 100 %-ды құрайды.
Ұсынылып отырған өзгерістер тек зей-

неткерлер арасында кедейлікті азайтуға 
ғана емес, сонымен қатар азаматтардың 
еңбекке ынтасын күшейтуге және 
еңбек қатынастарын заңдастыруға 
бағытталған.
Олар қазіргі зейнеткерлердің де, сол 

сияқты болашақ зейнеткерлердің де 
мүдделеріне сай келеді.
Қазіргі зейнеткерлер үшін зейнетақымен 

қамсыздандырудың ортақ, сол сияқты 
жинақтаушы жүйелеріне қатысу өтілін 
ескере отырып, базалық зейнетақыны 
қайта есептеу жүргізілетін болады. 
Бұл еңбек өтілі көп болса да, зейнет-
ке шыққан кезде табыстары туралы 
мәліметтердің, сондай-ақ заңнамалық 
тұрғыдан белгіленген шектеулердің бол-
мауына байланысты төмен мөлшерде 
зейнетақы алатын зейнеткерлер үшін 
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 
арттыруға мүмкіндік береді.
Жасы бойынша зейнетақы төлемдері  

-  бұл Орталықтан толық көлемде 
зейнеткерлік жасқа толғанда:

1) ерлерге - 1998 жылғы 1 қаңтарға 
кемiнде жиырма бес жыл еңбек өтілі 
болғанда;

2) әйелдерге – 1998 жылғы 1 қаңтарға 
кемiнде жиырма жыл еңбек өтілі 
болғанда тағайындалады.
Бірақ, жасы бойынша зейнетақы үшін 

еңбек өтілі 1998 жылғы 01 қаңтарға ғана 
есептеледі, осылайша зейнетақыны 
есептеу үшін еңбек өтілі азайып отыра-
ды, жаңа тағайындау үшін еңбек өтілінің 
коэффициенті төмен болады және оған 
сәйкес зейнетақы да төмен болады.
Егер ерлерде 1998 жылғы 01 қаңтарға 

еңбек өтілі 25 жылдан кем болса, 
ал әйелдерде 20 жылдан аз болса, 
онда зейнетақы толық емес көлемде 

Ежелден жер бетінде мынадай 
сенім бар – Жаңа жылды қалай қарсы 
алсаң, оны солай өткізесің. Жаңа жыл 
отбасылық мереке екені негізсіз емес 
және көпшілік оны отбасы аясында 
қарсы алуға тырысады. Сонымен қатар 
«жаңа жылдық туризм» деп аталатын 
демалыс түрі де кең таралуда.
Жаңа жылды шет елде қарсы алуға 

талпыну ежелгі уақыттан сақталып 
келеді, ол басқа елдердің жаңа жылдық 
дәстүрлерімен танысу қалауымен неме-
се күйкі еңбек күндерінен уақытша жай 
ғана құтылумен байланысты.
Сонымен, жаңа жылдық мере-

келермен және демалыстармен 
байланысқан жаңа туристтік маусым 
қарсаңында Қазақстандық туристтік 
қауымдастығының деректері бойынша 
республикада жұмыс істемейтін рей-
стерге билет сататын бірнеше туристтік 
агенттіктердің жұмыс істейтіндігін хабар-
лауды жөн көрдік.
Осы себеппен, Қазақстан Республи-

касы шегінен тыс сапар шегуге жоспар 
жасаушы барлық азаматтарға тур-
фирмаларды таңдауда жауаптылықты 
ұсынамыз. Ол туралы ақпараттармен 
және сын-пікірмен мұқиятты түрде танысу 
қажет, бұл кезде ресми веб-сайтта ғана 
орналастырылған ақпараттарға толық 
сенуге болмайды. Естеріңіздерге сала 
кетейік, «Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы» Қазақстан Республика-
сы 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-ІV 
Заңы 7-бабының 3)-тармақшасына 
сәйкес, тұтынушы қызмет және орындау-
шы туралы ақпаратты алуға құқығы бар. 
Осыдан кейін, Сіз туроператордың не-
месе турагенттің, қайсысының қызметін 
пайдалануды түсінесіз.

ЖАҢАЖЫЛДЫҚ ТУРИЗМ
Айырмашылығы туроператорлар-

демалысты басынан бастап аяғына 
дейін ұйымдастыруды қамтамасыз 
ететін компаниялар, яғни отелдерді брон-
дайды, авиарейстерге, экскурсиялық 
бағдарламаларға және т.б. тапсырыс 
береді, турагенттер өз кезегінде туропе-
раторлармен қалыптастырған турларды 
сатумен ғана айналысады, басқа сөзбен 
айтқанда делдал компаниялар болып 
есептеледі. Атап айтатын болсақ, бір 
фирма туроператор, сол сияқты тура-
гент те бола алады.
Ұсынылған шарт мәтінін мұқият 

оқыңыз, және кейбір жеке турфирмалар-
мен ұсынылатын арзан турөнімдердің 
соңына түспеңіз, оларды «қауырт жол-
дамалармен» шатастыру қажет емес, 
соңғылар барлық туроператорларда 
жиі болады. Туристтік қызмет көрсету 
шартында Қазақстан Республикасы 
заңнамасымен қарастырылған туро-
ператор туралы ақпарат, яғни атауы, 
орналасқан орны, байланыс телефон-
дары, сол сияқты саяхат бағдарламасы 
мен бағдарының сипаты, саяхат датасы 
мен басталу және аяқталу уақыты, та-
сымалдаушыны тасымалдау жөніндегі 
қызметтер, саяхат ерекшеліктері, 
тұтынушыны орналастыру құралдары 
туралы ақпарат, межелі орынға жолжүкті 
жеткізу шарттары мен басқа ақпарат 
міндетті түрде жарық көруі тиіс.
Сақтандыруда  үнемдемеңіз , 

медициналық  және  мүл і к т і к 
сақтандырумен қатар ұшып шығудан 
сақтандыру сияқты сақтандыру түрі 
бар, сақтандыру жағдайы болған кезде 
сақтандыру компаниясы, Сізге төленген 
соманы толық өтейді.
Олардан басқа, қазіргі уақытта қазіргі 

заманғы технологиялар мен байланыс 
құралдары туристерге интернет-брондау 
арқылы өз демалыстарын отелді және 
тұрақты рейсті таңдау арқылы өз бетімен 
жоспарлауға мүмкіндік береді.
Егер де жолдама сатып алсаңыз, оның 

сайты арқылы отелдің броны барлығын, 
сол сияқты авиатасымалдаушының 
ақпараттық арнасындағы төленген 
авиабилеттің барлығын тексеру артық 
болмайды.
Ұсыныстарды сақтау, сол сияқты сая-

хатты жоспарлауға мұқият көңіл бөлу, 
Сізге келешекте келеңсіз жағдайлардан 
сақтануға көмектеседі.
Сонымен қатар, Қазақстан Респу-

бликасы Ұлттық экономика министрлігі 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитетінің тапсырысы бойынша 
«Тұтынушы мектебі» атты бірқатар 
соның ішінде туристік қызметтер көрсету 
аясында теледидарлық бағдарламалар 
жасалды. Бұл телехабарды, Сіздер 
http:/sko-dzpp.gov.kz ресми сайтының 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау» 
бөлімінде көре аласыздар.
Басқа да туындаған мәселелер бой-

ынша азаматтарға Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық экономика министірлігі 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитетінің Солтүстік Қазақстан об-
лысы тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаментінің 8(7152) 52-14-37 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасы 27-186 нөмірі бойынша 
«жедел желі» телефонына хабарласуға 
болады.

Әбділман ХАЙРУЛЛИН, 
Айыртау аудандық тұтынушылар 

құқықтарын қорғау басқармасының 
басшысы.

тағайындалады. 
«Толық емес көлемдегi жасына бай-

ланысты зейнетақы төлемдерi 1998 
жылғы 1 қаңтарға алты айдан кем 
емес еңбек өтілінің болуына қарай 
Орталықтан толық көлемiнде зейнетақы 
төлемдерiн алу құқығы болмаған аза-
маттар санатына  тағайындалады». 
2043 жылдан кейін  зейнетке шығатын  
адамдарға ортақ (жасы бойынша 
зейнетақы) төленетін болады, себебі 
оларда 1998 жылға дейін еңбек өтілі 
жоқ. Оларға жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіндегі қатысу өтілінен есептелген 
базалық зейнетақы төленеді. Өтілі көп 
болса, сонымен қатар жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіндегі де көп болса, 
сонша базалық зейнетақы да көп бола-
ды. Жинақтардың сомасы көп болса, 
БЖЗҚ-дан да зейнетақы төлемдері де 
көп болады. Зейнет жасына толмаған 
адамдар Зейнетақы жүйесін одан әрі 
жаңғыртудың тұжырымдамасы бірінші 
кезекте солар үшін жасалғандығын 
түсінулері қажет. Жұмыс істейтіндер 
өздерінің зейнетақы аударымдарының 
уақытылы және толық аударылуын 
қадағалап отырулары тиіс.
Тұжырымдамамен жаңа құрал, 

зейнетақымен қамсыздандырудың 
жаңа қайнар көзі – шартты-жинақтаушы 
зейнетақы енгізіледі.     
Зейнетақымен қамсыздандырудың 

барабарлығын сақтау үшін 2018 
жылдан бастап зейнетақы жүйесінің 
ж а ң а  ша р т т ы -ж и н а қ т а ушы 
құрамдауышын енгізу ұсынылады.
  Жаңа  шартты -жинақтаушы 
құрамдауышында зейнетақымен 
қамсыздандырудың жинақтау, сол 
сияқты тарату қағидаттары да бар.
Өздерінің  пайдасына жұмыс 

берушілер өз қаражаты есебінен 
қызметкер табысының мөлшерінен 
есептелетін 5% міндетті зейнетақы 
жарналарын аударатын қызметкерлер 
шартты-жинақтаушы құрамдауышына 
қатысушылар болып табылады.
   Шартты міндеттемелерді есепке 
алу БЖЗҚ-да ашылған жеке шоттарда 
жүргізіледі.  Зейнетақы төлемдері өмір 
бойы жүргізіледі.    Жинақтар шартты бо-
лып табылады, мұраға қалдырылмайды 
және жүйеге қатысушының меншігі болып 
табылмайды. Зейнетақы төлемдеріне 
құқық басталатын ең төменгі өтіл 5 жыл-
ды құрайды. Белгіленген зейнеткерлік 
жасқа жеткен кезде ғана төлемдер 
жүргізіледі.
Базалық зейнетақы есебінің өзгертілуі, 

шартты-жинақтаушы компонентті 
енгізу  мемлекет, жұмыс беруші және 
қызметкер арасында зейнетақымен 
қамсыздандыру үшін жауапкершілікті 
әрі қарай оңтайлы үлестіру мүмкіндігіне 
жол ашады. Бұл үш компонент – базалық 
зейнетақы, жинақтаушы зейнетақы 
және шартты-жинақтаушы зейнетақы 
біздің болашақ зейнеткерлерге, олар 
зейнеткерлік жасқа толғанда кәрілікте 
ештеңеден мұқтаждық көрмей лайықты 
төлем алып тұруға мүмкіндік туғызады.

Бәтима СМАҒҰЛОВА,
«ҚР ДС және ӘДМ Зейнетақы 
төлеу жөніндегі мемлекеттік 

орталығы» 
РМҚК Солтүстік Қазақстан 
облыстық филиалының 

директоры.                                   

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 07.01. 2015 ж. Досымбеков 
Құрал 

Досымбайұлы 

Аудан әкімінің орынбасары, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі 
(келісім бойынша)

2 09.01. 2015 ж. Ідірісов 
Айдос 

Сайлауұлы

Айыртау аудандық ІІБ-нің 
бастығы, полиция подполковнигі 
(келісім бойынша)

3 14.01. 2015 ж. Тлеубаева 
Раушан 

Райымжанқызы

Аудандық мәслихаттың хатшысы 
«Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ Саяси кеңесінің Бюро мүшесі 
(келісім бойынша)  

4 16.01. 2015 ж. Тастеміров 
Ағзам 

Ахметжанұлы 

 «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау АФ-ның төрағасы, Айыртау 
ауданының әкімі

5 21.01. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшесі, «Нұр Отан» партиясы 
АФ-ы төрағасының  бірінші орын-
басары

6 23.01. 2015 ж. Есенғалиев 
Сырымбет 
Қайрошұлы 

«Баянтай» ЖШС директоры, 
аудандық мәслихатта «Нұр Отан» 
партиясынан депутаттық фракция 
басшысы (келісім бойынша) 

7 28.01. 2015 ж. Молдахметов 
Саят 

Ғазизұлы 

Орталық аудандық аурухананың 
бас дәрігері, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесінің мүшесі (келісім 
бойынша)

8 30.01. 2015 ж. Мантариди 
Василий 

Анатольевич

Константиновка ОМ-нің директо-
ры, облыстық мәслихаттың депута-
ты (келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 
15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың қаңтар айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аумақтық филиалының 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 

Қоғамдық Кеңесінің мүшелерімен азаматтарды 
қабылдау кестесі

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 07. 01. 2015 ж. Молдахметов Саят 
Ғазизұлы 

Орталық аудандық аурухананың 
бас дәрігері, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесі төрағасының 
орынбасары (келісім бойынша) 

2 14.01. 2015 ж. Ахметжанов Болат 
Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшесі, «Нұр Отан» партиясының 
АФ төрағасының  бірінші орынба-
сары

3 21.01. 2015 ж. Галиаскарова Аль-
фия Васильевна

«Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның  сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшесі, аудан әкімінің құқықтық 
мәселелері жөніндегі кеңесшісі 
(келісім бойынша)

4 28.01. 2015 ж. Тұралинов Мырза-
бай Шәріпұлы

№1 Саумалкөл ОМ-нің ди-
ректоры, партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау АФ Сая-
си кеңесінің Бюро мүшесі (келісім 
бойынша)  

 Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 
сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл 
селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2015 жылдың қаңтар айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аудандық филиалының 
Қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды 

қабылдау кестесі

- Күн сәулесі жерге 8,5 минутта жетеді. 
 - Ай жерден 80 есе жеңіл. 
 - Толық күн тұтылудың ұзақтығы 7,0 минуттан аспайды. Ал толық ай 

тұтылу 104 минутқа жейін жетеді. 
 - Күн жүйесіндегі ең кішкентай планета – плутон, ал ең үлкені – юпи-

тер. 
 - Күн жүйесіндегі ең ыстық планета – шолпан. 
 - Шолпанда күн батыстан шығып, шығыс жаққа батады. 
 - Жерден құралсыз көзбен көрінетін планета – уран. 
 - Тоқылдақ секундына 20 рет шоқып жей алады. 
 - Шолпандағы тәулік жердегі жылдан ұзақтау. 
 - Жердегі ең жылы теңіз – қызыл теңіз. 
 - Чилидегі Калама атты қалашықта мүлдем жаңбыр жаумайды. 
 - Жердің 70 пайызы сумен толтырылған, бірақ оның 1 пайызы ғана ішуге 

жарамды. 
 - Өлі теңіз мұхиттардан 7-8 есе тұздырақ. 
 - Солтүстік полюсте жылына 186 күн бойы күн көрінбейді. 
 - Табиғатта тек 96 элемент кездеседі, 11-і газ күйінде, 81-і қатты күйде. 
 - Дүние жүзіндегі сан түрлі қажеттілікке жарайтын ағаш – кокос пальмасы. 

Одан ең мықты құрылыс материалы алынады, жапырағынан үй жабады, 
жаңғағының қабығынан жіп иіреді, сыртқы қауашағынан ыдыс жасайды, 
шырынынан қант және шарап жасайды. 

 - Көміртегі жердегі барлық элементтерді қосқандағыдан көп қосылыс 
береді. 

 - Алмас қышқылда ерімейді, оны бұзатын жоғарғы температура ғана. 
 - Бұғылар мүктермен қоректенеді. Олардың құрамындағы минералды 

заттар бұғылардың денесін қыста бірқалыпты етіп ұстап тұрады. 
 - Жыландар қабақтары арқылы көре алады. 
- Меркурийдегі жарты тәулік (күндізгі уақыт) жердегі бір жылдан екі есе 

ұзақ. 
 - Басын 360 градусқа бұра алатын жалғыз шыбын-шіркей – дәуіт. 
 - Қытайдың кейбір жазу машинкаларында 5700 белгі бар. Оның 

клавиатурасының ені бір метрге жуықтайды, сол себепті ең шебер деген 
қаріп терушінің өзі минутына ары кетсе, 11 сөз ғана жаза алады екен. 

 - Ресей мемлекетінің ең бірінші астанасы - Ладога. 
 - Науру - ресми астанасы жоқ әлемдегі жалғыз мемлекет. 
 - Табиғатта сынаптан басқа сұйық күйде кездесетін тек бір элемент қана 

бар, ол – бром. 
 - 1603 жылы Жапонияда император бұйрығымен жүзу міндетті оқу пәні 

болып белгіленді.

Балаларға - базарлық
СЕН БІЛЕСІҢ БЕ?



Айыртау таѕы 58 қаңтар  2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Қазақстан полициясы 2015 жылдың қаңтар айында халықтан 

травматикалық және газды қару-жарақты сатып алуды бастайды. 
Естеріңізге сала кетейік, қазақстандықтарға травматикалық қару-жарақ 
ұстауға тыйым салатын заң 2014 жылдың сәуір айында қабылданған 
болатын. 
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары жеке тұлғаларға 

тіркелген жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар ұңғысыз 
атыс қаруын, газды қаруды қабылдауды 2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін жүргізетін болады. Ерікті түрде 
тапсырылған травматикалық қарулардың өтеуі осы мақсатқа көзделген 
республикалық бюджеттің қаражаты есебінен жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жарақат салатын 

патрондармен ату мүмкіндігі бар ұңғысыз атыс қаруын, газды қаруды 
сақтауға және алып жүруге ішкі істер органдарының тиісті рұқсаты бар 
жеке тұлғалардың қаруды ерікті түрде өтелуі негізінде тапсыру қағидасын 
әзірледі. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, аудан тұрғындарына атал-
мыш қаруларды көрсетілген мерзім аралығында тапсыруды сұраймыз. 
Алдағы уақытта ол қаруларға рұқсат мерзімі ұзартылмайды. Яғни қарулар 
тек күзет қызметінде ғана пайдаланылатын болады.
Жоғарыда көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін, яғни 2016 жылдан 

бастап, аталмыш қаруларды пайдалану заңсыз болып саналады және 
қаруды пайдаланғандар қылмыстық жазаға тартылады. Бүгінде қаруларға 
мемлекет есебінен жасалатын төлем құны анықталу үстінде және оның  
мөлшері жақын арада нақтыланбақ. Айта кетуіміз керек, 2000 жылдары 
травматикалық қарулар мен газды қарулар ішкі істер органдарының 
қандай да бір рұқсатынсыз сатылымға түсті. Кейін, 2008 жылдан бастап, 
ішкі істер органдарына оларды тіркеуге ала бастады. Ал 2015 жылдан 
бастап оларды пайдалану арнайы күзет қызметінен өзге азаматтарға 
заңсыз саналады. Бұл ретте сала мамандары, тіркелмеген қарулары 
бар азаматтар жыл соңына дейін тұрғылықты мекенжайлары бойынша 
ішкі істер органдарына келіп, қаруларын тіркелулері қажет екенін, олай 
болмаған жағдайда, қаруларды акция аясында өткізе алмайтыны және 
жарамсыз саналатынын айтады.

Нұрлан ҚАЛДАРБЕКОВ,
Айыртау ІІБ қаруды лицензиялау және қару айналымын 

бақылау тобының инспекторы, 
полиция майоры.

Қоғам және заң
ҚАРУ САТЫП АЛУ 

биылғы жылы қайта жалғасады

САТЫП АЛАМЫН
Семіртілген тайдың бір сирағын сатып аламын.
Тел. 87472270497.

(2-1)

Қаңтар айына аудандық мәслихат хатшысының
 және депутаттарының азаматтарды қабылдау

 КЕСТЕСІ 
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)

Тілеубаева Раушан Райымжанқызы– аудандық мәслихаттың хатшысы, 
№8 сайлау округі, аудандық мәслихат, 12 қаңтар.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, №3 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 15 қаңтар.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, №1 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 19 қаңтар.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, №2 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 22 қаңтар.
Жанахметов Берік Темешұлы, №4 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

26 қаңтар.
Еременко Наталия Николаевна, №11 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

28 қаңтар.
Гладкий Александр Владимирович, №5 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 30 қаңтар. 
Саумалкөл с. Ш.Уалиханов көшесі, 44 үй. 
Анықтама телефоны: 21-902.

Алғыс білдіреміз
Жаңа жыл мерекесіне орайТәуелсіздік алаңында өткен мерекеде отшашу 

ұйымдастырған жеке кәсіпкерлер Сергей Агишевқа, Александр Гладкийге, 
Сырымбет Есенғалиевке, Галина Популоваға, Любовь Ихтислямоваға, 
Сұлымбек Тимаевқа, Расул Ақмолдинге, Ербол Қарабаевқа, Алмас 
Байғаринге және «Халық банкі» АҚ ұжымына, «Айыртау Информ» ЖШС-не, 
«Фотон» ЖШС-не, «Айыртау мұнай базасы» ЖШС-не алғыс білдіреміз.

Ұйымдастыру комитеті. 

ДҮЙСЕНБІ, 12 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.Kz» 
11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Тағдыр» Т/х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Дауа» 13:15 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 13:45 
«Ақсауыт» 14:15 «Әли мен Айя» М/ф 14:25 
«Майя» М/х 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 
«Менің Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Шын 
жүректен!» 18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» 19:35 
«Еңбек түбі - береке» 19:40 «ТАҒДЫР» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАРА  ШАҢЫРАҚ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Көкпар» 1:40 «Дауа» 
2:10 «Шын жүректен!» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 «Менің Қазақстаным» 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 «Жетi күн» 11:00 «Сәтті сауда» 
11:30 М/ф «Принцесса Солнц» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мелодра-
мы» 14:00 Т/с «Женский доктор - 2» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
16:00 «Сәтті сауда» 16:30 М/с «Роботым 
екеуіміз» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Ду-думан» 18:00 Но-
вости 18:15 «Ду-думан» 19:00 «ТВ Бинго» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 21:00 Новости 21:30 
«Бажалар» Т/х 22:00 Т/с «Воля небес» 
23:00 «Жекпе-жек» 23:45 Т/с «След» 0:30 
Қорытынды жаңалықтар 1:00 Новости 
1:30 «Әр үйдің сыры басқа» 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР »  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2» 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12:40 «П@УТINA» 13:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 8» Т/с 15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:50 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Т/с «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:30 Т/с «ПА-
ЛАЧ» 1:25 «П@УТINA» 1:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:25 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 3:05 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,0.40 «Загад-

ки цивилизации. Русская версия». Фильм 
1. «Гиперборея. Потерянный рай». 7.55 
«О самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Последний янычар». 
15.30 Т/с «Бедные родственники». 16.30 
«Прямой эфир». 18.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 18.45 Т/с «Верю не верю». 
21.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий. 22.30 Х/ф «Цыган», 1 и 2 с. 1.40 
«Комната смеха». 

СЕЙСЕНБІ, 13 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «SPORT.KZ» 13:10 «Алаң» ток-шоуы 
14:00 «Сыр-сұхбат» 14:30 «Майя» М/х 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т /х  17:00 
«Жарқын бейне» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Саяхат» 
18:30 «Ас болсын!» 19:15 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:00 «Өзекжарды» 
1:20 «Шарайна» 1:50 «Жарқын бейне» 2:20 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 3:25 «Жан жылуы» 

ХАБАР 
7:02 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 11:00 
Новости 11:15 Д/с «Танцующая планета» 
11:45 «Бажалар» Т/х 12:10 «Сәтті сауда» 
12:40 «Спорт без границ» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мело-
драмы» 14:00 Т/с «Женский доктор - 2» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с 
«Роботым екеуіміз» 16:45 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 18:00 
Новости 18:15 «Пәленшеевтер» Т/х 18:40 
Спецрепортаж «Арыстан» 19:00 «Нүкте» 
пікір - талас алаңы 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследований» 
21:00 Новости 21:30 «Машинка времени» 
Новогодний концерт 0:30 Қорытынды 
жаңалықтар 1:00 Новости 1:30 «Әр үйдің 
сыры басқа» 2:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР »  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2» 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12:40 «П@УТINA» 13:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 8» Т/с 15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:50 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Т/с «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:30 Т/с «ПА-
ЛАЧ» 1:25 «П@УТINA» 1:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:25 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 3:05 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,2.05 «Загад-

ки цивилизации. Русская версия». Фильм 
2. «Новая прародина славян». 7.55 «О 
самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Последний янычар». 
15.30 Т/с «Бедные родственники». 16.30 
«Прямой эфир». 18.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 18.45 Т/с «Верю не верю». 

21.30 «НеГолубой огонек - 2015». 23.55 
Х/ф «Цыган», 3 и 4 с. 

СӘРСЕНБІ, 14 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 11:40 
«Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Поэзия әлемі» 13:10 «Заң және біз» 13:50 
«Мың түрлі мамандық» 14:20 «Әли мен 
Айя» М/ф 14:35 М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» 
М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келің» 
Т/х 17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Қылмыс пен жаза» 18:35 «Саяхат» 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35 
«Еңбек түбі - береке» 19:40 «ТАҒДЫР» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАРА  ШАҢЫРАҚ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Өзекжарды» 0:50 
«Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:20 «Ас болсын!» 
2:05 «Поэзия әлемі» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 «Журналистік зерттеу» 

ХАБАР 
7:02 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 11:00 
Новости 11:15 Д/с «Танцующая плане-
та» 11:45 «Бажалар» Т/х 12:10 «Сәтті 
сауда» 12:40 «Спорт әлемі» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мелодра-
мы» 14:00 Т/с «Женский доктор - 2» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Роботым 
екеуіміз» 16:45 «Подари детям жизнь» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Пәленшеевтер» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Д/ф 
«Табиғат тартуы» 21:00 Новости 21:30 
«Бажалар» Т/х 22:00 Т/с «Воля небес» 
23:00 «Нүкте» пікір - талас алаңы 23:50 
Т/с «След» 0:30 Қорытынды жаңалықтар 
1:00 Новости 1:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
2:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР »  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2» 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12:40 «П@УТINA» 13:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 8» Т/с 15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:50 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Т/с «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:30 Т/с «ПА-
ЛАЧ» 1:25 «П@УТINA» 1:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:25 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 3:05 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,2.00 «Загад-

ки цивилизации. Русская версия». Фильм 
3. «Охотники за каменным лосем». 7.55 
«О самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Последний янычар». 
15.30 Т/с «Бедные родственники». 16.30 
«Прямой эфир». 18.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 18.45 Т/с «Верю не верю». 
21.30 «Большая игра». 23.55 Х/ф «Цы-
ган», 5 и 6 с. 

БЕЙСЕНБІ, 15 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Агробизнес» 13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы» 14:00 «Журналистік 
зерттеу» 14:20 «Әли мен Айя» М/ф 14:30 
М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ұлытау - 
елдік бастауы» Д/ф 18:40 «Поэзия әлемі» 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35 
«Еңбек түбі - береке» 19:40 «ТАҒДЫР» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАРА  ШАҢЫРАҚ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Қылмыс пен жаза» 1:20 «Еңбек түбі 
- береке» 1:25 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 
1:55 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 «Журналистік 
зерттеу» 

ХАБАР 
7:02 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:15 Д/с «Танцующая 
планета» 11:45 «Бажалар» Т/х 12:15 
«Сәтті сауда» 12:45 «Экономкласс» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх 
в твоем доме» 14:00 Т/с «Женский док-
тор - 2» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:50 «Сәтті сауда» 16:20 
М/с «Роботым екеуіміз» 16:50 «Подари 
детям жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 
18:00 Новости 18:15 «Пәленшеевтер» 
Т/х 19:00 «Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Энергия будущего» 
21:00 Новости 21:30 «Бажалар» Т/х 22:00 
Т/с «Воля небес» 23:00 «Біздің үй» 23:50 
Т/с «След» 0:40 Қорытынды жаңалықтар 
1:10 Новости 1:40 «Әр үйдің сыры басқа» 
2:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР »  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2» 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12:40 «П@УТINA» 13:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 8» Т/с 15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 19:50 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Т/с «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 22:30 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23:30 «ПАЛАЧ» 1:25 
«П@УТINA» 1:45 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:25 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 3:05 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,1.45 «Загад-

ки цивилизации. Русская версия». Фильм 
4. «Тайный код амурских ликов». 7.55 «О 
самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Последний янычар». 
15.30 Т/с «Бедные родственники». 16.30 
«Прямой эфир». 18.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 18.45 Т/с «Верю не верю». 
21.30 «Проект «Украина». 23.30 Комедия 
«Семь стариков и одна девушка». 1.10 
«Честный детектив». 

ЖҰМА, 16 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Тағдыр» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 13:15 
«Көкпар» 14:00 «Журналистік зерттеу» 
14:20 «Әли мен Айя» М/ф 14:30 М/ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т /х  17:00 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек түбі - 
береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ұлы дала дүбірі» 
Д/ф 18:35 «Ғасырлар үні» 19:10 «Иман 
айнасы» 19:35 «Еңбек түбі - береке» 
19:40 «ТАҒДЫР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 Кино «Транссібір экспресі» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 «Ұлы дала дүбірі» 
Д/ф 

ХАБАР 
7:02 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:15 Д/с «Танцующая 
планета» 11:45 «Бажалар» Т/х 12:15 
«Сәтті сауда» 12:45 «Энергия будущего» 
12:55 «Подари детям жизнь» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с «Женский доктор - 2» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 «Ұлт саулығы» 
16:55 «Подари детям жизнь» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Бармысың, бауырым?» 
18:00 Новости 18:15 “Пәленшеевтер” Т/х 
19:00 “Орталық Хабар” 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 “Одна судьба” 21:00 
Новости 21:30 “Жұлдызды дода” 22:00 
“Жұлдызды дода” 23:30 Кино “Как знать...” 
1:20 Қорытынды жаңалықтар 1:50 Но-
вости 2:20 “Әр үйдің сыры басқа” 2:50 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР »  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МИХАИЛ БОЯР-
СКИЙ ОДИН НА ВСЕХ» 12:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 13:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
13:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8» Т/с 15:30 
«112» 15:45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8» 
16:50 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 19:50 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН ВТОРОЙ» 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 21:40 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 22:40 «ТРИ АККОРДА» 0:45 «ЧЕ-
ЛОВЕК И ЗАКОН» 1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС №» 2:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:50 
«ҚҰРБЫЛАР» Т/х 4:10 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро  России». 6.55 «Му-

сульмане». 7.10,1.35 «Русский след 
Ковчега завета». 8.05 «О самом глав-
ном». 9.00,12.00,15.00,18.00 Вести. 
9.35,12.30,15.10,17.35 Местное время. 
Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Последний янычар». 
15.30 Т/с «Бедные родственники». 16.30 
«Прямой эфир». 19.00 Х/ф «Счастливый 
маршрут». 21.00 «Специальный корре-
спондент». 22.35 Х/ф «Девять признаков 
измены». 0.30 «Горячая десятка». 

СЕНБІ, 17 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:40 «Агробизнес» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:05 «Дауа» 10:35 «Аc бол-
сын!» 11:20 «Қазақстан дауысы» 13:10 
«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 13:35 «Телқоңыр» 
14:15 «Сырғалым» Т/х 16:25 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 17:00 «КЕЛБЕТ» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Қош келдің, 
жаңа жыл!» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«ҰЛТТЫҚ ШОУ» 22:30 «ЖАЙДАРМАН» 
0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:00 Кино «Сәйгүлік» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Келбет» 

ХАБАР 
7:02 «Алдараспан» 8:30 «Жабайы фут-

бол жаналғыштары» М/с 9:00 «Бармысың, 
бауырым?» 9:45 «Продвопрос» 10:00 
«Спорт без границ» 10:30 М/ф.»Каспер: 
Школа страха» 11:50 Фильм «Мой парень 
– Ангел» 13:20 «Орталық Хабар» 14:10 
«Ойжүйрік» 14:55 «Жұлдызды дода» 
16:25 Кино «Рождество с неудачниками» 
17:55 Всемирная серия бокса «Астана 
Арланс» - «Правители Венесуэлы» 20:00 
«Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi күн” 22:00 
Кино “Битва у красной скалы” 0:30 Кино 
“Бір буын” 1:40 “Опасыздық” Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 8:00 «П@

УТINA» 8:20 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино «ДВЕ 
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
12:55 «П@УТINA» 13:15 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:45 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 14:40 
КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 17:15 
Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 21:00 «НОВО-
СТИ В СУББОТУ» 21:30 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 
22:15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:35 
«КЕШКІ  КЕЗДЕСУ» 23:45 Детектив 
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 1:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 2:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 

РОССИЯ 1 
2.45 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам». 4.35 «Сельское утро». 5.05 
«Диалоги о животных». 6.00,9.00,12.00 
Вести. 6.10,9.10,12.20 Местное время. Ве-
сти - Москва. 6.20 «Военная программа». 
6.50 «Планета собак». 7.25 «Субботник». 
8.05 «Моя планета» представляет. «Земля 
Героев. Добрыня Никитич». «Чудеса Рос-
сии. Куршская коса». 9.20,12.30 Комедия 
«Женить миллионера». 13.20 «Это смеш-
но». 16.10 Х/ф «Роковое наследство». 
18.00 Вести в субботу. 18.45 Х/ф «Барби 
и медведь». 22.35 Х/ф «Оазис любви». 
0.35 Комедия «Невеста из Парижа». 2.15 
«Комната смеха». 

ЖЕКСЕНБІ, 18 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:30 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
9:00 «КАПИТАН  ФЛАМИНГО» М /ф 
10:00 «Айгөлек» 11:20 «Ақсауыт» 11:55 
«Шарайна» 12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 12:55 
«Ұлттық шоу» 14:15 «Сырғалым» Т/х 
16:25 «Баламен бетпе-бет» 16:40 «Қош 
келдің, жаңа жыл!» 19:25 «Әзіл әлемі» 
20:30 «АПТА.КZ» 21:30 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ» 23:30 «АЛАҢ» 0:20 Кино 
«Бинго» 1:50 «КӨКПАР» 2:30 «АПТА.
КZ» 

ХАБАР 
7:02 “Екі езу» 8:30 «Айбын» 9:00 

«Жет i күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 
«Спорт  әлемі» 10:45 М /ф  «Ночь  в 
супермаркете» 12:15 Сказки Братьев 
Гримм и Ганса Христиана Андерсана 
«Столик, сам накройся» 13:15 «Бенефис-
шоу» 14:25 Үнді фильмі «Махаббат 
дерті « 16:45 «Тағдыр жолы» 17:15 
Концерт 19:45 «Ду-думан» 21:00 «Жетi 

күн» 22:00 Кино «Хороший год» 23:45 
Кино «Кэроллдың Рождествода бастан 
кешкендері» 1:30 «Опасыздық» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:05 «ҚҰРБЫЛАР» 
Т/х 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:45 «НЕБЕСА» КОНЦЕРТ 
ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ 12:05 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» 13:00 «П@УТINA» 13:25 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:55 «УГАДАЙ МЕ-
ЛОДИЮ» 14:35 Кино «МАША» 16:15 «ДО-
БРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:15 Т/с 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ» 23:55 Кино 
«ЖИЗНЬ ПИ» 2:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
2:30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
3.15 Х/ф «Город невест». 5.20 «Вся 

Россия». 5.30 «Сам себе режиссер». 
6.20 «Смехопанорама». 6.50 «Утрен-
няя почта». 7.30 «Сто к одному». 8.20 
Местное время. Вести - Москва. Неделя 
в городе. 9.00,12.00 Вести. 9.10 «Кули-
нарная звезда». 10.10 Х/ф «Все, что ты 
любишь...». 12.20 Местное время. Вести 
- Москва. 12.30 «Смеяться разрешается». 
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
18.00 Вести Недели. 20.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым». 
21.50 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя служанка». 23.40 
Комедия «Игра на миллионы». 1.45 
«Моя планета» представляет. «Земля 
Героев. Добрыня Никитич». «Чудеса 
России. Куршская коса». 
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Аптадаѓы ауа райы
Ауаныњ температурасы, С°

Жауын - шашын (тєулік ішінде)  
Атмосфералыќ ќысым мм сын. баѓ.
Желдіњ баѓыты
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12 с.
0 с.

-3
-9

-15
-26

-20
-25

-17
-20

-17
-22

-11
-16

-5
-8

722
Б

3

731
Ш

2

741
О-Б

746
О-Б
4

743
О-Б
4

743
О-Б
5

736
О-Б

3
Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Уақыт
(жергілікті)

8/01
БС

9/01
ЖМ

10/01
СН

11/01
ЖК

12/01
ДС

13/01
СС

14/01
СР

5

 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Жаңажылдық мереке – балалар 
үшін өте қуанышты мереке, ертегі, 
армандардың орындалуы және 
болашаққа үлкен жоспар құру. Қыс 
мезгілі – тамаша мезгіл. Балалардың 
шаттық салып ойнауы, асыға күтетін 
Жаңа жыл мерекесі бәрі де қыста 
болады. Ауылымызға сән беріп, 
жаңажылдық көңіл күй сыйлайтын 
мүсіндердің барлығы түрлі-түсті бояу-
мен әрлендіріліп, сәнді етіп істелген. 
Балалардың қиялынан туындаған 
ертегі кейіпкерлері оқушылардың өз 
күшімен істелген болатын, оған тех-
нология пәнінің мұғалімі Тоқанов М.А.  
көмегін аяған жоқ. Сынып жетекшілері 
мен оқушылардың бірлесе жұмыс 
істеуінің нәтижесінде қарлы қалашық 
дайын болды. Үлкенді-кішілі етіп 
қардан ойып орнатқан Аяз Ата 
мен Ақшақар, оның қасындағы 
қолтырауын,  пингвин, маймыл, қоян, 
аю барлығы дерлік көздің жауын алып, 
қар қалашығына сән беріп тұр.
Сонымен қатар ауыл дүкеншілері 

Дәутова А. мен Әубәкірова Ж. Аяз 
Атаның қапшығын тәттіге толтырып, 
бүлдіршіндердің алғысына бөленуде. 
Қолы ашық осындай жомарт жандарға 

Жаңа жыл айшықтары
ҚУАНЫШҚА БӨЛЕНГЕН БАЛҒЫНДАРҚУАНЫШҚА БӨЛЕНГЕН БАЛҒЫНДАР

мың алғыс демекпіз.
Келіп жеткен Қой жылы елімізге 

тыныштық әкеліп, үлкен жетістіктерге 

жетеміз деген ойдамыз.
Шолпан КЕРЕЕВА,

Қарақамыс НМ-нің мұғалімі.

Халық тәуелсіздігінің ең басты белгісі – оның ана тілі. 
Ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет болып өмір 
сүре алмайды. Дүниедегі барлық халық тәуелсіздікке 
ұлттық қадір-қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу 
үшін ұмтылады. Сондықтан кез келген мемлекет өзінің 
салт-дәстүрін, ана тілін айрықша қорғайды. Ана тілін да-
мыту, қорғау дегеніміз – өз ана тілінде таза сөйлеу және 
оны жақсы біліп, туған анамыздай сүю деген сөз.
Тіл мәртебесін көтеру мақсатында мектебімізде 

де көптеген іс-шаралар өткізілуде. Қыркүйек айынан 
басталатын Тілдер мерекесіне орай  сыныптан тыс іс-
шаралар, сабақтар, өнеге сағаттарын өткізу барысында 
тіл мамандарының, бастауыш сынып мұғалімдерінің 
еңбегі өте зор. Жас кезінен бастап халық ауыз әдебиетін, 
ертегілерді, аңыздарды, өлең-жыр, дастандарды, мақал-

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МӘРТЕБЕСІТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МӘРТЕБЕСІ
мәтел, жұмбақ, жаңылтпаштарды естіп, тыңдап, көп 
оқу керек, халықтың өзінен, ұлы ақын-жазушылардың 
шығармаларынан үйрену керек. Сонда ғана адам өз ана 
тілінде мәдениетті сөйлей алмақ, сонда ғана сауатты, 
өз елінің нағыз азаматы болмақ деп оқушылар бойына 
ізгі қасиеттерді дарыту барысында ұстаздар жұмыс 
атқаруда.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев халықтың болашағы туралы 

кеңінен толғай отырып: «Мемлекеттің ең басты дүниесі тек 
қана байлық емес, сонымен қатар ана тілінің болашағы» 
- деп атап көрсеткен болатын. Тіл – ұлттың жаны. Ал ұлт 
болашағы – оның ана тілінде.

Жұмаш БЕГЕНБАЕВА,
Қарақамыс НМ-нің қазақ тілі мен әдебиеті 

пәндерінің мұғалімі.                                

Айзада Өтениязова Имантау орта 
мектебінде 2003 жылдан бастап ба-
стауыш сынып мұғалімі болып істеп 
келеді. Ұстаздық Айзада үшін ата 
кәсіп десек жаңылыспаймыз, себебі 
ата-анасы да мұғалімдікті кәсіп еткен 
жандар.      
Айзаданың ұстаздықты таңдауының 

басты себебі, ол бүлдіршіндерді 
өте жақсы көреді. Сыныбындағы 
әр оқушының жүрегіне жол тапқан. 
Әр баланың жанұялық жағдайын 
бес саусағындай біліп, олардың 
ата-анасымен ұдайы байланыста 
болады. Тәрбие беру барысында 
Айзаданың негізгі ұстанымы бала-
ларды Отансүйгіштік рухта, ұлт жа-
нашыры етіп тәрбиелеу, көркейген 
Қазақстанның өркениетті заман та-
лабына сай сауатты, зияткер ұрпағын 
тәрбиелеу. Бұл бағыттағы жұмыс 
кезінде Айзада әсіресе сыныптан 
тыс тәрбие жұмыстарына, сынып 
жұмыстарына баса назар аударады. 
Шаралар өткізу кезінде ұлттық ойын 
түрлерін, әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді 
өскелең ұрпақ бойына сіңіруді өзіне 
басты мақсат етіп қояды.
Айзаданың назарынан пәндерге 

оқушылар қызығушылығын арт-
тырумен қатар, оларға кәсіптік 
бағдар беругде тыс қалмайды. Бұл 
мақсатта әр түрлі кәсіп, кәсіп иелері 

Ұстаз мерейі

Ұстаздық  еткен жалықпас...Ұстаздық  еткен жалықпас...
туралы әңгіме өткізумен  бірге, сол 
кәсіптің  шеберлерімен еңбегінен 
бақыт тапқан жандармен кездесуді 
де ұйымдастырады. Өзі табиғатты 
сүйетіндіктен шәкірттерін де табиғат-
анамызды, бізді қоршаған әлемді 
сүюге, қадірлеуге баулиды. Оның 
бір дәлелі Инфоурок.RO сайтын-
да жарияланған «Табиғат-анамыз» 
сабағына әдістемелік талдауға 
берілген куәлік. Оқушылар білімінің 
сапасын мемлекет аралық бақылау 
кезінде 2009 жылы жоғары көрсеткішке 
қол жеткізгені үшін «Мадақтамамен» 
марапатталады. 2011 жылы оқу 
тәрбие саласындағы жетістіктері 
үшін Қазақстан Республикасының  
2 0  жыл ды ғ ы  қ а р с а ңы н д а  
«Мадақтамамен» марапаттал-
ды және мектепішілік сайыстарға 
қатысып, жүлделі орындарға ие бо-
лып отырады. 2014 жылы аудандық 
семинарда «Шеберлік сыныбын» 
ұйымдастырғаны үшін, аудандық білім 
бөлімінің мадақтамасымен марапат-
талды. 2014 жылы мамыр айында 
өткен интернет порталда «Источ-
ник знаний» жобасына қатысып, 
Айзада «Қазақ тілі және бастауыш 
сыныпта» «Көркем-сурет өнері» 
тақырыбы бойынша грамота алды.  
2014 жылы Ұстаздар күні қарсаңында 
өскелең ұрпақ  тәрбиесіне қосқан 

жеке үлесі үшін «Мақтау қағазымен» 
марапатталды. Айзаданың оқытқан 
шәкірттері ішінде үлгірмеуші неме-
се төмен оқитын оқушы жоқ, бұл 
оның еңбексүйгіштігінің, тынымсыз 
оқушымен жұмыс істеуінің жемісі. 
Ол басқа пән мұғалімдерімен үнемі 
тығыз байланыста болып, әдіс алма-
сып отырады. Өз білімін, біліктілігін 
арттыру мақсатында жиі курстар-
дан өтіп барлық уақытта ізденісте 
жүреді. Айзада қандай жұмысты 
қолға алмасын, оның жауапкершілігін 
сезініп, ол іс біткенше тыным тап-
пайды. Өзінің іздемпаздығы, білімге 
құштарлығы арқасында екі жоғары 
оқу орнын бітірген.  Бүгінгі таңда қазақ 
тілі, әдебиет және бастауыш сы-
нып мұғалімі. Айзаданың өткен әрбір 
сабағы тыңғылықты дайындықтың, 
ізденістің нәтижесі. Әсіресе оның 
ұйымдастырған ашық сабақтары 
өте  қызықты ,  оқушылардың 
белсенді қатысуымен өтеді. Ол 
сабақтарда уақыттың қалай тез 
өткенін байқамайсың. Төменгі  сы-
нып оқушыларына олардың пәнге, 
сабаққа қызығушылығын арттыру 
мақсатында ойын элементтерін жиі 
пайдаланады. 

Абдолла МИРАШИМОВ, 
Имантау ОМ-нің қазақ тілі 

мұғалімі. 

*  *  * 
Бүкіл өмірін балаларға арнап, өмірлік серігіне адал жар, ардақты ана 

бола білген, бүгінде қызын қияға, ұлын ұяға қондырып, немелерінің сүйікті 
әжесі болып отырған асыл анамыз Төребекова Үмітжан Әбенқызы 

 70 жасқа толып отыр.
70 жасың құтты болсын бүгінгі күн мерейлі,
Тілектерді айтамыз бүлкілдетіп көмейді.
Ақ жаулығың ақылдың туы болған,  анашым,
Періштелер «Әумин» деп тілегімізді жебесін!
Ізгі тілекпен: жұбайы Әшкентай, балалары мен немерелері.

*  *  *

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Қаңтар Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.01.2015 Бейсенбі 7:55 9:38 13:17 15:22 17:14 18:44
02.01.2015 Жұма 7:53 9:38 13:17 15:22 17:15 18:45
03.01.2015 Сенбі 7:51 9:37 13:17 15:22 17:16 18:46
04.01.2015 Жексенбі 7:50 9:37 13:17 15:24 17:17 18:47
05.01.2015 Дүйсенбі 7:48 9:37 13:18 15:24 17:18 18:48
06.01.2015 Сейсенбі 7:46 9:36 13:18 15:24 17:19 18:49
07.01.2015 Сәрсенбі 7:44 9:36 13:18 15:26 17:20 18:50
08.01.2015 Бейсенбі 7:42 9:35 13:18 15:26 17:21 18:51
09.01.2015 Жұма 7:39 9:35 13:19 15:28 17:23 18:53
10.01.2015 Сенбі 7:37 9:34 13:19 15:30 17:24 18:54
11.01.2015 Жексенбі 7:35 9:34 13:19 15:32 17:25 18:55
12.01.2015 Дүйсенбі 7:33 9:34 13:19 15:33 17:27 18:57
13.01.2015 Сейсенбі 7:31 9:32 13:19 15:35 17:29 18:59
14.01.2015 Сәрсенбі 7:30 9:32 13:20 15:37 17:30 19:00
15.01.2015 Бейсенбі 7:28 9:30 13:20 15:39 17:32 19:02
16.01.2015 Жұма 7:26 9:28 13:20 15:41 17:33 19:03
17.01.2015 Сенбі 7:24 9:27 13:20 15:43 17:35 19:05
18.01.2015 Жексенбі 7:22 9:25 13:22 15:45 17:37 19:07
19.01.2015 Дүйсенбі 7:20 9:25 13:22 15:47 17:39 19:09
20.01.2015 Сейсенбі 7:19 9:23 13:22 15:49 17:42 19:12
21.01.2015 Сәрсенбі 7:18 9:21 13:22 15:51 17:44 19:14
22.01.2015 Бейсенбі 7:17 9:20 13:23 15:53 17:46 19:16
23.01.2015 Жұма 7:15 9:19 13:23 15:55 17:48 19:18
24.01.2015 Сенбі 7:14 9:19 13:24 15:57 17:50 19:20
25.01.2015 Жексенбі 7:13 9:17 13:24 15:58 17:52 19:22
26.01.2015 Дүйсенбі 7:12 9:16 13:24 15:59 17:53 19:23
27.01.2015 Сейсенбі 7:10 9:14 13:24 16:00 17:55 19:25
28.01.2015 Сәрсенбі 7:08 9:12 13:25 16:01 17:57 19:27
29.01.2015 Бейсенбі 7:06 9:10 13:25 16:03 17:59 19:29
30.01.2015 Жұма 7:05 9:08 13:25 16:05 18:00 19:30
31.01.2015 Сенбі 7:04 9:06 13:25 16:07 18:02 19:32

Айыртау аудандық Қайрош ата мешіті.

ҚАҢТАР АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ ҚАҢТАР АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2015 жыл – хижраша 1436 жыл

Ұстаз! Осы бір ауыз сөзде әрбір ізгілік шуағымен нұрландырар қаншама 
құдірет жатыр десеңізші!

«Менің өмірге келіп, жер басып жүруіме себепші болған ата-анам, 
ал бойыма қанат бітіріп, жерден биіктеп өсіп шығуыма  себепші болған 
– Ұстаз» деп шығыстың бір данышпаны айтқандай әрбір үйдің еркесі 
мен тентегін тәрбиелеп, адами  қасиеттерді бойына сіңіріп, білімді де 
білікті азамат тек ұстаздың ғана қолынан келеді. Сүрінсе сүйеп, өмір 
баспалдағынан  «тәй-тәй» бастырып «өмір» атты алаңға шығарып салып,  
«самғап ұш» дейтін де – ұстаз.
Шәкіртінің қанаты талмай қияға шыққан сайын сыртынан бақылап, 

қуанатын да-ұстаз.
Осындай жылы сөздерді мен Сырымбет орта мектебінің ағылшын 

пәнінің ұстазы, өз сынып жетекшім  Кенжеғалиева Айжан Оралқызына 
айтар едім.
Айжан Оралқызы біздің өмірге деген құштарлығымызды, бір-бірімізге 

деген сый құрметімізді, достық қарым-қатынасымызды биік қоюға үйреткен 
ардақты жан. Ұлағатты ұстаздан тәрбие мен білім алған жан-жақты қоғам 
қайраткері, ұлы тұлға болып өсері анық. Мен Петропавл қаласындағы 
«Назарбаев зияткерлік мектебіне» жол тартпақпын, маған тәлім-тәрбие 
берген Сырымбет орта мектебінің ұстаздарына мың алғыс!
Айжан ұстаз берген ой,
Бойымдағы күш жалын.
Көңілімнің нұры ғой ...
Білікті менің ұстазым.
Ол бейне өзім үшін ғажап тұлға,
Бойына жаман қасиет дарымаған.
Есейіп мен бойжетсемдағы,
Ұстазым жол сілтеп жүр ғой маған.

Армангүл ЕРБОЛ,
Сырымбет ОМ-нің 8 сынып оқушысы.

Ұстаз мерейі

Ұстазыма мың алғыс!Ұстазыма мың алғыс!

Айыртау аудандық ардагерлер кеңесі Қаратал селолық округі арда-
герлер кеңесінің төрағасы, ардагер ұстаз Дауылбаев Айтмағанбет 
Дауылбайұлын мерейлі 85 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен 
құттықтай отырып, мерейтой иесіне атар таңның шапағатын, шалқар 
көлдің тұнығын, денсаулықтың мықтылығын, отбасылық бақыттың 
баяндылығын және қуаныштың барлығын тілейді. Бойыңыздағы асыл 
қасиеттер сарқылмай, жүздің жүзінен көрініп, өмірдің бар жақсылығына 
бөленіп жүре беріңіз демекпіз.
Өмірдің әр қырынан іздеп арай,
Бақыт құсы самғасын Сізге қарай!
Сексен бестің асуынан еркін асып,
Сәтті қадам басыңыз жүзге қарай!
Игі тілекпен: Айыртау аудандық ардагерлер кеңесі.

Аудандық «Айыртау таңы» газетінің редакциясы газетіміздің негізін 
қалаушыларының бірі, жанашыр оқырманы, журналист-зейнеткер 
Жалмұрзенов Тайлақ Наушаұлын туған күнімен құттықтаймыз!
Сізге мықты денсаулық, мол бақыт, немерелеріңіздің қызығын көрер 

ұзақ өмір тілейміз.


