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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Халқымыз асылын ардақтап, қариясын 
құрметтеген. Өмірден көргені, көңілге түйгені 

мол, тыңдай білгенге ақыл-ойы алтын көмбе 
ардагерлерді әспеттеп, оларға құрмет көрсету-

Ол күндердің өшпес даңқы
АРДАГЕРЛЕРДІ ҚҰТТЫҚТАДЫАРДАГЕРЛЕРДІ ҚҰТТЫҚТАДЫ

баршамыздың парызымыз.  
Отан үшін от кешіп, жалынды 
жастық шағын соғыс өртінде 
өткізген соғыс ардагерлерінің 
қатары күн санап азайып ба-
рады. 

8 мамыр  Ұлы  Жеңіс  күні 
қарсаңында аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров Ұлы Отан соғысының 
ардагері Константин Кубракты 
және тыл ардагері, көпбалалы 
батыр ана, «Алтын алқа» иегері 
Қауия Төлегеноваларды Ұлы 
Жеңіс мерекесімен құттықтап, ар-
найы сый-сияпатын табыс етті. 
Осы күні аудан әкімінің орынба-

сары Мафруза Науанова Жеңіс 
солдаттары Александр Белоног 
пен Қойшы Бейсембаевтарды, 
аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Армия Әбілқайыров 
Александр Греков пен Николай 
Ивановскийларды, ауданның 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бас-
шысы Ерлан Қазбеков Петр Ле-
онченконы аудан әкімі атынан 
құттықтап, арнайы сыйлықтарын 
табыстады.   

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретте: аудан әкімі 

А.Тастеміров 
көпбалалы ана Қ.Төлегеонованы құттықтауда. 

Суретті түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ.

Осыдан  71 жыл 
бұрын адамзат бала-
сына ауыр зардапта-
рын әкелген 1941-1945 
жылдардағы  Ұлы 
Отан соғысы баба-
лар батырлығының 
арқасында жеңіспен 
аяқталды. От пен 

оқтың ортасында жүріп, жаумен айқасқан жауынгерлер 
ерлігі бізге бейбіт күнді сыйлады. Сондықтанда бүгінгі 
ұрпақ қайсар қазақ қыз-жігіттерінің батырлығы алдын-
да бас иіп, ерліктерін еш ұмытпақ емес.

Миллиондаған адамдардың өмірін жалмаған Екінші 
дүниежүзілік соғыс алыстаған сайын арамыздағы сол бір қанды 
қырғынның куәгерлерінің қатары жылдан жылға сиреп барады. 
Сол 1941-1945 жылдар аралығындағы 1418 күнге созылған 
сұрапыл соғысқа біздің айыртаулықтар да аттанып, біраз 
жерлестеріміз Отанымызды азат ету жолында қазаға ұшырап, 
майдан даласынан оралмады. 11 жерлесіміз Кеңес Одағының 
Батыры атағына ие болды.

9 мамыр – Жеңіс күні айыртаулықтар Ұлы Отан соғысында 
қаза тапқан жауынгерлерге арналған Даңқ монументінің жанына 
жиналды. 
Аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 

филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров Ұлы Отан соғысының 
ардагерлерімен, тыл еңбеккерлерімен, аудан мекемелері мен 
ұйымдарының өкілдерімен бірге Тәуелсіздік Стелласынан Ұлы 
Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге арналған 
Даңқ монументіне жас ұрпақ өкілдерінің қошеметтеуімен бет 
алды.
Соғыс жылдарында қаза тапқан жауынгерлерге арналған 

Даңқ монументіне алғаш болып гүл шоғын аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров Ұлы Отан соғысының ардагері Александр Бело-
ногпен бірге қойды. Ауданның еңбек ұшымдары мен жас буын 
өкілдерінің гүл шоқтарын қою рәсімінен кейін қан майданнан 
оралмаған боздақтарды еске алу мақсатында бір минут үнсіздік 
жарияланды.

Ұлы Жеңіске - 71 жыл!
МАЙДАНГЕРІМ, ЕРЛІГІҢЕ МАҚТАНАМ...МАЙДАНГЕРІМ, ЕРЛІГІҢЕ МАҚТАНАМ...

Аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы соғыс ардагерлерін, 
тыл еңбеккерлерін,  осы митингке жиналған жұртшылықты 
Жеңіс мерекесімен құттықтауында: «Жеңімпаз халқымыздың 
жанкештілігі мен қаһармандығы еліміздің және бүкіл адамзаттың 
тарихында өшпес кезең болып мәңгілік қалады.
Ардагерлер, майдангерлер, тыл еңбеккерлері, партизандық 

қозғалысқа  қатысушылар, сондай-ақ жазықсыз қуғын-сүргін 
мен жер аударудың зобалаңын бастан өткергендердің, алапат 
соғыстан кейін елді қалпына келтіргендердің баршасы,  сіздерге 
тағзым етеміз!
Бүгінгі біздің қасиетті парызымыз – аға ұрпақтың мұң-

мұқтажын ұмытпау, Жеңісіміздің тарихы жастарды, кейінгі 
ұрпақты отаншылдық, достық пен келісім сезіміне тәрбиелеуде 

басты өнеге болып 
қала беруі үшін қолдан 
келгеннің бәрін жасау.
Ұ л ы  О т а н 

соғысындағы Жеңіс 
халықтың бірлігінің, май-
дан мен тыл бірлігінің, 
ұрыс даласындағы жап-
пай қаһармандықтың 
ж ә не  х а лы қ т ы ң 
еңбектегі ерлігінің 
нәтижесі   екені сөзсіз» 
- дей келе, баршасының 
отбасына амандық,  
мықты денсаулық, ұзақ 
та  бақытты ғұмыр, 
туған-туысқандары мен 
жақындарына бақыт 
тіледі. 
Одан әрі сөз кезегін 

алған аудандық ар-
дагерлер кеңесінің 
төра ғасы  Армия 
Әбілқайыров, Айыртау 
ауданының қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімінің 
бастығы  Нұрлан 
Әубәкіров, жас ұрпақ 
атынан №1 Саумалкөл 
ОМ-нің оқушысы Алек-

сандр Борисовтар Жеңіс жауынгерлері мен тыл еңбеккерлерін 
мерекемен құттықтап, шын көңілден шыққан тілектерін 
білдірді. 
Жеңіс күніне арналған салтанат одан әрі Айыртау гар-

низоны әскери қызметкерлерінің, ауданның құқық қорғау 
қызметшілерінің, әскериленген өрт сөндіру бөлімінің, мектеп, кол-
ледж, оқушыларының, мемлекеттік мекемелердің қатысуымен 
мерекелік шеруге ұласты. Ауданның білім мекемелерінің 
қызметкерлерімен, оқушылармен, еңбек ұжымдары мен 
мемлекеттік мекемелердің өкілдерінің ұйымдастыруымен 
қойылған соғыс кезіндегі көріністер де ешкімді де бей-жай 
қалдырмады. Ол да көпшілік үшін әсерлі болды. Өйткені 
салтанатты шеру биылғы Жеңістің 71 жылдығына орай 
ұйымдастырылған аудан жұртшылығының «Мәңгілік полк» 
жобасымен жалғасты.  
Салтанатты шараның соңы жылдағы дәстүр бойынша және 

түрлі спорттық жарыстарға, ауданның көркемөнерпаздарының 
күшімен дайындалған мерекелік концертке ұласты. Аудан 
әртістерінің мерекелік концертін тамашалаған ардагерлер 
«Ақтоқты» дәмханасында ұйымдастырылған аудан әкімінің 
мерекелік дастарханында бас қосты. 
Осы күні кешкілік орталық алаңда мерекелі би кеші кеші 

ұйымдастырылып, Жеңіс күніне арналып отшашу шашылды.
Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Суретті түсірген автор.

Мамырдың 6-ы күні ауданымызда Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров жұмыс сапарымен 

болып, аудан шаруашылықтарының көктемгі егіс жұмыстарының 
барысымен танысты.

Ғабит Мүсірепов ауданынан бет алған облыс басшысының бірінші орынбасары 
Айдарбек Сейпелұлы ең алдымен Казанка ауылдық округіндегі «Достық Дән» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ат басын бұрды. 
Серіктестіктің егістік алқабында болған өңір басшысының бірінші орынбасары 

шаруашылықтың жұмыс барысымен танысты. Серіктестік басшысы Рейнгольд 
Юстустың айтуынша шаруашылықтың барлық техникалары көктемгі дала 
жұмыстарында ылғал жабу жұмыстарына жұмылдырылған. Сонымен қатар тұқым 
мен жанар-жағар майдың да қоры жеткілікті екендігін жеткізді. 
Жұмысшылармен тілдескен Айдарбек Сейпелұлы жауапты науқанды дер кезінде 

ұйымшылдықпен өткізіп, уақытында аяқтауды тапсырды.
Серіктестік алқаптарынан соң облыс әкімінің бірінші орынбасары тұқым сақтау то-

гында да болып, ондағы сапалы тұқымды дайындаудың барысымен де танысты.
Жұмыс барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров аудан 

орталығында «Нұр Отан» партиясы аудандық фидиалының конференция залын-
да аудан активімен және ауданның барлық агроқұрылым басшыларымен шұғыл 
кеңес өткізді. Кеңесте ауданның ауыл шаруашылығы саласындағы көктемгі егістік 
науқанының барысы және ауданда мал шаруашылығының дамуы жөнінде сөз 
болды. Жоғарыдағы аталған келелі мәселелердің алдағы уақытта шешімін табуы 
үшін бірқатар тапсырмалар мен міндеттемелер жүктеді. 
Кеңестен соң Айдарбек Сейпелұлы «Ғасыр Айыртау» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінде болып, серіктестіктің көкөніс өсірумен айналысатын жылыжайда және 
макарон өнімдерін шығаратын цехта да болды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ.

Жұмыс сапары
Нақты тапсырмалар берілдіНақты тапсырмалар берілді

9 мамыр – Ұлы Жеңістің 71 жылдығының қарсаңында 8 мамыр күні 
«Агишев» жеке кәсіпкерлігінің «Рулевой»  атты автокөліктің қосалқы 

бөлшектерін сататын дүкені ашылды. 
Ашылу салтанатына аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының 

төрағасы Ағзам Тастеміров қатысып, көпшілікті Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
71 жылдығымен және жаңа бизнес нысанының ашылуымен құттықтады.
Аудан басшысы «Президент Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 

ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Жолдауында шағын және орта бизнесті 
дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламалар жалғастырылатынын айқындады. 
Сонда бизнестің отандық өнімі сапалы, ыңғайлы, әдемі және арзан болуы керек деп 
белгіледі. Соңғы жылдары Айыртау ауданында шағын және орта бизнестің қарқынды 
дамып, әрдайым ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды 
факторы болып табылады» - деді.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.

Кәсіпкерлікке – кең өріс
ЖАҢА НЫСАН АШЫЛДЫЖАҢА НЫСАН АШЫЛДЫ

9 мамыр – Ұлы Жеңіс күні мерекесіне орай Антоновка ауылында 
«Жеңіс» кубогын сарапқа салатын футбол турнирі болып өтті.
Турнирге Сырымбет, Дауқара, Саумалкөл, №7 өрт сөндіру бөлімі мен 

мемлекеттік күзет қызметінің жауынгерлерінен құралған 4 команда қатысты. 
Ойын ережесі айналым жүйесі бойынша жүргізіліп, ұпай көрсеткіші бойынша 
Саумалкөл командасы 1 орынмен аудандық ардагерлер кеңесінің атынан тігілен 
«Жеңіс» Кубогын жеңіп алды. Ал екінші және үшінші орындарға дауқаралық 
спортшылар мен өрт сөндірушілердің және күзет жауынгерлерінің құрама ко-
мандасы шықты. Жеңімпаз командаларға ақшалай сыйлық табыс етілді.
Сондай-ақ, «Үздік қақпашы», «Үздік шабуылшы», «Үздік жартылай қорғаушы»  

аталымдары бойынша Серік Дүйсенбеков, Асылхан Сейітқалиев, Жалғас 
Сағынаев марапатталды.

Өз тілшімізден.

Турнир
«Жеңіс» кубогы саумалкөлдіктерде«Жеңіс» кубогы саумалкөлдіктерде
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7 мамыр - еліміздің қорғаныс 
қабілетінің кемелденгенін, 
әскери күштері әлеуетінің арта 
түскендігін айғақтайтын әрі 
ұлттық-патриоттық рухы-
мызды көтеретін мемлекеттік 
мереке. Қайсар мінезді ата-
бабамыздың жауынгерлік 

дәстүрінің заңды жалғасын тапқан күн.

Осындай айтулы Отан қорғаушылар күні ауданымызда да 
ерекше бір салтанатпен аталып өтті. 
Ең алдымен «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының 

ғимаратында аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров биылғы жылы сайлау 
науқанында белсенділік танытқан бір топ нұротандықтарға 

7 мамыр - Отан қорғаушылар күні
ЕЛДІ ҚОРҒАУ – ЕРДІҢ ІСІ

Елбасының, партия төрағасының және партия төрағасының 
бірінші орынбасарының, партияның аудандық филиалы 
төрағасының Алғыс хаттарын табыс етті.  
Салтанатты шара аудан мектептерінің алғашқы әскери 

дайындық пәнінің мұғалімдері мен оқушыларынан құралған 
әскери-теңіз флоты, аэроұтқыр әскері, шекара әскері 
құрылымдарының сапқа тұруымен бастау алды. 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні орын-

далысымен, салтанатты мерекелік жиында сөз алған ау-
дан басшысы Ағзам Ахметжанұлы: «Бұл күні біз 
қарулы күштер қатарында қызмет еткендер мен сапта 
жүргендерге құрмет көрсетеміз. Мемлекеттің қауіпсіздігін 
қорғаушылар мен өз еліне шексіз берілгендер де сондай 
ілтипатқа ие.
Уақыт алмасады, ұрпақтар өзгереді, бірақ Отанға 

деген сүйіспеншілік, қажырлылық, ерлік, жауынгерлік 
рухымыз өзгеріссіз қалады. Еліміздің әр азаматы 
бүгінгі күні де өз Отанымыздың қорғаныстық қабілетін 
нығайтуға, Қазақстан халқының игілігі мен бейбітшілікті 
қорғауға лайықты үлесін қосуда. Тәуелсіздігіміздің 25 
жылы ішінде қазақстандық армия кеңінен нығайып, 
жаңа сапалы деңгейге жетілдірілді. 
Отан қорғаушылар күні Ұлы Жеңіс мерекесі 

қарсаңында өтуімен елеулі. Жеңімпаз халқымыздың 
жанкештілігі мен қаһармандығы еліміздің және бүкіл 
адамзаттың тарихында өшпес кезең болып мәңгілік 
қалады. Ұлы Жеңістің мирасын сақтап, елді қорғау, 
аға ұрпақтың мұң-мұқтажын ұмытпау әрқайсымыздың 
қасиетті парызымыз», - дей келе айыртаулық әскери 
қызметкерлерді айтулы мерекемен құттықтады.
Сонан соң аудан басшысы Қазақстан Республи-

касы Қорғаныс министрінің бұйрығына сәйкес ІІІ 
дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін» медалімен марапат-
таса, Отан қорғаушылар күніне орай аудан әкімінің 
Құрмет грамоталары мен Алғыс хаттары ауданның 
құқық қорғау, әскери қызметкерлерге және аудан 
мектептерінің алғашқы әскери дайындық пәнінің 
бірқатар мұғалімдеріне табысталды.  Аудан басшысы 
Ағзам Ахметжанұлы жақында Канадада кекушинкай-
каратэден өткен халықаралық жарыста өз салмақ 
дәрежесінде чемпион атағын жеңіп алған  Саумалкөл 
қазақ орта мектебінің оқушысы, спорт шебері  Әділбек 
Молдағалиевті Алғыс хатымен және бағалы сыйлықпен 
марапаттады.

 Сонымен қатар ауданның қорғаныс ісі жөніндегі 
бөлімінің Алғыс хаттары да сала қызметкерлеріне 
табысталды.  
Мерекелік шара соңында аудандық «Айыртау таңы» 

және «Айыртауские зори» газеттерінің жүлдесіне арналған 
эстафетаның жеңімпаздары да арнайы дипломдарымен 
марапатталып, сыйлықтарға ие болды. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген 

Наталия ЕРЕМЕНКО.

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні Сырым-
бет ауылында 9 мамыр – Жеңіс күніне арналған 

ала доп шеберлерінің дүбірлі додасы болып өтті. 
Мерекелік күнді тағы да бір мерекелік шараға 
ұластырған бұл күннің ерекшелігі – дәстүрлі түрде 
жыл сайын өткізілетін «Бұқпа!» газетінің арнайы 
жүлдесі үшін өтетін футбол бәсекесі. 

Футбол жарысына қатысушыларды аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалының төрағасы Ағзам 
Тастеміров, «Бұқпа!» газетінің директоры мен бас редакто-
ры Мұрат Айбашпанов және Төлеген Қажыбай,  Көкшетау 
қаласындағы гуманитарлық-техникалық академияның 
проректоры Бауыржан Кәрімов және турнир қонағы Болат 
Қожа және ауыл тұрғыны, ардагерлер ұжымының төрағасы 
Мереке Бейсембаев құттықтады.
Турнир шымылдығын ашқан аудан әкімі Ағзам Тастеміров 

осы іс-шараны өткізуге  атсалысқан Сырымбет ауылының 
тұрғындарына алғыс білдіре отырып, «Бұқпа!» газетінің дирек-
торы Мұрат Айбашпановты, Сырымбет орта мектебінің дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі Манат Кенжеғалиевті, мектептің 
кәсіподақ ұжымының төрағасы Серік Мұхаметалинді аудан 
әкімінің арнайы дипломымен марапаттады.
Сонымен қатар, «Бұқпа!» газетінің басшылығы ауыл 

тұрғыны, ұстаз, ардагер-спортшы, аталмыш турнирдің 11 
жыл бойғы бас төрешісі болған Мереке Айтбайұлының 
иығына қазақы жөн-жоралғымен шапан жапты. Сондай-ақ, 
Төлеген Қажыбай өзінің Франция еліне жасаған сапарында 
түйген ойы мен таныған сырлары жайындағы «Францияға 
сапар» атты кітабының үш данасын арнайы қолтаңбасын 
қалдыра отырып аудан басшысы Ағзам Тастеміровке, 
аудандық мәслихат төрағасы Берік Жанахметовке және 
Сырымбет орта мектебінің кітапханасына табыс етті.
Сонымен бірге, Болат Асанұлы арнайы Кубокты осы 

турнирді өткізуге белсене атсалысқан Сырымбет орта 
мектебінің ұжымына табыстады.
Турнир қонағы Болат Қожа Уәлихан Құлбаевтың 

басшылығындағы Сырымбет тарихи-этнографиялық 
мұражайының қорына өз есімі жазылған кәдесыйын 

«Бұқпа» жүлдесі
ЖЕҢІС КҮНІНЕ АРНАЛҒАН ТУРНИР

сыйға тартты және де Сырымбет футбол командасының 
қақпашысы Мейрам Дауытбаевты ақшалай сыйлықпен 
марапаттады.
Осымен 12 жыл қатарынан Сырымбет топырағында ала 

шаңды аспанға көтеріп, бәсекеге түскен аяқдопшылардың 
жарысы өте тартысты өтті. Барлығы 6 команда қатысқан 
турнирдің демеушілері «Қазақстан барысы» турнирінің 

Президенті, Қарақамыс елінің тумасы Арман Шураев, 
«Бұқпа!» газетінің директоры Мұрат Айбашпанов, елордалық 
жеке кәсіпкер Аян Ибраев, көкшетаулық жеке кәсіпкерлер 
Асқар Оразбаев, Мұрат Сүлейменов, Ш. Уәлиханов 
атындағы Сырымбет тарихи-этнографиялық мұражайының 
директоры Уәлихан Құлбаев, Сырымбет ауылының тумасы 
Сәкен Кәрімов және Владимир Пак басқаратын Көкшетау 
қаласындағы гуманитарлық-техникалық академиясы.
Жасыл алаңда ересектердің футбол бәсекесі қызып 

тұрғанда, бүлдіршіндер мен жасөспірімдер арасында да 
түрлі спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Атап айтар 
болсақ, шахмат, тоғызқұмалақ, скакалкамен секіру, қаппен 
жүгіру, дартс, арқан тарту, 3 аяқты велосипед жарысы, 
доппен ойнау, баскетбол добын торға түсіру жарыстары 
ұйымдастырылып, басым түскендерге 3000 теңгеден ұтыс 
таратылды.
Турнир нәтижесі бойынша үшінші орынды «Сырымбет» 

командасы иеленіп, 10000 теңге ұтысты қанағат тұтса, екінші 
орын «Қаратал» командасына бұйырып, олар 20000 теңгені 
жеңіп алды. Ал турнир жеңімпазы боп танылған «Качилов-
ка» командасы бірінші орын алып, 40000 теңге мен турнир 
Кубогын қанжығаларына байлады.
Сонымен қатар, Сырымбет, Қаратал, Качиловка 

командаларының ойыншылары «Үздік қорғаушы», «Үздік 
шабуылшы» және «Үздік қақпашы» аталымдары бойынша 
арнайы дипломдармен және 3000 теңге көлемінде ақшалай 
сыйлықпен марапатталды.
Әрбір командаға гуманитарлық-техникалық академия 

атынан бір-бір футбол добы сыйға тартылды.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Суретті түсірген автор.

Бейсенбі, 5 мамыр күні Саумалкөл қазақ орта мектебінде жыл 
сайынғы дәстүр бойынша 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне және 

9 мамыр – Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71 жылдығы құрметіне  
мектепалды даярлық сыныбы мен 11 сынып аралығында әскери сапта 
жүруден сыныпаралық байқау болып өтті.

Байқауға балалар мен жасөспірімдердің дене шынықтыру дайындығы клубының 
директоры Виктор Москальский, жастар бастамалары орталығының директоры Алмас 
Қоспанов және мектеп директоры Меңдігүл Олжабаева қатысты. Байқау қонақтары 
мен мектеп директоры оқушыларға сәттілік тілеп, дене шынықтыру, спорт патриоттық 
сезімнің шыңы екендігін, әрдайым ел жастары сол шыңның басынан табыла берсін 
деген игі тілектерін жеткізді. 
Байқау екі кезең бойынша өткізілді. Бірінші кезеңде 5-11 сынып оқушылары саптық 

жүру өнерлерін көрсетсе, екінші кезеңде мектепалды даярлық сыныбы мен 4 сынып 
оқушылары сайысты. Сайыста екі кезең қатысушыларына да бірдей талап қойылды: 
бірегей форма, сапта тұру, саптағы әні және орындалған әнге жеке баға берілді.
Жоғары сыныптарды осы байқауға және 7 мамыр мен 9 мамыр күнгі мерекелік 

парадтарға осы мектептің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Жұмағазы 
Садықов өзі дайындағанын, ал бастауыш сынып оқушыларын Жұмағазы 
Қабылқақұлының бағыт-бағдар беруімен сынып жетекшілері мен оқушылардың 
өздері әзірлік жүргізгенін айтады.
Сонымен қатар, байқау соңында 16 жастан асқан оқушыларға әскери комиссариатқа 

шақыру қағаздарын Виктор Михайлович табыстады.
Алғашқы кезең бойынша марапаттау рәсімі де екі кезең бойынша өткізілді, онда 

балалардың жас ерекшелігі мен мүмкіндіктері ескерілді. Байқау қорытындысында 5-7 
сынып оқушылары арасында 3 орынды 6 «а» сыныбы иеленсе, 2 орын 5 «б» сыныбына 
бұйырды, ал жүлделі 1 орынды 5 «а» сыныбы қанжығаларына байлады.

8-11 сынып оқушылары арасында 3 орын 8 «а» сыныбының еншісіне тисе, 2 орынды 
10 «б» сыныбы иемденді, ал жүлделі 1 орын 9 «в» сыныбына бұйырды.
Екінші кезең бойынша мектепалды даярлық тобы мен 4 сынып оқушылары арасында 

өткен байқауда екі 3 орын 4 «а» (сынып жетекшісі Байтенова Ақзейнеп)  және 4 «б» 
(Жөкенова Махаббат) сыныптарына тиесілі болса, 2 орын 2 «б» (Кенжеболатова Рау-
шан) сыныбына берілді, 1 орынды 3 «ә» (Жазбаева Гүлмира) сыныбы иеленді.
Сонымен қатар, екінші кезең бойынша екі аталым берілді. Онда «Ең жас Отан 

қорғаушылар»  аталымымен мектепалды даярлық тобы марапатталса, 2 «б» сынып 
оқушысы Оразғалиев Нұрасыл «Ең үздік топ басшы» аталымымен марапатталды.
Байқаудың бірінші кезеңіне 250-дей бала қатысса, екінші кезеңге сәйкесінше 180-нен 

астам бала қатысты.
Мектеп өмірінде өткізілетін дәстүрлі іс-шаралар легінің бірегейі болып табылатын 

бұл байқау жұлдызды мамыр айының айбынын асқақтатып шығарса, ұстаздар 
үшін де өз балаларының болашағы мен бейімін айқындайтын сараптама жұмысы 
болды. Қатал әскери тәртіптің бастауы – мектеп қабырғасында тізіліп сапқа тұрудан 
басталатынын ұғынып, балғын бүлдіршіндер мен бой түзеген жасөспірімдерді бірігіп 
жұмыс жасауға, топтық дайындыққа, ең бастысы тап-таза жүректеріне Отан деген 
ҰЛЫ ұғымды сіңіріп, оны сүюге, қастерлеуге баулып отырған ұстаздар қауымына да 
алғыс айтудың жөні бар секілді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

Өрендер өмірі
Сапта жүру байқауы

Мамыр айының 4 жұлдызында Солтүстік Қазақстан облысы 
кәсіпкерлер палатасы филиалының ғимаратында сәуір айының соңғы 

күндері негізі қаланған Іскер әйелдер кеңесінің отырысы болып өтті. 
Отырыста Іскер әйелдер кеңесінің төрайымы Сәуле Адамова төрағалық 
етті.
Бұл күнгі отырыста екі мәселе қаралды. Алғашқысы – кеңес құрамына жаңа  

мүшелерді қабылдау. Сонымен қатар, кеңес құрамына кіруге ұсыныс білдіретін кез 
келген белсенді, жауапты, іскер әйелдерді де бірге жұмыс жасауға шақырды.
Ал екіншісі – көпшілік үшін тың жаңалығымен, бастамашылдығымен және 

маңыздылығымен ерекше мәселе. Ол ауданымызда алғаш рет жүзеге асырылғалы 
отырылған «Барлығы алғыс үшін» атты акция аясында осы аттас әлеуметтік дүкен 
ашу мәселесі.
Ауданымызда өзгеше сауда нүктесін ашу жөніндегі тың идеяның бастамашысы – 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының кәсіпкерлер палатасының жанынан 
құрылған Іскер әйелдер кеңесі. Құрылғанына көп болмаса да, қоғам өміріне белсене 
кіріскен азаматшалардың ісі құптарлық іс.

«Өзгеше сауда нысанын ашу мәселесі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін 
көрсетеді. Біз өз тарапымыздан қайырымдылық ісін қолдаймыз, сонымен қатар 
шағын және орта бизнес басшыларын тыс қалмай, тұрғындардың кейбір топтарына 
мүмкіндігінше әлеуметтік көмек көрсетуге шақырамыз», – деп Солтүстік Қазақстан 
облысы кәсіпкерлер палатасы филиалының директоры Данияр Қалымов өз сөзінде 
атап өтті.
Дүкен сөрелері ауылдастар атынан тегін тапсырылатын тауарлармен толықтырылып 

отырылады. Бұған киімдерді, аяқ киімдерді, балалар заттарын, азық-түліктер мен 
тұрмысқа қажетті басқа да қажеттіліктер жатады. 

«Дүкенге жіберілетін киімдер кейбір қарапайым талаптарға сай келуі керек. Киімдерде 
көрнекі түр болуы керек: таза, ескірмеген, дақтарсыз және бүтін болуы керек. 
Әрқайсысымызда өзіміз қолданбайтын, жай жатқан киімдер бар шығар. Сол 

киімдер біреулерге өте қажет болуы мүмкін ғой. Біз енді сол киімдерімізді дүкенге әкеп 
тастауымызға болады, ал мұнда ол киімдерді тағы біреу келіп жай ғана «рахмет» ай-
тып ала алады. Бірақ, ең бастысы киімдер таза болуы керек. Киімдердің тазалығына 
да үлкен мән береміз. Сәннен шыққан киімдердің ескісі де, жаңасы да қабылданады. 
Балалар киімдері, үлкендер киімдері мен аяқ киімдері. Кейбір даналарын, мүмкін, бізге 
кәсіпкерлер өз сауда үйлерінің сөрелерін беретін шығар», – дейді Айыртау ауданы 
Іскер әйелдер кеңесінің төрайымы Сәуле Адамова.
Аталмыш дүкеннің тұтынушылары ретінде аз қамтылған отбасылар мен көп балалы 

аналар бола алады.
Киімдерді қабылдау пункты өз жұмысын бастап та кетті. Ол мына мекен жай бойынша 

жүзеге асырылады: Саумалкөл ауылы, Достық к., 35А. Айыртау ауданы кәсіпкерлер 
палатасының филиалы («Айсберг» СҮ). Анықтама үшін телефон: 87011734600; 79-
033.

«Дүкен жұмысының басталғаны жөніндегі ақпарат дүкеннің ресми ашылуына үш күн 
қалғанда БАҚ жарияланатын болады», – дейді ұйымдастырушылар.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Кеңес
Іскер әйелдер кеңесі бас қосты



Айыртау таѕы 312 мамыр 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Жалғасы 4-бетте.

 «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Казақстан   Республикасының    
2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 21-бабына сәйкес Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2016 жылғы 29 қаңтардағы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ау-
даны әкімдігінің № 26 «2016 жылға Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың 
ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылдың 2 наурызында № 
3644 болып тіркелген, 2016 жылдың 17 наурызында № 11 «Айыртау 

ЖОБА
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 

29 қаңтардағы № 26 «2016 жылға Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау
ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру 

тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы 
төлеу мөлшерін бекіту туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы

таңы» және  2016 жылдың 17 наурызында № 11 «Айыртауские зори» 
аудандық газеттерінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:
аталған қаулының қосымшасы жаңа редакцияда осы қаулының 

қосымшасына сәйкес жазылсын.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау ауданы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,

Айыртау ауданының әкімі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының әкімшілік-территориалдық орналасуы Республикалық бюджеттен қаржыланды-
рылатын, мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту ұйымы тәрбиеленушілерінің саны
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Айыртау ауданы 167 225 322 50 0
1 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданы әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МКҚК
22

2 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МКҚК

18

3 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МКҚК

30

4 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МКҚК

45

5 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МКҚК

32

6 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Рудный орта мектебі» КММ 34 15
7 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кирилловка орта мектебі» КММ 41 5
8 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Каменноброд орта мектебі» КММ 25 5
9 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Имантау орта мектебі» КММ 50 35
10 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Арықбалық орта мектебі» КММ 50 38
11 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Антоновка орта мектебі» КММ 25 11
12 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Бірлестік орта мектебі» КММ 20
13 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Златогор орта мектебі» КММ 26
14 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Заря орта мектебі» КММ 15
15 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қаратал орта мектебі» КММ 12
16 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Лавровка орта мектебі» КММ 19
17 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі» КММ 10
18 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Верхний Борлық негізгі мектебі» КММ 7
19 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Воскресеновка орталау мектебі» КММ 10
20 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Егіндіағаш орталау мектебі» КММ 10
21 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қарақамыс негізгі мектебі» КММ 12
22 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Наследниковка бастауыш мектебі» КММ 8
23 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Өскен негізгі мектебі» КММ 5
24 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Борлық негізгі мектебі» КММ 11
25 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Целинный бастауыш мектебі» КММ 11
26 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Сулыкөл бастауыш мектебі» КММ 11
27 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Матвеевка бастауыш мектебі» КММ 10
28 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Комаровка орталау мектебі» КММ 16
29 ЖК Ниятуллаев С.С. «Балауса» шағын орталығы 50

Мекеме атауы Республикалық бюджет есебінен қаржыландырылатын, 
мектепке дейінгі мекемелердің жанға шаққандағы айына 

қаржыландыру өлшемі.
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«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МКҚК

16318/1424

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МКҚК

16318/1435

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МКҚК

16318/2828

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МКҚК

16318/2152

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МКҚК

26883/2682

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Рудный орта мектебі» КММ 19520/3185 16076/807
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кирилловка орта мектебі» КММ 14754/2407 38676/1941
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Каменноброд орта мектебі» КММ 18069/2948 44453/2230
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Имантау орта мектебі» КММ 16746/2732 8890/446
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Арықбалық орта мектебі» КММ 14312/2335 8246/414
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Антоновка орта мектебі» КММ 15935/2600 17883/897
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Бірлестік орта мектебі» КММ 15358/771
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Златогор орта мектебі» КММ 10847/544
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Заря орта мектебі» КММ 13702/687
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қаратал орта мектебі» КММ 17609/884
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Лавровка орта мектебі» КММ 9518/478
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі» КММ 17171/862
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Верхний Борлық негізгі мектебі» КММ 24724/1240
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Воскресеновка орталау мектебі» КММ 22099/1109
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Егіндіағаш орталау мектебі» КММ 17513/879
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қарақамыс негізгі мектебі» КММ 13635/684
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Наследниковка бастауыш мектебі» КММ 24728/1241
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Өскен негізгі мектебі» КММ 35787/1796
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Борлық негізгі мектебі» КММ 17140/860
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Целинный бастауыш мектебі» КММ 17703/888
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Сулыкөл бастауыш мектебі» КММ 17219/864
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Матвеевка бастауыш мектебі» КММ 19727/990
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Комаровка орталау мектебі» КММ 12503/627
ЖК Ниятуллаев С.С. «Балауса» шағын орталығы 16318/1620

Мекеме атауы Республикалық бюджет есебінен қаржыландырылатын, мектепке 
дейінгі мекемелердің жанға шаққандағы айына төлейтін ата-

аналардың төлемі
Балабақша Мектеп 

жанындағы 
толық 
күнді шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 
өзіндік

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық
өзіндік 

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МКҚК

3-жасқа дейін 
4200 3-жастан 4500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МКҚК

3-жасқа дейін 
4200 3-жастан 4500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МКҚК

3-жасқа дейін 
7200 3-жастан 7500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МКҚК

3-жасқа дейін 
7200 3-жастан 7500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МКҚК

3-жасқа дейін 
4200 3-жастан 4500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Рудный орта мектебі» КММ 7500
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Новосветловка орта мектебі» КММ 6500
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Кирилловка орта мектебі» КММ 6500
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Каменноброд орта мектебі» КММ 6500
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Имантау орта мектебі» КММ 6500
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Арықбалық орта мектебі» КММ 6500
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Антоновка орта мектебі» КММ 6500
ЖК Ниятуллаев С.С. «Балауса» шағын орталығы 7500
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының әкімшілік-территориалдық 
орналасуы 

Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын, мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту ұйымы тәрбиеленушілерінің саны

Бала
бақша 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын орталық 
өзіндік

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық өзіндік 

Айыртау ауданы 503 23 355
«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МКҚК

20

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МКҚК

24

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МКҚК

200

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МКҚК

259

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Айыртау орта мектебі» КММ 31
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Әлжан орта мектебі» КММ 15
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Аксеновка орта мектебі» КММ 20
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі»  КММ 18
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Береславка бастауыш мектебі»  КММ 15
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Гусаковка орта мектебі»  КММ 21
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Дауқара орта мектебі»  КММ 30
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Елецкий орта мектебі»  КММ 17
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Карасевка орта мектебі»  КММ 15
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Қызыләскер орта мектебі»  КММ 16
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ, «Казанка орта мектебі»  КММ 21

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау  ауданы әкімдігінің  2016 жылғы «  »  №---қаулысына қосымша
2016 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысы, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының мектепке дейінгі 

мекемелеріндегі жанға шаққандағы қаржыландыру және
 ата-ана төлемінің мөлшері

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде».  Алайда біз орыс тілінсіз 
өмір сүре алмайтын, ағылшын тілін алға шығаруға ұмтылған Қазақ 

еліміз.
Айтар сөзіміз тұщымды болуы үшін ана тіліміздің бүгінгі хал-ахуалы 

туралы Италия елінің кәсіпкері Реналью Гаспириннің мына бір сөзін алсақ: 
«Мен әлемнің 141 елін аралаған адаммын. Солардың ішінде өз мемлекетінде 
өз тілінде өмір сүре алмай отырған бейшара халықты көрдім. Олар – 
қазақтар» деп жазған екен.
Өзіңе, қазақтарға қарата айдай әлем алдында қасықтап жиған абырой-

беделіңді лақ еткізіп төге салған бұл сөзге  не деп уәж айтарсың? Аталы 
сөзге арсыз таласады деп, жүйелі, орынды сөзге тоқтай білген қазақпыз ғой, 
қақ маңдайдан ұрған соққыдай етіп айтқан еуропалықтың сөзінің әсте жаны 
бар. Жаны бар деп, жұмсартпай-ақ қояйық, ақиқаттың дәл өзі!
Біздің елде, Қазақстанда мемлекеттік тіл – қазақ тілінің мүсәпір кейпі сөз 

болғалы да бақандай ширек ғасырға жуық уақыт өтіпті. Алайда, баяғы 
жартас, сол жартас. Қазақ тілінің мәртебесін көтерейік, қолданылу аясын 
кеңейтейік деп ұрандауға 25 жылға жуық уақыт кетсе, оны толығымен 
меңгеруге қанша ғасырдың неше ширегі керек болар екен?! 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 15 сессиясында сөйлеген сөзінде Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев: «Біз қазақ тілінде сөйлеу қалауы әрбір қазақстандыққа табиғи 
нәрсе болуы үшін бәрін істеуге тиістіміз» деді. Әрине, қолдан келгеннің бәрін істеп 
жатырмыз. Дұрыс-ақ. Дегенмен, қолдан келмейтінді де жасау керек. Себебі, өзіміз үшін, 
өзегімізді жарып шыққан ұрпақтарымыз үшін мүмкінді де, мүмкін еместі де жасауға 
міндеттіміз. Қорадағы тышқақ лағын да арғымақ атындай бағып, иелік еткен аталардың 
қанымен біздің бойымызға елдігіміздің белгісі, теңдігіміздің төлқұжаты ана тілімізді 
шыңырауға құлатпай, өз биігіне жеткізу сынды қасиеті сарқыт боп дарымағаны ма? 
Жоқ! Басты салбыратып жылана беру де жарамас! Бойыңды тік ұстап, жүзі жарық 
жандай алға басып, жарқылдап жүретұғын жөнің бар ғой, қазақ тілі! Біз сен үшін, сенің 
бүгінің мен болашағың үшін не нәрсені болса да құрбандыққа шалуға қашан дайын 
болар екенбіз? Ал өткенің нағыз шежіре, нағыз дастан. Хандық дәуір тұсында қазақ 
тілі мемлекетаралық тіл болған деседі. Осыдан-ақ, біздің ана тіліміздің қаншалықты 
биік  мәртебеге ие болғаны көрінеді.
Біз сенің өсуің, өркендеуің үшін барлық қазақстандықтарға мүмкіндіктер бердік. 

Енді оларға мүмкіндік емес, міндеттеме беру керек сияқты. «Қазақстанда тұрасың 
ба, қазақша біл, қазақша сөйле, қазақша ойлан», «Мемлекеттік қызмет атқарғың 
келе ме, қазақша біл, қазақша сөйле, қазақша ойлан», «Қазақстанда тұрып, от-
басын құрып, ұрпақ жалғағың келе ме, ұл-қызың қазақша білсін, қазақша сөйлесін, 
қазақша ойлансын». Мүмкін мұндай талаптар біздің елдің басқару жүйесіне, бірнеше 
жылға арнап жүргізілетін саяси платформасына қарама-қайшы болар, дегенмен бұл 
қадамға барсақ, мемлекеттік тіл бұл мемлекет үшін қымбат екен ғой, ол болмаса,  оны 
білмесек бізге де жарқын болашақ күліп қарай қоймас деп, мемлекеттік тілді білсе де 
білмегендей, мұрнын шүйіре менсінбей қарап жүргендер біз де  мемлекеттік тілді білуге 
тырысайық деген ойға қалады ғой. Былайынша қарасақ, тіл туралы саясатты «асын 
ішіп, аяғына түкірген» деген сөзбен сипаттауға болады. Осының бәрі бабаларымыз 
басынан өткерген қинау мен қанау, азап пен мазаққа қарағанда адамгершілікке 
саятын сыңайлы.
Бір жерден оқып едім, мемлекеттік тілді үйренемін деп талпынушыларға ай сайын 

жалақысына, шәкіртақысына үстеме ақы төлесе, олар алға ұмтылып, тілді меңгеруге 
қызығушылықтары артар еді депті. Сөздің ашығы, қазіргі заманда тиын-тебенмен 
ешкімді алдай алмайсың. Ол үшін «Мен – жасаймын!» деген ішкі дауыс пен мұқалмас 
рух керек. Көпшіліктің пікірін тыңдасаң, қазақтар құлдық санадан әлі шыға қоймаған 
дейді. Құлдық санадан бөлек, көңіл қалдырмаушылық қасиет бізге дерт болып 
жабысқан секілді. «Өзіңдікі өзекке тепсең де, кетпейді» деп, өз тілімізді, өз мүддемізді, 
өз қалауымызды, өз құндылығымызды тағы да 70 жыл бодан ел болғаннан кейін, 
қайтадан қазақ болуымыз үшін, қазақша 100%  сөйлеуіміз үшін сонша уақыт керек 
дейтіндердің алдына жығып бердік. 
Біздің осылай өз-өзімізбен болуымыз үшін талай қан майдан жорықта ауыздықпен 

алысып, етігімен қан кешкен бабаларымыз, ақ патшаның қарау саясатының құрбаны 
болған марғасқалар, көк мұзда темір таяқтан жауған соққының астында қалып, қар 
құрсауындағы қара жерді қызыл қанымен бусантқан желтоқсаншы аға-апаларымыз 
бізге көп нәрсе беріп кетті. Ол – аманат! Аманатқа қиянат жасау ауыр қылмыс, ауыр 
күнә! Ал осы аманаттар не? Елдігіміз, жеріміз, дініміз, діліміз, тіліміз. Олар бізге осы 
аманаттарды көзінің қарашығындай сақтап жеткізсе, біз де келер ұрпаққа өздері секілді 
асқан жауапкершілікпен дақ түсірмей тапсырсын деген ниет-тілекпен берді. Әркімнің 
көңіліне қарап, оларға осы аманатты жыртыс қып жыртып берсін деген жоқ.

«Қай істің болсын өнуіне үш шарт бар: ең әуелі – ниет керек, одан соң – күш керек, 
одан соң – тәртіп керек», – дейді дана Мұхтар Әуезов. Ал бізде осылардың қайсысы 
бар? Ниет – қазір бар да, қазір жоқ. Күш – бүгін бар да, ертең жоқ. Тәртіп – кез кел-
ген уақытта бар. Бірақ, кімге бағынып, кімге жағынарын білмеген тәртіптен не оңған 
іс күтеміз? Сөз киесін төрден тайдырмай ел басқарып, билік айтқан шешендеріміз 
бен билеріміз тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін екі ауыз сөзбен бекітсе,  қазіргі 
заманның «билеушілері» мемлекеттік тілдегі екі ауыз сөзден кейін өз шамаларының 
жеткен жерін танытып қояды. Бұл да бір жаһанданудың салқыны тигендік шығар. 
Бірақ, қанша жаһандану дәуірінің үстемдігі жүріп тұрса да, біз сол аласапыран дәуірде 
қазақылығымызбен, қазақы болмыс-бітімімізбен, қазақы дәстүрімізбен, қазақ тілімізбен, 
қазақы иісімізбен өмір сүруіміз керек. Біз өзіміз керек етпеген қазақ тілі кімге керек 
болсын? Өз тілімізді өзіміз сүйейікші, ағайын! Күйінішімізді де, сүйінішімізді де өз ана 
тілімізде жеткізіп бөліссек, тіліміздің де, өзіміздің де мерейіміз өсіп, мазақ болмас едік. 
Мазағынан бұрын өз қазағыңа ортақ ісіңді қазақша айтып түсіндіре алмай қиналғанда, 
жон терің сыпырылғандай азапты күй кешесің. 
Қазақы қайнарымыз бен қаймағымыз бұл күнде сұйылып кеткендей. Өйткені, 

елімізде мемлекеттік тілде оқыту жұмыстарымен қатар, ағылшын тілі және еліміздегі 
диаспора өкілдерінің де тілдері оқытылуда. Әрине, құптарлық іс. Алайда, мемлекеттік 
тіл – қазақ тілін бір жүйеге түсіре алмай жүріп, өзгелердің тілін де оқытуға талпынып 
жатқан билік кінәлі ме, әлде бір ғана ана тілін қиынсынып, жүздеген өзге тілді оқуға 
талпынып жатқан көпшілік кінәлі ме? Не десек те, қазақ тіліміздің жазығы жоқ қой! 
Еліміздегі 100-ден астам ұлттар мен ұлыстар қазақша оқып-үйреніп, барлығымыз 
қазақ тілінде сөйлейміз бе десек, бір қазақ жүз тіл біліп, әрқайсысына өз ана тілінде 
сөйлеуге міндетті болып қалмай ма?

«Іш қазандай қайнайды, күресерге дәрмен жоқ» деп, кезінде аға буындар жаттың 
қолында жатсынған билікке бағынғанда айтқан болар. Алайда, бұл сөз бүгінгі таңда 
да өз мәнін жойған жоқ. Айтып-айтпай не керек, біздің бұл жанайқайымыз жоғарыға 
қарай көтерілудің орнына, жердің астына қарай кетіп жатады.
Мемлекеттік тілі – қазақ тілі болып табылатын Қазақстанда қазақ тілі сәлемдесетін 

тіл. Осыған да шүкір, жоқ болып кетпесек болғаны да! Әйтеуір бір жылдары әупірімдеп 
хал сұрасып, мал-жан түгендейтін де дәрежеге жетерміз.
Еліміз Тәуелсіздік алып, бөркімізді аспанға атып қуанғалы да ширек ғасыр уақыт өтіпті. 

Жеткен жетістіктеріміз, шүкір, жетерлік. Үкімет қазақшалауға бет бұруда, олқылықтар 
да жоқ емес. Қандай сала, қандай қызмет болмасын тілдік кемшіліктер бары анық. 
Қызмет көрсету мекемелеріне бас сұғып, қолыңа ұстатқан қағазды толтыру үшін не 
жазатыныңды білмей дал боласың. Бәрі қазақша, бірақ аударма. Қате аударма. Оның 
өзін орысшасын қарап қана түсінесің де, әрі қарай жұмысыңды жалғастыра бересің. 
Орысшасына қарап, дұрыс аудармасы былай емес пе деп біліп тұрған  қарапайым 
тұтынушы халыққа қарап, мекемедегі қызметкердің оқығаны қайда дейсің. 
Өзбек халқында мынадай бір мәтел бар екен: «Орыс болғың келсе, қазақбол». 

Жылағың кеп тұрып, күлетін тіркес. Сол секілді орыс тілінен тікелей аударылатын 
жарнама мәтіндері туралы бірдеңе деу де оқырмандарды мезі ететін шығар. Қазіргі 
жарнамалардың қазақшасын түсінуің үшін, орысшасын оқысаң жеткілікті.
Айтпақшы, біз бұрын үш тұғырлы тілмен бір жыланды басып озсақ, ал енді жүздеген 

тіл меңгеріп алар болсақ, ордалы жыландарды да шаң қаптырармыз-ау, бәлем! Тек 
олардан бір ғана айырмашылығымыз бар. Оларға қарағанда біздің тілдің уы түгілі, 
уыты да жоқ... Өкініштісі де осы!

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ

(Жыланды да жолда қалдырдық...)
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мекемесі, «Целинный орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

9933

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Шалқар орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

10100

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Шүкірлік негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

10381

Жалғасы. Басы 3-бетте.

Ұлы Жеңіске биыл 71 жыл толып отыр. Бұл күн халқымыздың 
ержүректілігі мен төзімділігін паш ететің тарихта мәңгі қалатын 

күн. 1945 жылдың 9-мамыры күні дәл осы шаттық хабарды естіп 
тұрып, бүкіл әлем теңселіп кетті. Жер жүзі халықтарының жүректері 
қуаныштан лүпіл қақты... Кеңес одағының тұрғындары күндей 
күркіреген соғыста – 1418 күн мен түндерде, бүкіл жігерімен Жеңіске 
ұмтылған…
Бұл соғыста Кеңес Одағын мекендеген барлық халық бір жеңнен қол, 

бір жағадан бас шығарып Отанын қорғады. «Ел үмітін ер ақтар, ер 
атағын ел сақтар» - дей келе Ұлы Отан соғысының  71 жылдығына орай 
ата-бабаларымыздың рухына тағзым ретінде олардың ерен ерліктерін 
мәңгілікке есте сақтап, жадымызда ұстаймыз. Қанша жылдар өтседе, бұл 
соғыста ерлікпен қаза тапқан әрбір батырларымыздың тарих төрінен 
орын алатыны және ұрпақтары мәңгі жеңіс алауын сөндірмей, Отан үшін 
от кешкендерді әрқашанда жүрек түпкірімізде ұстаймыз. 
Ардагерлеріміздің ерліктері ұмытылмайды. Ол кейінгі ұрпақтың бойына 

ізгі қасиеттерді – Отанды шексіз сүю, төзімді болу, қиындыққа мойымау 
сияқты қасиеттерді сіңіру ісінде тамаша үлгі болмақ.  
Ұлы Отан соғысының тарихында өшпес аты қалған Мәншүктің шын есімі Мәнсия 

Мәметова. Қазақтың қаһарман қызы 1922 жылы Орал облысының (бұрынғы Гу-
рьев) Орда ауданында өмірге келген. Анасы еркелетіп моншағым дей бергесін, 
бала Мәнсия өз есіміне тілі келмей, өзін Мәншүк деп атап кетіпті. 
Мәншүктің өз әкесі – ЖиенғалиМәметов. Бірақ Жиенғалидің немере інісі Ахмет-

те бала болмағасын, әкесі қызды бес жасында інісінің тәрбиесіне береді. Ахмет 
Саратов қаласында оқып жүргендіктен, Мәншүкті сол жаққа алып кетіп, бірнеше 
жыл ағасымен ойламаған жерден байланысы үзіліп кетеді. 1931 жылы Алматыға 
келгесін, ағасы Жиенғалидің аштықтан көз жұмғанын естиді. Сөйтіп Мәншүк Ахмет 
пен Әминаның қолында қалады. 
Ахмет Мәметов – қазақтан шыққан ең алғашқы дәрігер. Сонымен қатар, ала-

шордашы ретінде Бейімбет Майлин, Құдайберген Жұбановтармен жақын 
араласқандықтан 1938 жылдың қаңтар айында қамауға алынады. Ахметтің әйелі 
Әмина Мәметова Әбілқайыр ханның тұқымы. Атасы молда, әкесі де елге сыйлы 
адам болған. Өзі де Патша заманында әйелдер гимназиясында оқып, Саратов-
та аспирантураны тәмәмдаған. Сөйтіп елге оралып, әдебиет пәнінің мұғалімі боп 
қызмет етеді. Сол кездегі газеттерге сыни мақалаларды жазуды да әдетке ай-
налдырады. Қуғындалып «Халық жауы» атанған Ахмет Мәметов әйелі Әминаға: 
«Менің Мәншүгімді ренжітпе, қалай да болсын аман сақта» - деп тапсырды. Есей-
ген соң Мәншүк әкесінен бас тартпай, оның кінәлі еместігіне үнемі сенімді болады. 
Мектепті бітіргеннен соң Мәншүк медицина институтына оқуға түседі. 1941  жылы 

Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк небәрі 18 жаста болатын. Соғысқа өз 
қалауымен сұранған қайсар қыздың өтініші былай деп жазылыпты: «Фашистерді 
жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ, сондықтан өзімді 
жіберіңіз. 1939 жылдан бері комсомолмын. 1941 жылы 7 тамыз» - деп қол қойыпты. 
Бірақ Мәншүктің соғысқа аттану туралы өтінішті бірден жүзеге аспады. Сөйтіп 1942 
жылдың 13 тамызында Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасы майданға аттан-
ды. Ол бригаданың құрамында 4890 жауынгер, оның ішінде екі қыз – дәрігер Ма-
риям Сарлыбаева және Мәншүк Мәметова бар болатын. Жауынгерлерді қазақтың 
ақыны Жамбылдың «Ленинградтық өренім» өлеңімен шығарып салыпты. 
Соғысқа өз қалауымен келген қазақтың нәзік қызы майданның қиындығын ер-

лермен қатар көріп, жер жорғалап, суда жүзіп, ну ормандарды артта қалдырып, 
пулемет атып та үйренді. Қандай қиындыққа болсын қазақ қызы еш мойыған жоқ. 
Мәншүк 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының «ең жақсы пулеметші» атағына 
ие болды. 1943 жылы 15 қазанда Псков облысының Невель қаласын босату үшін 
Изоча станциясындағы 173,7 биіктігіне өте қатал тартыс болды. Мәншүк өзінің 
әскери бөлімінің шабуылын пулемет отымен қорғады. Сол жолы фашистердің 
бетіне тікелей оқ атқан Мәншүктің өз басына да оқ тиіп, қайсар қыз сол жерде 
ерлікпен қаза тапқан. 
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Жоғарғы Кеңесінің Жарлығымен 

1944 жылдың 1 наурызында Мәншүк Жиенғалиқызы Мәметоваға Кеңес Одағының 
Батыры атағы берілді. Сондай-ақ, Павлодар облысының колхозшылары Мәншүк 
атындағы танк колоннасын құруға қаражат жинады. Туған жері Оралда оған 
ескерткіш орнатылды. Бүгінгі таңда Невель, Алматы, Орал қалаларында Мәншүк 
атындағы көшелер бар. Қазақстандағы ондаған мектептер, Қызылорда қыздар 
педагогикалық училищесі Мәншүк есімімен аталады. Қаһарман қыздың өмірі мен 
өшпес ерлігі туралы М. Бегалиннің режиссерлігі мен А. Михалков-Кончаловскийдің 
авторлығынан туындаған «Мәншүк туралы жыр» көркем фильмі жарық көрді. 
Түйін. Ешкім де, ештеңе де ұмытылмақ емес. Қан майданның сансыз ұрыстарында 

жеңіске ұмтылған қазақтың моншақ қызын тек қана қазақ даласы мен бүкіл одақ 
есінде сақтайды деген нық сенім бар.

Нұргұл ҚҰЛБАЕВА.
Ш.Уәлиханов атындағы Сырымбет 

тарихи-этнографиялық мұражайының қызметкері.
(Мәліметтер мұражай қорынан алынған).

Ұлы Жеңіске – 71 жыл!
Қазақтың «Моншақ» қызы

Ауылда Болат Бекішев ағай екінші дүние жүзілік соғыстың 
мүгедегі болатын. Бірде ол кісініні әңгімеге тартқанда былай деп 

сыр шертіп еді: Мен 1925 жылы Сырыөзек ауылында тудым. Үш жа-
сымда анамның айтуы бойынша бір қарау адамдар әкемнің үстінен 
арыз жазыпты, содан оны милиция келіп тұтқындап, Көкшетауға апа-
ра жатып жолда сотсыз-тергеусіз атып тастапты. Не істейсің бертін 
білдік қой ол кезде заңды белден басқан заман екенін. Бертін Хрущевтің 
«жылмығы» кезінде мұрағатты қопарып көрейін деп едім «үш әріп» 
рұқсат етпеді. Сегіз жасымда анам қайтыс болып жетім қалдым. Бірақ 
ол кезде қазақтар жетімдерін жылатпаған жесірлерін қорлатпаған 
кез ғой. Мені Маймақов Әбілтай қамқорлығына алып, балаларынан кем 
қылмай өсірді…

1941 жылы соғыс басталған кезде Қаратал жеті жылдық мектебін бітірдім. Одан 
әрі оқуымды соғыстан соң жалғастырамын әзірше жауларды жеңуге ат салысай-
ын деп колхоз жұмысына араластым. Ол кезде соғыстың 1418 күнге ұласатынын 
өзімде соғыста қан кешетінімді білген жоқ едім. 

1943 жылы қаңтарда әскерге алынып, Самарқанд қаласындағы пулеметшілер 
мектебіне оқуға жіберді. Оқуды аяқтаған соң үшінші Беларус майданының 
173 атқыштар дивизиясы сапында пулемет расчетын басқардым. «Максим» 
пулеметін сүйрете жүріп қиян-кескі соғыспен Беларусияның қала мен ауылдарын 
азат етістім. Әсіресе Орск, Витебск және Минск қаласын азат ету кезіндегі қанды 
қырғын соғыстар есімде. Талай майдандас достарымнан айрылдым. КСРО-ның 
шекарасына жақындаған сайын фашистер жанталаса қарсыласты. Олар қаншама 
қарсыласып от шашса да оларды тықсыра-тықсыра КСРО шекарасына шықтық. 
Иә, кейде бір ауылда біресе олар алып, біресе біздер алған алма кезек алған 
сәттер болды. 
Кезекті бір қаланы азат ету үшін біздің дивизия шабуылға шықты, бірақ жау оғы 

бас көтертпеген соң окоп қазып бекініп алдық. Бір кезде олар қарсы шабуылға 
шыққанда өзімнің пулемет расчетымен жауларды кескілеген оқпен қарсы алдым. 
Осы соғыста жеке өзім бір танкті отқа орап ондаған фашистерді жер жастанды-
радым. Соғыстың қызған шағында жанымнан снарядтың жарылғаны есімде со-
дан есімен айрылдым. Есімді жисам түн ортасы, атыс-шабыс басылған, тұрайын 
десем аяғым қимылдамайды. Қолым пулеметтің тұтқасында қарысып қалыпты 
содан саусақтарымды ақырындап икемге келтіріп қолымды тұтқадан босатып ал-
дым. Жанымдағы серігім қаза тауыпты. Бір кезде алыстан дауыстар естілді, дауы-
стар жақындап келе жатты, өлсем жауларымды өзімен ала өлейін деп пулеметтің 
тұтқасына қолымды салып атуға ыңғайлай бергем. Бірақ орысша сөйлеген дауы-
старды естіп қуанып айғай салдым. Дауысымды естіген солдаттар жетіп келді бұлар 
өлгендерді жерлейтін арнайы топ екен. Мені олар дала госпиталіне тапсырды, бірақ 
ондағы дәрігерлер менің жарамды көріп бірден Минск қаласына аттандырды. 
Госпиталде жеті ай жатып бір аяғыман айрылып 2 топтағы мүгедек болып, елге 

оралдым. Көрсеткен жауынгерлік ерліктерім үшін 1 дәрежелі Отан соғысының 
ордені және көптеген медальдерімен марапатталдым.
Үйге келісімен мүгедекпін деп үйде отырмай колхоз жұмысына араласып 

бухгалтердің көмекшісі болдым,- деген еді Болат ағай. 
Қырық жыл қырған болса да ажалды өледі демей ме, бүгінгі күндері кешегі Отан 

қорғау жолында қан төгіп елге оралмаған, еңбек майданында ауылдың көркеюіне 
ат салысқан ауылдың соғыс ардагерлері бүгінгі күні арамызда жоқ болса да 
ерлердің есімі ұмытылмайды. Топырағы торқа, жандары жәнәттә болсын.

Ерсін ЕРҒАЛИЕВ.
Қаратал ауылы.

Ол күндердің өшпес даңқы
Ер есімі ұмытылмайды

«Мәңгілік еліміз барда, 
қазақтың тарихы да мәңгілік». 

Н.Ә. Назарбаев.
Мұражай – халықтың мәдени-тарихи мұрасын 

сақтайтын, келушілер арасында қазақстандық 
патриотизмді насихаттайтын, қоғамның та-
рихи естелігін сақтауға және байытуға, тарихи 
сана-сезімді қалыптастыратын мәдени-тарихи  
орталық. 
Мұражай қызметкерлерінің басты міндеті – 

Ш.Ш.Уәлихановтың өмірі мен қызметін насихаттау, 
адамдарға құнды тарихи ақпарат беру, ұлы ғалымның 
өмірлік жолы, оның жолдастары мен әріптестері, туы-
стары жайлы жаңа мағлұматтар жинау, оның көптеген 
ғылыми еңбектерін, саяхаттарды жайлы жолжазбалары мен 
күнделіктерін одан әрі терең зерттей түсу. 
Біз жоспарлы түрде тарихи-мәдени, ғылыми және басқа 

құндылықтары бар заттарды жинастырамыз, есепке 
қоямыз, оларды сақтаймыз. Өзіміздің қордың және басқа 
да материалдардың негізінде мәдениет мекемелерімен 
бірлесе отырып тұрғындардың әртүрлі жіктерінің арасында 
бұқаралық ғылыми-ағарту, насихаттау, мәдени-тәрбиелік 
мәні бар жұмыстарын өткіземіз.
Ш.Ш.Уәлиханов музейі 1985 жылы ғылымның туғанына 

150 жыл толуына арналып ашылған болатын. Одан бері 31 
жыл өте шығыпты.
Музей негізі әуелі біздің мектептің бір сынып бөлмесінде, 

кейін мұрағаттардың көбеюіне байланысты үш бөлмесінде 
орналасқанды. Сол мұрағаттардың негізінде жеке му-
зей ашу ойы туды. Осы игі істің негізін қалаған – Күлпән 
Хайроллақызы болатын. Мектеп директоры Атығаева 
Зәйкен Қасқиқызы қолдап, шебер ұстаздарымыз Сәліков 
Дауылбай мен Жанмұханбетов Құрмаш қолұшын беріп, му-
зей дүниеге келді.  
Музейде ғалымның өмірі мен қызметі, өскен ортасынан, 

саяхат жасаған сапарларынан сыр шертетін құнды дерек-
тер мен құжаттар қойылған.  
Бұқаралық жұмысты белсендендіру мақсатында 

облыстық мәдениет басқармасымен, облыстық тарихи-
өлкетану мұражайымен және облысымыздың басқа да 
белді мұражайларымен, аудандық мәдениет бөлімімен, 
аудандық кітапханамен және аудан мектептерімен және 
Сырымбет орта мектебімен тығыз байланыс жасаймыз. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында мақалаларымыз жарық 
көріп тұрады. Облысымыздың және ауданымыздың көрнекті 
тұлғалары, еңбек адамдары жайлы материалдарды да 
мұражай қорына жинаймыз. Ардақты аналар, Ұлы Отан 
соғысы, еңбек, Ауған, тыл ардагерлерімен кездесулер және 
музей сабақтары, патриоттық сағаттар, дөңгелек үстелдер 
және тағы да басқа іс-шаралар өткізіліп тұрады.  
Мұражай жыл бойы Солтүстік Қазақстан облысының 

мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар басқармасымен 
бекітілген жоспар бойынша жұмыс істейді. 
Қызметкерлер мұражайда «Шоқан мәңгі есімізде», «Шоқан 

ұлы тұлға», «Атақонысқа оралу», «Елі үшін, халқы үшін 
туған Шоқан», «Көкіректе сөнбейтін мәңгі жарық», «Шоқан 
Уәлихановпен Ф.М. Достоевскийдің достығы», «Шоқанның 
ізі қалған Сырымбет» атты тақырыпты лекциялар оқылды. 

«Ф.М. Достоевский», «Еще не стихла боль Афганистана», 
«Наурыз – достық мейрамы», «Горячий патриот своего наро-
да», «Ұлы жүректі азамат», «Елім деп соққан жүрек», «Әсем 
қала – Нұр Астана», «Ата Заңның асқаралы асуы», «Қазақ 
хандығына 550 жыл», «Тілім - құдіретім», «Отанымыз ортақ 
үйіміз», «Абай дана – Абай дара халықта», «Ұлы даланың 
жарқын жұлдызы», «Первому Президенту», «Тәуелсіздік 
белестері» атты тақырыптық көрмелер өткізілді. 
Омбы қаласының әкімшілігі мен Қазақстан 

Республикасының Омбы қаласындағы Консулдығының ар-
найы шақыруымен Ш.Уәлихановтың туғанына 180 жыл то-
луына орай өткізілген «Өз халқының болашағына қызмет ету 
оның арманы еді» атты Халықаралық өлкетану оқуларына 
құрметті қонақ ретінде қатысып Қазақстан Республи-
касы Ұлттық мұражайының директоры Дархан Мыңбай 
Халқымыздың мәдени мұрасын насихаттау жолындағы 
еңбегіне музей басшысы Уәлихан Хайроллаұлына «Алғыс 
хат» табысталды.
Алматы қаласында Қазақстан телеарнасындағы «Айтуға 

оңай» ток-шоуының құрметті қонағы ретінде қатысып, 

18 мамыр – Бүкіләлемдік мұражай күні
Тәуелсіздік жылдарындағы жетістік

Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Асанәлі Әшімовпен 
кездесті.
Шоқан Уәлихановтың 180-жылдығына орай «Білім және 

мәдениет» телеарнасының «Өмір жолы» атты Сырымбет 
ауылында түсірген фильміне музей қызметкерлері белсене 
қатысты. 
Сондай-ақ, мұражай қызметкерлері Шоқан Уәлихановтың 

180 жылдығына орай іс-сапармен Астана қаласындағы 
Ұлттық мұражайында «Шоқан қазақтың жарық жұлдызы» 
атты дөңгелек үстелге қатысты және мұражай қызметкерлері 
іс-сапармен Семей қаласында Ф.М. Достоевскийдің 
әдеби-мемориалдық мұражайы мен Щучье қаласындағы 
Ш.Уәлиханов атындағы кадет корпусында болып, 
әріптестермен пікір алмастық.
Философия ғылымдарының докторы, профессор Рау-

шан Көшенова басқаратын «Шоқан жолдары» қоғамдық 
бірлестігімен, сондай-ақ, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің жанындағы «Шоқан» маги-
странттар клубымен жан-жақты шығармашылық байланыс 
орнатып, жұмыс істеп келеміз.
Мұражайға көптеген мемлекет, мәдениет, өнер 

қайраткерлері, еліміздің көрнекті тұлғалары келіп тұрады, 
сондай-ақ, шетелден Қазақстандағы Швеция елшісі Христи-
ан Камилл, Стагольм мұражайының директоры Ева-Софи 
Эрнстелль және Стагольм мұражайының қызметкері Кри-
стина Генгер   «Айғаным»  қонысында және Ш.Уәлиханов 
мұражайына келіп Шоқан Уәлихановтың өмірімен, 
шығармашылық жолымен және қазақ халқының әдет-ғұрпы, 
салт-дәстүрімен танысып, ризашылығын білдірді.

«Айғаным» қонысында Қазақ хандығының 550-жылдығына 
орай   «Ұлы Дала Елі» республикалық тарихи-мәдени 
экспедициясының мүшелерін қарсы алдық.
Айыртау аудандық филиалының қолдауымен пар-

тия ғимаратында аудан әкімінің орынбасары Мафру-
за Науанованың төрағалығымен өткен «Рухани келісім 
– бейбітшілік тірегі» атты дөңгелек үстелдің құрметті 
қонақтары Петропавл және Булаев Епископы Владимир, 
«Қасиетті Троица» Рим-католик шіркеуінің шырақшысы 
Якубчак Томаш музейге келіп, көріп, ризашылығын білдірді. 
Осы жылдар аралығында мұражай «Үздік аудандық 

мемлекеттік мұражайы» атты облыстық байқау-сайысында 
Гран-при атағына ие болдық, облыс әкімшілігінен 
мұражайға бағалы сыйлық табысталды және «Абылай хан 
резиденциясы» мұражай кешенінде тұнғыш рет экскурсия 
жүргізушілерінің облыстық байқауында біздің мұражай 
қызметкері Құлбаева Нүргүл екі мәрте «Ең үздік экскур-
сия жүргізуші» атағына ие болды. Бірнеше «Алғыс хат», 
мадақтамаларға ие болдық. 
Ш.Ш.Уәлиханов Сырымбет тарихи-этнографиялық 

мұражайында Америка құрама штатының елшілік өкілі Лей-
ла Кох, суретші У.Смит, Вашингтон қаласындағы Смитсо-
новский мұражайының Азия мәдениеті бөлімінің директоры 
доктор Пол Тейлор келіп, Шоқан Уәлихановтың өмірімен 
шығармашылық жолымен және қазақ халқының әдет-
ғұрпы, салт-дәстүрімен танысып ризашылығын білдіріп, 
АҚШ-тағы Смитсон институтының атынан сертификаттарға 
ие болдық.
Осындай үлкен дәрежелерге жету, мұражай 

қызметкерлерінің ерен еңбектерінің арқасы деп білемін. 
Мұражайда істейтін қызметкерлер өздеріне қойылған 
міндетті өте бір жауапкершілікпен атқарып отырады.
Ұжымның барлық қызметкерлері өз істеріне жан-тәнімен 
берілген жандар, олар өз мұражайының әсем де жайлы 
болғанын қалайды.  
Мұражайдағы әр-бір мүліктін, әр құжаттын өзіндік та-

рихы бар. Осы алтыннан да қымбат қазыналардың 
тәлім-тәрбиелік маңызы зор. Осы жәдігерлерді көздің 
қарашығындай сақтап келер ұрпаққа аманат ету өзіміздің 
парызымыз деп санаймыз. 
Шоқтығы биік, дара, дана қазақ халқының асыл перзенті 

Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов туралы көп білгілері 
келетіндерге есігіміз әрқашан ашық. 
Бүкіләлемдік мұражай күні қарсанында әріптестерімді 

шын жүректен құттықтап, келешекте зор деңсаулық, 
шығармашылық табыс тілеймін.

Нұргүл ҚҰЛБАЕВА,
Ш.Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи-
этнографиялық мұражайының қызметкері.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Достық элеваторы» ЖШС-і 2016 жылдың 31 мамырында сағат 11.00-де 

Айыртау ауданы Николькое-Борлық ауылында табиғатты қорғау іс-шарасы 
жоспарының талқылауы өтеді.

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-да энерго және ресурс үнемдейтін іс-шараларға 
бірінші кезекте көңіл бөлінеді. Энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануға 

ұмтылу «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» заңының 
нормаларымен шартталған. Энергетикалық компанияның әрбір кәсіпорнында  
энергия үнемдеудің мемлекеттік бағдарламасы, негізгі жабдықты қайта құру, 
жаңғырту және ауыстыру барысында жыл сайын жүзеге асырылады. Энергия 
үнемдейтін іс-шараларға энергетикалық кешенінің әрбір кәсіпорнында алдыңғы 
қатарлы автоматтандырылған жүйесін енгізуді, сондай-ақ жоғары технологиялық 
энергия үнемдеу материалдарын пайдалану және энергия үнемдеудің ұзақ мерзімді 
бағдарламаларын әзірлеуді жатқызуға болады. Осылайша, өзінің өндірістік 
көрсеткіштерін арттыра отырып, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, алынған энергияны тиімді 
әрі ұқыпты пайдалану қажет екенін ұмытпайды.
Бүгін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Петропавл 2-ЖЭО-да, 2014 жылы өткізілген энергоаудиттің 

қорытындысы бойынша алынған ұсыныстарға сәйкес, станция энергия тиімділігін 
арттырудың арнайы бес жылдық бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл бағдарламаны 
орындау арқасында қол жеткізген әсері 2015 жылы 50,7 мың тонна көмір үнемдеу 
құрады.

2015 жылы қыркүйек айында К-63-8,8 үлгілі №1 турбоагрегатты іске қосу жылу жылу-
электр орталығы үшін маңызды оқиға болды. Жаңа турбина станция жұмысының 
сенімділігін және үнемділігін арттыруға, сондай-ақ белгіленген қуаттылығын 21 МВт көтеруге 
және электр энергиясының өндіруін жылына 223,6 млн кВт/с  үлкейтуге мүмкіндік берді. 
Шартты жылда турбина бойынша отынның үнемдеуі 37,3 мың тонна көмір құрайтыны 
күтілуде. Сондай-ақ, 2015 жылы 100 МВт дейін қуаттылығын арттырумен Т-76-90/2,5 үлгілі 
№ 7 турбоагрегат жаңғыртылды (бұл ретте станцияның белгіленген қуаттылығы 24 МВт 
үлкейді)  Шартты жылда жоспарланған үнемдеу 12 954 тонна көмір құрайды. 
Қазіргі уақытта 2-ЖЭО-да Т-95/105-8,8 үлгілі № 5 турбоагрегатты салу бойынша жұмыстар 

жалғасуда. Жаңа турбинаны желіге қосу 2016 жылғы қараша айына жоспарланған, 
сондан кейін станцияның белгіленген қуаттылығы электр энергиясы бойынша 62 МВт-
қа және жылу энергия 35 Гкал-ға артады. Сонымен қатар, 2015 жылғы ақпан айында 
жылу-электр орталығында № 12 қазанагрегатты қайта құру бойынша жұмыстар ба-
сталды, оны пайдалануға қосу 2016 жылғы маусым айына жоспарланған. Қайта құру бу 
өнімділігін сағатына 50 тонна үлкейтуіне, қазанның сенімділігін және тиімділігін көтеруіне 
мүмкіндік береді, ал отынның жоспарланған үнемдеуі шартты жылда 4,2 мың тонна көмір 
құрайды.  
Энергия үнемдеу бойынша өткізілген шаралардың арқасында, 2014 жылға қарағанда 

Петропавл 2-ЖЭО-да 2015 жылы отынның үлесті шығындарын азайтудан үнемділігі 32,1 
мың тонна көмір құрады. 2015 жылы Петропавл 2-ЖЭО 2 809 138 мың кВт.с электр энер-
гиясын өндіріп шығарды. Ағымдағы жылы станцияда 3 232 960 мың кВт.с электр энергиясын 
өндіріп шығару жоспарлануда, бұл 2015 жылғы көрсеткіштерімен салыстырғанда  15 %-ға 
артық. Бүгінгі таңда станцияның белгіленген электр қуаттылығы 479 МВт құрайды, 2016 
жылдың соңына қарай бұл көрсеткіш 541 МВт дейін жетеді.  

«Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ-да энергия үнемдеу 
бағдарламасының аясында ашық сымды ҚОС (өзі қозғалмалы оқшауланған сым) 
маркалы сымға ауыстырумен ВЛ 0,4 кВ әуе желілердің қайта құру жұмыстары, көтерме 
және бөлшек сауда нарықтарының Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың 
автоматтандырылған жүйесін (ЭКЕАЖ) енгізу  жүргізілуде. 

2015 жылы компанияда ҚОС технологиясын қолданумен, 25,3 шақырым ВЛ 0,4 кВ 
әуе желілерінің қайта құру жұмыстары жүзеге асырылған. Бұл технология ең үдемелі 
және перспективалық болып табылады, өйткені ол көрсетілетін қызметтердің сапасын 
арттыруына, өндірістік шығындарды (электр энергияны тасымалдау кезінде оның ысырап-
тарын, ЭБЖ және энергетикалық жабдықты жөндеу шығындарын, төтенше жағдайларды 
жою шығындарын) азайтуына бағытталған. Сондай-ақ, ҚОС орнату электр энергиясын 
шартсыз тұтыну мүмкіндігін болғызбайды, энергиямен қамтамасыз етудің жоғары 
сенімділігіне кепілдік береді, сонда электр энергиясының техникалық шығындары мейлінше 
қысқартылады. 2016 жылы «Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» 
АҚ-да Петропавл қ. мен Солтүстік Қазақстан облысының аудандарында «ашық» сымды 
ҚОС маркалы сымға ауыстыру ұзақтығы 36 шақырым ұлғайтылатын болады. 
Компанияда ЭКЕАЖ енгізу қатысты айтсақ, «Сибирь», «Комарово», «Волошинка», 

«Николаевка», «Андреевка» и «Дубровное» шағын станциялардың 17 нүктесіндегі электр 
энергиясының ауданаралық өтулерде көтерме сауда нарығының жүйесі орнатылған. Бұл 
жүйе, электр энергиясының сапасын бақылау, есепке алу дәлдігін арттыру, шығындарды 
анықтау және шектеу, ұрлық анықтау мен электр энергияны тарату үдерісінің  ашықтығын 
қамтамасыз ету үшін арналған. 2016 жылы «Солтүстік Қазақстан ЭТК» АҚ 106 есепке алу 
нүктелерінде көтерме сауда нарығының ЭКЕАЖ орнатуды жоспарлап жатыр. Сонымен 
қатар, 2015 жылы Петропавл қ. мен Солтүстік Қазақстан облысының Қызылжар ауда-
нында электр энергиясының бөлшек сауда нарығының  5568 есепке алу нүктелерінде 
ЭКЕАЖ орнатылған. Бөлшек сауда нарығының ЭКЕАЖ жұмысының принципі: абоненттер 
есептегіштерінің көрсетулерін автоматты түрде алу және оларды интернет-байланыс 
арқылы электржелілік компанияның серверлеріне беру. Бұл электр энергиясының 
шығындарын азайтуына мүмкіндік береді, деректерді алу мен тәулік зоналары бойынша 
электр энергиясын есептеудің саралау үдерісін жеңілдетеді. 

«Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС-де энерго- және ресурс үнемдейтін іс-шараларға 
да көп көңіл бөлінеді. Кәсіпорын үшін негізгі көкейтесті мақсаты, жылу энергияның 
шығындарын азайту мен жабдықтың тозу көрсеткіштерін төмендету болып табылады. 
Осылайша, кәсіпорында «2016-2020 жылдар кезеңінде «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС 
дамыту, қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру» Инвестициялық бағдарлама 
әзірленген. Оның мақсаты, жылу энергия көлігінің тиімділігін арттыру болып табылады, 
бұл шығындардың барлық түрлерін азайту арқылы қол жеткізіледі және Петропавл қ. 
тұрғындарын және кәсіпорындарын энергиямен жабдықтау үшін өнімсіз шығындарын 
қысқартуға бағытталған. Бағдарламаны қаржыландыру «Петропавл Жылу жүйелері» 
ЖШС өз қаражат есебінен де, сондай-ақ, Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің 
инвестициялық зайымын тарту мен «Нұрлы Жол» бағдарлама бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Экономика министрлігінің бюджеттік жәрдем қаражат есебінен де 
жүзеге асырылады.  

2015 жылы күрделі салымдар жоспары мен ЕҚДБ зайымы аясында, «Петропавл Жылу 
Жүйелері» ЖШС құбыр желісінің 5 шақырымнан астам оқшаулауын қалпына келтіру 
бойынша жұмыстар орындалған. Сондай-ақ, «КАЗНИПИЭнергопром» институты» АҚ 
жобалық институтымен, құбыр желісінің жалпы ұзындығы 31 шақырым құрайтын алдын 
ала оқшауланған құбырларды пайдалана отырып, Петропавл қ. жылу желілерін қайта 
құруына 11 жобаларды әзірлеу үшін келісімшарттар жасалды. 
Жылу желілердің кәсіпорындарында қолданыстағы инвестициялық бағдарламадан 

басқа жөндеу қоры көзделген, оның арқасында 2015 жылы 13,6 шақырым желілер ауы-
стырылып, ашық құбыр желілерінің 5,2 шақырым жылу оқшаулауы қалпына келтіріліп, 3 
жылу бекеті мен 12 жылу камералар жөнделді.   

2016 жылы «Петропавл Жылу Желілері» ЖШС-де бірқатар ірі масштабты шаралар 
жоспарланып жатыр, олардың ішінде – жалпы ұзындығы 8 шақырымнан астам алдын 
ала оқшауланған құбыр желілерін қолданумен жылу желілерін салу және көбікполиуретан 
қабығын (КПҚ) қолдана отырып, 1 шақырымнан астам оқшаулауды қалпына келтіру.  
Күрделі және ағымдағы жөндеу барысында 2016 жылға 12,7 шақырым құбыр желілерін 
ауыстыру мен  4,8 шақырым жылу желілерін қалпына келтіру жоспарланған.   
Бір айта кететін, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС өткізілетін шаралар арқылы жылу 

энергияның шығындарын төмендету бойынша серпінін сақтауға мүмкін. Осылайша, 2010 
жылдан бастап 2015 жылға дейін шығындардың азаюы, жылу энергия өткізуін 2010 жылы 
1319,134 мың Гкал-дан 2015 жылы  1329,586 мың Гкал дейін  үлкейту кезінде 30,67 % 
(583,648 мың Гкал) бастап 28,87 % (513,633 мың Гкал) дейін 2,8 пайыздық тармақ (70,015 
мың Гкал)  құрады. 

«Севказэнергосбыт» ЖШС-де бірнеше жыл бойы Петропавл қ. тұрғындары арасында 
Жылу энергияны есептейтін үйге ортақ аспаптарды (ЖЭЕҮОА) сатып алу және жылу 
беру маусымнан жайлы өтуіне ықпал ететін энергия үнемдеу іс-шараларын өткізу 
қажеттілігі қатысты ақпараттық-түсіндіру жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2015 жылы энергия 
жабдықтаушы ұйым мен «ТКШ даму қоры» АҚ арасында 386,82 млн теңге сомасына 
жылу есептегіштерді сатып алу мен орнатуына лизингтік келісімшарт жасасқан, сонда 
«Севказэнергосбыт» ЖШС тұтынушылардан ақша жинауына жауапты қаржы операторы 
ретінде болып тұр. Бүгінгі күні есепегіштер Петропавл қ. 288 үйлерінде орнатылған. 2016 
жылдың басынан бастап, жылу энергияны есепке алу аспаптары облыс орталығының 10 
үйінде орнатылған. Ағымдағы жылы «ТКШ даму қоры» АҚ орнату бағдарламасына сәйкес, 
үйге ортақ жылу есептегіштер Петропавл қ. 148 үйлерінде орнатылуы тиіс. ЖЭЕҮОА үйдің 
іс-жүзінде тұтынылған жылуды есептеуге мүмкіндік береді, бірақ есептегіштің өзі энергия 
үнемдеуіне ықпал етпейді. Алайда,  жылуды есептейтін үйге ортақ аспапты орнатқан 
тұтынушыларда, үйде энергия үнемдейтін шараларды өткізуге мүмкіндігі бар, ал есептеуіш 
аспап шаралардың тиімділігін көрсете алады және жылу тұтынудың үйішілік жүйесінде 
туындаған мәселелерді анықтауға көмектеседі. 
Солтүстік Қазақстан облысы мен Петропавл қ. тұрғындарын сапалы энергиямен 

үздіксіз қамтамасыз ету, энергия үнемдеу, қоршаған ортаны қорғау және қызметкерлердің 
қауіпсіздігін сақтау, осының бәрі «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ үшін басым болып табылатыны 
айта кету керек. Энергетикалық кешенінің жұмысында барлық осы компонеттер  біртұтас 
болып қаралады.  Электр және жылу энергияны генерациялаудың, тасымалдаудың 
және өткізудің күрделі циклі, энергетикалық саласының қызметкерлерінен барынша 
ықтимал берілгендігін, ең жоғары біліктілігін және кәсіпқойлығын талап етеді. Алайда, 
іске асырылатын энергия үнемдеудің мемлекеттік бағдарламаға энергетиктер ғана емес, 
тұтынушылар да қатысу қажет. Өткені, энергоресурстарды үнемдеу әрқайсысымыздан 
басталады – күнделікті өмірде энергия үнемдеудің қарапайым ережелерін сақтауға 
жеткілікті. Энергия үнемдеудің ортақ ісіне елеулі үлес тек бірлескен күшімен қоса алатыны 
туралы есте сақтау қажет. 

Леонид ЛАРИЧЕВ,
«СЕВКАЗЭНЕРГО»АҚ-ның Бас директоры.

Энергетика
Энергияны үнемдеу  - басты мақсат

ДҮЙСЕНБІ, 16 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:00 
Мемлекеттік уақыт қызметі: дәлме-дәл 
уақыт 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.
kz» 11:00 «Дара жол» 12:30 «ДАУА» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:05 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 
22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 0:15 
«SPORT.KZ» 0:35 «Қыздар» 1:20 «Серпіліс» 
2:05 «Менің Қазақстаным!» 2:35 «Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев» 3:05 «Ғасырлар 
үні» Д/ф 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 «7 күн» 11:00 «Экономкласс» 11:10 
«Магия кухни» 11:40 «Подари детям жизнь» 
11:45 М/с «Фархат» 12:30 «Тағдыр тартысы» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:15 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» 17:00 Новости 17:15 Т/с 
«След» 17:55 «Орталық Хабар» 19:00 «ТВ 
Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Дерево 
жизни» 22:20 Т/с «След» 23:00 «Бетпе-
бет» 23:25 «Негізінде...» 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар 00:00 «Сотқа жеткізбей» 00:30 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 
12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@
УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 13:25 «ӘН ДАРИЯ» 14:20«ПРАВДА» 
14:25 Комедия «СВАТЫ 6» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/с 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Т/с 
2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
3:40 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Миндальный привкус любви» 22.50 
«Честный детектив». 23.50 Ночная смена. 
«Дуэль разведок. Россия-США». «Иные. 
Мозг всемогущий». 1 ч. 01.25 Т/с «Срочно 
в номер. На службе закона» 02.25 «ТАСС. 
Со скоростью молнии». 03.20 «Комната 
смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 17 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:00 
Мемлекеттік уақыт қызметі: дәлме-дәл уақыт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы арман» 
Т/х 10:50 «Біздің ағай» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:50 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 18:15 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 0:20 
«Қыздар» 13-бөлім 1:05 «Біздің ағай» Т/х 
1:50 «Қылмыс пен жаза» 2:10 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 «Ғасырлар үні» Д/ф 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Дерево 
жизни» 11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 «Тағдыр 
тартысы» 12:15 Т/х «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:15 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
18:00 «Тағдыр жолы» 18:35 Т/х «Сүрбойдақ» 
19:10 Т/х «Қыз жолы» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т/с «Дерево жизни» 22:20 Т/с 
«След» 23:00 «Бетпе-бет» 23:30 «Арнайы 
хабар» 23:55 «Негізінде...» 00:00 Қорытынды 
жаңалықтар 00:30 «Сотқа жеткізбей» 01:00 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 3» 12:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:25 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 14:20«ПРАВДА» 14:25 
Комедия «СВАТЫ 6» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» Т/с 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» Т/с 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:10 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Миндальный привкус любви» 22.55 
Вести. Doc 00.35 Ночная смена. «Бесплодие. 
Проклятье человеческое». «Приключения 
тела. Испытание перегрузкой». 02.10 Т/с 
«Срочно в номер. На службе закона» 03.10 
«Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 18 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:00 
Мемлекеттік уақыт қызметі: дәлме-дәл уақыт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы арман» 
Т/х 10:50 «Біздің ағай» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Бүгінгі күннің батырлары» 18:05 «Келбет» 

18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 22:00 «КЕЛІН» 
Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 0:20 «Қыздар» 
1:05 «Біздің ағай» Т/х 1:50 «Келбет» 2:15 
«Табыс сыры» 2:35 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:05 «Ғасырлар үні» Д/ф 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Дерево 
жизни» 11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 «Тағдыр 
тартысы» 12:15 Т/х «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:15 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с 
«След» 18:00 «Сильные духом» 18:30 Т/х 
«Сүрбойдақ» 19:05 Т/х «Қыз жолы» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 «Батырхан Последняя 
весна» 22:00 «Батыр LIVES Так далеко, так 
близко» 00:30 Т/с «След» 01:10 Қорытынды 
жаңалықтар 01:40 «Арман қанатында» 02:00 
«Сотқа жеткізбей» 02:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 3» 12:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:25 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 14:20«ПРАВДА» 14:25 
Комедия «СВАТЫ 6» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» Т/с 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» Т/с 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:10 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Миндальный привкус любви» 21.55 
«Специальный корреспондент» 23.40 Ночная 
смена. «Код Кирилла. Рождение цивилиза-
ции». «Научные сенсации. Мой враг мозг». 
01.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» 02.50 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 19 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:00 
Мемлекеттік уақыт қызметі: дәлме-дәл уақыт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы арман» 
Т/х 10:50 «Біздің ағай» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім сізге 
аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:50 «ӨТКЕН 
МЕН ЖЕТКЕН: КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ» 
18:15 «АГРОБИЗНЕС» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» 
Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 
0:20 «Қыздар» 1:05 «Біздің ағай» Т/х 1:50 
«Өткен мен жеткен: Кәсіпкерліктің дамуы» 2:10 
«Жан жылуы» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 «Ғасырлар үні» Д/ф 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Дерево 
жизни» 11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 «Тағдыр 
тартысы» 12:15 Т/х «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:15 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
17:55 «Тағдыр жолы» 18:20 Т/х «Сүрбойдақ» 
19:10 Т/х «Қыз жолы» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-
бет» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т/с «Дерево жизни» 22:20 Т/с «След» 23:40 
«100 бизнес-тарихы» 00:00 Қорытынды 
жаңалықтар 00:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 3» 12:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@УТINA» 12:30 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:25 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 14:20«ПРАВДА» 14:25 Комедия 
«СВАТЫ 6» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «РОДИНА» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Т/с 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Т/с 
2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Миндальный привкус любви» 21.55 
«Поединок». 23.40 Ночная смена. «Исклю-
чительно наука. Никакой политики. Андрей 
Сахаров». «Человеческий фактор. Питьевая 
вода». «Человеческий фактор. Свойства 
дерева». 01.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 02.50 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 20 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:00 
Мемлекеттік уақыт қызметі: дәлме-дәл 
уақыт 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы 
арман» Т/х 10:50 «Біздің ағай» Т/х 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 
«Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 
«Жүрегім сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН ЖЫ-
ЛУЫ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» 
Т/х 19:30 KAZNEWS 20:05 ПАРЛАМЕНТ 
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 22:30 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ 
НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 KAZNEWS 0:35 Парламент 
0:50 «Өткен мен жеткен: Кәсіпкерліктің дамуы» 
1:10 «Біздің ағай» Т/х 1:55 «Иман айнасы» 
2:15 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:25 «Сіз не 
дейсіз?» 2:55 «Ғасырлар үні» Д/ф 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Дерево 
жизни» 11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 «Тағдыр 
тартысы» 12:15 Т/х «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:15 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» 16:50 «Экономкласс» 
17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 17:55 «Тур 
де Хабар» 18:25 Т/х «Сүрбойдақ» 19:15 Т/х 
«Қыз жолы» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с 
«Дерево жизни» 22:20 Кино «Жизнь пре-
красна» 00:00 Қорытынды жаңалықтар 00:30 
«Сотқа жеткізбей» 01:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ӘЙЕЛ  СЫРЫ… »  6 : 4 5 

«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБ ТИ Т Р ЛЕРМЕН  7 : 1 5  «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 7 :55  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 3» 12:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:45 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 14:40 «ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ» 15:15 «ПРАВДА» 15:20 Кино 
«МИМИНО» 17:35 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:40 Лотерея «АВТОКУШ» 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 Кино «ПОДДУБНЫЙ» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 4:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 
«Юморина». 21.55 Х/ф «Путь к себе» 01.55 
«После премьеры - расстрел. История одного 
предательства». 02.55 «Комната смеха» 

СЕНБІ, 21 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:55 Әнұран 7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дәлме-дәл уақыт 7:00 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:10 Мультфильм 8:30 «Жаңа қоныс» Т/х 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «Әзіл әлемі» 12:00 
«Намыс дода» 13:10 «ТАБЫС СЫРЫ 13:30 
«Мәңгілік ел» 16:35 «ЕЛГЕ АРНАУ» 18:20 
Мультфильм 18:40 «Өмірдің өзі новелла» Т/х 
19:30 KAZNEWS 20:05 «Үздік әндер» 21:00 
«ДАРА ЖОЛ» 22:35 «ЖАЙДАРМАН» 0:05 
KAZNEWS 0:40 «Road to France» « UEFA 
EURO-2016» журналы 1:10 Кино «Кадет 
Келли» 2:50 «Жаңа қоныс» Т/х 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 

09:00 «Продвопрос» 09:25 «Сиқырлы ас 
үй» 09:55 Кино «Устоять на ногах» 11:20 
М/с «Инвизималс» 11:45 Сказки братьев 
Гримм «Белоснежка» 12:50 «Орталық Ха-
бар» 14:05 «Жұлдыздар айтысады» 15:30 
Т/х «Болашағым өз қолымда» 17:15 Қайрат 
Бекенов және «Формат» тобының«Махаббат» 
атты концерті 19:40 «Бенефис-шоу» 21:00 
«7 күн» 22:00 Кино «Ты не ты» 23:40 Т/х 
«Құрбылар» 01:20 «Қозы Көрпеш – Баян 
сұлу» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 
9:40 Кино «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 11:40 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112 НЕДЕЛЯ» 
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:25 «П@УТINA+» 
14:30 Фильм «ПОДДУБНЫЙ» 17:15 Т/с 
«ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 
2:20 «112 НЕДЕЛЯ» 2:40 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
3:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 4:10 «МОД-
НЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
03.40 Х/ф «Дневной поезд» 05.45 

«Диалоги о животных» 06.40, 10.10, 13.20 
Вести-Москва 07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.10 
Россия. Местное время. 08.15 «Правила 
движения». 09.10 «Личное. Дмитрий Дюжев». 
10.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 12.00, 
13.30 Х/ф «Надежда» 16.00 «Один в один. 
Битва сезонов». 19.00 Вести в субботу 20.00 
Х/ф «Запах лаванды» 00.05 Х/ф «Майский 
дождь» 02.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 

ЖЕКСЕНБІ, 22 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:55 Әнұран 7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дәлме-дәл уақыт 7:00 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:10 Мультфильм 8:30 «Жаңа қоныс» Т/х 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 11:45 «Сәлем, Қазақстан!» 13:15 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 13:45 «Мәңгілік ел» 15:50 
«АСТАНА ЖҰЛДЫЗЫ» 17:20 «ЛЕССИ» М/х 
18:50 «Намыс дода» 20:00 «АПТА.КZ» 21:05 
«ӘЗІЛ ӘЛЕМІ» 23:05 «Білгірлер бәйгесі» 
23:50 «Road to France» «UEFA EURO-2016» 
журналы 0:20 «Орман хикаясы» 1:40 «Сәлем, 
Қазақстан!» 3:00 «Жаңа қоныс» Т/х 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 08:30 

«7 күн» 09:30 «Айбын» 10:00 «Ас арқау» 10:25 
«Тур де Хабар» 10:55 Кино «Советы с того 
света» 12:20 Сказки братьев Гримм «Шестеро 
весь свет обойдут» 13:25 «Бенефис-шоу» 
14:40 Майра Мұхамедқызының «Шырқар 
әнім - Астана көктемі» атты концерті 16:40 
Т/х» «Болашағым өз қолымда» 18:20 «Қызық 
times» 19:35 «Жұлдыздар айтысады» 21:00 
«7 күн» 22:00 Кино «Призрак» 00:15 Т/х 
«Құрбылар» 01:55 «Таудағы түн» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 «ВОС-
КРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
11:55 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 12:20 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:40 
Кино «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 16:15 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:15 Т/с 
«МЕЗАЛЬЯНС» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 22:55 «ӘН ДАРИЯ» 23:45 
Кино «ФОРТ РОСС» 1:40 «П@УТINA+» 
2:20 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 2:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
4:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
03.50 Х/ф «Вот такая история...» 06.00 

Мульт утро 06.30 «Сам себе режиссер» 
07.20, 02.35 «Смехопанорама» 07.50 
«Утренняя почта» 08.30 «Сто к одному» 
09.20 Вести-Москва 10.00, 13.00 Вести 
10.10 «Афон. Обитель Богородицы» 11.20, 
13.20 Х/ф «Вместо нее» 19.00 Вести недели 
21.00 «Воскресный вечер». 23.30 Т/с «По 
горячим следам» 01.30 «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов». 03.05 «Ком-
ната смеха» 
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!
Әке-шешеміз Амангелді мен Күлпаш Айтжановтарды  шаңырақ құрып 

отасқанына 50 жыл толу мерейтойларымен  құттықтаймыз!
Қабыл ғып Алла тілекті,
Қуанта берсін жүректі.
Бақытты жандар болыңдар!
Әрқашан  беделі биік елдегі!     
Тілек иелері: балалары мен келіндері, қыздары мен күйеу балалары, 
немерелері, жиендері. 
Қоскөл-Саумалкөл-Лобаново-Новоишим-Макинск.

Қасиетті Айыртаудың елінде,
Қоскөл деген шұрайлы  мекенінде,
Алтын той бүгінгі күн тойланады,
Уа халайық, сен оны  білесің бе?
Уақыт деген тасқын судай,
Өтіп жатыр зулай-зулай.
Қарайтын кері айналып өткеніңе,
Шіркін, өмір ағады шама бермей.
Кеше ғана дүние есігін ашқан едік,
Кеше ғана ойын қуып жүрген едік.
Асыр салып, тай-құлынша тебісіп,
Уайымсыз күндерді кешкен едік.
Бүгін, міне, әрқайсымыз бір төбе,
Әрқайсымыз жеттік өмір беліне.
Біріміз әке, біріміз ана атанып,
Көтердік біз шаңырақ жеке-жеке.
Балаларын осы күнге мәпелеп,
Ақыл беріп, жеткізген бізді жетелеп.
Аяулы Ана, Ардақты Әкешіміз!
Орындалды Сіздің арман тілегіңіз.
Құрметпен атанады «ел ағасы»,
Ер азамат толғанда елуге жасы.
Ал елу жыл отасқан отбасында,
Бүгінгі күн Алтын той тойланады.
Бұл той өзге тойдан ерекше,
Осы тойды тойлау керек өзгеше.
«Осы күнге жеткенде арман  бар ма?»

Жыр шашу
Алтын тойАлтын той

(ата-анам Айтжанов Амангелді мен Күлпаштың  
отасқанына 50 жыл  толуына арналады)

Деген ой салады екен әркімдерге.
Алтын таққа лайықты асыл жандар,
Ұл-қызына ақыл болып  шашылғандар.
Қиындық пен қуанышты тең  бөліскен,
Орындалды бүгін міне бар тілектер.
Жарты ғасыр бірге ғұмыр кешкенде,
Бала-шаға өсіп-өніп жеткенде.
Қуантады жанға шипа бергендей,
Балбұл жанған немерені көргенде.
Алтын тойға жиналады қауым жұрт,
Бала-шаға, құда-жекжат, ағайын.
Орындалсын осы күні бар ниет,
Жүз жасаңдар, айналайын ата-анам!
Еңбегіңнің зейнетін көріп енді,
Отыратын ортада кезің келді.
50 жыл қыз өсіріп, ұл өсіріп,
Қуанар жетістікке кезің келді.
Бұйырыпты сіздерге осы бақыт,
Өмірлерің баға жетпес асыл ақық.
Алтын той баршаңызға құтты болсын!
Немере мен шөбереге орта толсын!
Қабыл ғып Алла тілекті,
Қуанта берсін жүректі.
Бақытты жандар болыңдар!
Әрқашан  беделі биік елдегі! 

Күлтай ЖҮКІШЕВА 
(АЙТЖАНОВА).

Тағдырға жоқ қой, тағдырға 
жоқ қой таласым,
Жаза  алмай  жүрм ін 

жанымның ауыр жарасын.
Ата-анаңдай қамқор болар 

жандарды, 
Бұл жалғанда іздесең қайдан 

табасың?
Өмірдегі ең қасиетті сезім - ата-

ананың балаға деген мейірімі мен 
ерекше махаббаты. Олардың 
еңбегін Меккеге үш рет арқалап 
апарсаң да ақтай алмайсың. 
Ата-анамды еске алғанда бар 

болмысыммен, жүрегіммен сағым әлеміне еніп кеткендей боламын. Бейнелері күні 
кешегідей көз алдымда.  Әке-шешем - Қазбеков Кәрім мен Қожанова Күләш Сулыкөл 
ауылының тумалары. Соғыстан кейін енді-енді ес жиып жатқан кез кімге болмасын оңай 
тимегені бәрімізге аян. Ата-анам 1957 жылы шаңырақ көтергенде, тұрмыс жағдайлары 
өте төмен болыпты. Әкем: «Алғашқы кезде шошалада тұрып, не төсекке, не ыдысқа 
жарымадық. Дүкеннен екі балықтың консервісін алып, балығын жеп, қалбырына шай 
құйып ішетінбіз. Таң атқаннан күн батқанша жұмыста жүрем, түнде үйдің іргетасын 
қалау үшін үлкен тастарды ат-арбамен тасушы едім. Арбаның артқы доңғалақтарын 
алып тастап, тасты домалатып мінгізіп, доңғалақтардарды қайта орнына қойып 
артатынмын. Сөйтіп жүріп екі бөлмелі үй салып, отау болып шықтық-ау» - деп еске 
алып отырушы еді.
Ол кезде әкем отыз, шешем жиырма жас шамасында еді. Екеуі жиырма жылдай 

отасып, дүниеге бес ұл, бес қыз әкелді. Әкесі мүгедек, ағасы Қабду соғыста, інісі Ешім 
кішкентай болғандықтан, әкем шаруаға ерте араласты. 16-17 жасынан трактор жүргізіп, 
соғыс жылдарындағы қиыншылыққа шыңдалды. 1949 жылы Башкириядан әскери 
міндетін атқарып келісімен, тракторшы-комбайншы болып жұмысын жалғастырды. 
1952 жылы ауылдың бригадирі болып тағайындалды. Осы қызметті 30 жылдай абы-
роймен, халықтың алғысына бөленіп, адал еңбегімен атқарды. Ауылдың үлкені де, кішісі 
де әкемізді құрметтеп «Бапа» деп атаушы еді. Ал, басшылар мен орыс жолдастары 
«Карим Иваныч» дейтін. Ол кезде контора деген жоқ, қысы-жазы ерте тұрып үйлерінен 
жұмысшыларды оятып, жұмысқа жұмсайтын. Осы заманда ілгері жерде шешілетін 
мәселелер, сол кезде ауыл төңірегінде ақылдасып, шешім қабылдап, тығырықтан 
шығу жолдары қарастырылатын. «Асар» жасап, клуб, дүкен, отау үйлер салынды. 
50-60 үйдің әрқайсысының жағдайын біліп, қолынан келген көмегін аямайтын. Көлік, 
көмек  сұраған ауыл адамдарына қолынан келгенше қол ұшын созатын. Егін науқаны 
кезінде сонау Ресей мен Украинадан келген тракторшылар мен комбайншылар біздің 
үйде айлап-апталап  жататыны әлі есімде.
Әкемнің осы тынымсыз еңбегіне қолдау көрсетіп, төзімділік танытқан - біздің асыл 

анамыз. Анамыз өте таза, шебер адам еді. Балаларының үсті-басын мұнтаздай таза 
ұстап, киімдерін тігіп, биялай-байпақтарын бүтіндеп отыратын. Мінезі ақкөңіл, бауырмал, 
ойыншыл. Баяу, қоңыр даусымен халық әндерін, жаңа әндерді тамаша шырқайтын. 
«Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер»-демекші, ұлдар - әкесінің жанында 
жүріп ағаш шеберлігіне, техникаға үйір болып өсті, қыздар - шешесінің іс тігу, тоқу, 
дәмді тамақ пісіру қасиеттерін бойларына сіңірді. 
Осы бақытты да, баянды өміріміз қаңтардың ызғарлы күнінде шырқ бұзылар деп 

кім ойлаған. 1978 жылы шаңырағымыз орны толмас үлкен қайғыға душар болды. Сұм 
ажал үйіміздің көркі, шаңырағымыздың ұйтқысы болып отырған аяулы анамызды 
небары 40 жасында ортамыздан жұлып әкетті. Он баланың алды он сегізде, арты 
он айлық еді. Сең соққандай, зар еңіреп, көздеріміз жәудіреп қала бердік. Ол кезде 
бізбен жетпістен асқан әжеміз тұратын. Мен - он алтыдамын. Аяғымыздың астынан 
жер кетіп қалғандай, мең-зең күй кештік. Шіркін, қазақтың асыл сөздері жай айтыла 
салмаған ғой, «Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсің, Ағайынның алыс-жақынын 
басыңа іс түскенде білерсің» деген мақалдың мән мағынасын мен сол бір басымызға 

Тағзым
АДАЛ  ЕҢБЕКТЕРІҢМЕН  КӨРКЕЙІҢДЕР...

бүлт үйірілген шақтарда түсіндім. Әкемнің 
ағасы Әтуім мен Күлән апамыз: - Баян 
оқуын жалғастырсын, ал кенже қыз Алты-
найды өзіміз өсіреміз, -деп, он айдан енді 
ғана асқан Айкамызды қолдарына алды. 
Екі жарым жастағы Ақбидайымызды 
әкемнің інісі Әтәйім мен Бибі тәтеміз 
бауырларына салды. Еңсемізді басқан 
сол бір қиын-қыстау шақтарда қол ұшын 
созған ағайын –туысқа айтар алғысым 
шексіз. Ия, уақыт ең жақсы емші ғой. 
Жылдар өте келе ептеп есімізді жиып, 

өз-өзімізге келе бастадық. Екі үйдің 
балалары бір-бірімізбен жақын арала-
сып, біте қайнасып, кішкентайымыздан 
тату боп өстік. Әкемнің жолдастары  
«үйлен»,-деп қолқа салып жүрді, бірақ 
әкем: -жоқ, мен балаларымды біреудің 
қас-қабағына қаратпаймын,-деп азар 
да безер болатын. Әкелік борышы 
мен ел басқару қызметін қатар алып 
жүрген әкем өз ісінің майталман ма-
маны болды. Ерен еңбегі ескерусіз 
қалмай: «Еңбек Қызыл Ту ордені», 
ВДНХ-ның күміс медалі, «Еңбек даңқы» 
ордендерімен марапатталды. Жасалған 
игі істері облыстық, аудандық газет 
беттеріне ұдайы басылып шығушы еді. 
30 жыл жесірліктің ащы дәмін татса да, 
күш-қуат, қайрат-жігері мұқалмады. 
Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 

қондырып, немере сүйді, шөберелерінің 
алдын көрді. Ұл-қыздарының барлығын 
оқытып, жоғары білім алып берді. Осы 
заманға лайық, көзі ашық, көкірегі ояу 
азамат қып тәрбиеледі. Бәріміз ба-
сымыз қосылып жиналған шақтарда: 
«Адал еңбектеріңмен көркейіңдер» 
- деп қысқа да нұсқа батасын беруші 
еді. Әкеміздің осы өсиетін орын-
дап, еліміздің қай түкпірінде жүрсек 
те, қай салада еңбек етсек те адал 
еңбегімізбен көркейіп келеміз. Бізді 
жарық дүниеге әкеліп, «Өмір» атты 
ұшы-қиыры жоқ ұзын жолда дұрыс 
бағдар беріп, жөн сілтеген қадірлі 
жандардың жарқын  бейнесі әрқашан 
жадымызда сақталады.   
Биылғы жылы анамыздың бақилық 

сапарға аттанғанына 38 жыл, әкемізге 
10 жыл болды. Бұл фәниден жасаған 
жақсылықтарың о дүниеде алдарыңнан 
шықсын. Кәрім Қазбекұлы мен Күләш 
Қожахметқызына Алланың нұры, 
Пайғамбардың шапағаты, бағышталған 
құранның сауабы тисін! 

Ұлдары мен келіндері,
қыздары мен күйеу балалары, 

немере-жиендерінің, шөберелерінің 
атынан құран бағыштап, 
еске алушы қызы - Баян.                 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінде жаңа сайт  /sko.kgd.gov.kz/ құрылды. Жеке және заңды 

тұлғалар үшін өзекті ақпараттар, сондай-ақ СЭҚ қатысушылары: 
Салық салу, ұсынылған декларация, салық төлеушілер, берешек туралы , 

салық төлеушілер тізімі санаты бойынша, және т.б.
Интернет-портал екі тілде жұмыс істейді. Сондай-ақ мобильдік нұсқа және 

нашар көретіндер үшін нұсқалары бар. 
 Мультисайтингтің бас бетінде жаңалықтар лентасы орналастырылады: 

СҚО бойынша МКД қызметтері және жүргізілетін шаралар туралы. Қосымша 
беттері бар: жеке тұлғаларға, заңды тұлғаларға, СЭҚ қатысушыларына, 
ақпараттық ресурстар, электрондық сервис және т.б. «Ақпараттық жүйе» бөлігінде 
анықтама, сенім телефоны, ақпарат-материалдарын табуға болады, оңалту және 
банкроттық бойынша, сондай-ақ салық есептілігінің нысаны. Санат бойынша 
салық төлеушілерін іздестіруді «электронды сервис» мәзірінде жүзеге асыруға 
болады: сенімсіз ҚҚС тіркеуі жөнінде және т.б. Осында көлік салығын өздігінен 
есептеу сондай-ақ берешектер тізімінде сенімсіз немесе таратуға жататын,              
өзіңді (ұйымды)  және өз контрагенттеріңізді тексеру мүмкіндігі бар. 
      Сайтта материалдары жаңалық лентасында, кейін қазақ және орыс тілінде 

тиісті мәзірінде орналасады. Орналастыру мерзімі-аудандық бөлімшелер және 
басқа департамент басқармалары немесе түсіндіру жұмысы басқармасымен 
дайындау ретіне қарай түскен материалдар. 

      Салық түрі бойынша бөлу «сұрақ-жауап» Департамент мультисайтинг 
сервисі ашық , кірген кезде кіруші міндетті түрде «келісім» толтыруы тиіс. Он-
лайн режимінде салық төлеушілер сұрақтарын қою үшін «сұрақ-жауап» сервисі 
арналған. Осы үшін нысанды толтыру қажет және мәселе санатын анықтау қажет. 
Осы сервис бойынша туындаған сұрақтар бойынша мына 8(7152)  46-74-21 теле-
фон арқылы жүгінуге болады.      

 «СҚО бойынша МКД сайт» роликті https://www.facebook.com/sko.kgd.gov.kz/
videos/vb.508963802596222/560335497459052/?type=2&theater көруге болады.

*   *   *

Маңызды
ЖАҢА САЙТ ҚҰРЫЛДЫЖАҢА САЙТ ҚҰРЫЛДЫ

Салық органдарының  міндетінің  бірі Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасын насихаттау және сақталуын қамтамасыз ету, 

сонымен қтар ақшадай қаражат арқылы қызмет көрсету, жұмыстарды 
орындау, тауарларды сатып алуды іске асыратын, ақшадай есеп-қисапта 
чектерді беру бөлігінде бақылау-касса тәртібі.  
Міндеттерді іске асыру  шеңберінде және мақсатта:   
- азаматтық белсенділікті арттыру және халықтың салықтық сауатын 

дамыту;  
- халықпен ақшадай есеп-айырысуды іске асырғанда бақылау-касса ма-

шиналарын қолданудың әлеуметтік- экономикалық мәні туралы қоғамдық 
пікірді қалыптастыру;  

- тауарлар, хұмыстар, қызметтерді тұтынушы ретінде жеке мүдделерді 
қорғау мәселесі бойынша азаматтардың құқықтық мәдениетін тәрбиелеу;  

-бақылау-касса машиналарын қолдану бойынща Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасының талаптары туралы қоғамды және салық төлеушілерді 
ақпараттандыру;   

- -бақылау-касса машиналарын қолдану жолымен Қазақстан салық 
төлеушілерінің арасында салық тәртібін арттыру есебінен бюджеттерге салық 
төлемдері түсімдерінің артуы;  

-кәсіпкерлер арасында әділ бәсекелестікті ынталандыру;   
Салық органдары    тауарларды  және қызметтерді сатып алғанда қолма-қол 

есеп-айырысқан кезде  чекті талап етуге халықты шақырады.  
Болашақ азаматтық қоғам және оның белсенді бөлігі  ретінде ЖОО-ң 

студенттері  мен орта білім мекемелерінің оқушылары  тұлғасында  жас 
келешектің салық сауаттылығын дамыту мақсатында, сонымен азаматтық 
ұстанымды көрсетіп осы бағытта көмек көрсетуіңізді сұраймыз.   
Сонымен бірге осы көмекті  чектерді суретке түсіріп, СҚО бойынша 

мемлекеттік кірістер департаментіне  жолдау жолымен көмек көрсетуіңізді 
сұраймыз.  
Осы үшін  смартфондар үшін «Чекті талап  ет-азаматтық   ұстанымды 

көрсет» мобильді қосымша әрекет етеді. Смартфонға мобильді қосымшаны 
түсіру www.kkm.integro.kz  сайтта не play market арқылы болады.  Осы 
қосымша смартфонның көмегімен чекті суретке түсіріп алу алуға және СҚО 
бойынша мемлекеттік кірістер департаментіне  жолдауға  мүмкіндігін береді.   

СҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменты.

ЧЕКТІ ТАЛАП  ЕТЧЕКТІ ТАЛАП  ЕТ

Білім берудің жаңа парадигмасы жаңа ғасырдың жаңа мұғалімін 
қалыптастыруды қажет етіп отыр, сол себепті қазіргі кезеңде 
мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру көкейкесті 
мәселе болып табылады. Бүгінде Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Білім 
мен білік алған еліміздің әрбір азаматы әлемнің кез-келген елінде 
қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу болып 
табылады. Біз бүкіл елде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы 
білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз».
Бұл міндетті жүзеге асыруда 2015-2016 оқу жылына арналған 

«Шұғыла» желілік қоғамдастығының жоспары бойынша Рудный 
орта мектебінде қорытынды семинар-практикумы өтті. Атал-
мыш шараға ауданымыздың жеті мектебінің сертификатталған 
ұстаздары қатысты. Семинардың мақсаты - мектептер ара-
сында кәсіби қоғамдастықты дамыту арқылы өзара тәжірибе 
алмасу және қолдау көрсету болып табылады.  Семинарда  
зерттеу сабақтары Lesson Study үшінші кезеңі, шеберлік сынып-
тар және коучинг өткізілді.Cеминарды мектеп директоры Қанат 
Қожахметов құттықтау сөзімен ашып, семинарға қатысушыларға 
сәттілік тіледі.Ұстаздарға «Шұғыла» желілік қоғамдастығының ко-
ординаторы Кусайнова Ж.К. өз алғы сөзін айта келе, жылы лебізін 

Білім беру
«Шұғыла» бірлестігі - ынтымақтастық пен кәсіби өсудің кілті«Шұғыла» бірлестігі - ынтымақтастық пен кәсіби өсудің кілті

білдірді. Пән мұғалімдері өз сабақтарын оқыту мен оқудағы жаңа 
әдіс-тәсілдерді және сын тұрғысынан ойлау стратегияларын 
кіріктіре жоспарлап, сәтті сабақтар өткізді. Атап айтсақ, Lesson 
Study-үшінші кезеңі Рудный орта мектебінің       5 «Б» сыны-
бында Қазақстан тарихы сабағы «Ғарышты игеру» тақырыбы 
бойынша өтті. Сабақта «ДЖИГСО»әдісін, «СИНКВЕИН» әдісін 
қолданса  /пән мұғалімі Прядко Г.М./, 7 «А» сыныбында  Өзін-
өзі тану пәнінен «Отбасы-алтын тұғырың» тақырыбы бойынша  
«Шапалақ», «Инсерт», «Автор орындығы» /пән мұалімі Айт-
паева А.А../қолданды, Карасевка орта мектебінің екінші деңгей 
бағдарламасын меңгерген Буркина Н.Л «Критериалды бағалау»  
тақырыбындағы коучинг, Өскен орта мектебінің үшінші деңгейлі  
ұстазы  Акипова С.К. «Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында жас 
ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу» шеберлік сыныбын, 
Қызыләскер орта мектебінің  үшінші деңгейлі  ұстазы  Ералина 
А.Т. - «Бастауыш сыныптарда оқушыларды жас ерекшеліктеріне 
сәйкес оқыту және оқу» шеберлік сыныбын өткізді, Савоси-
на Е.Н. – Лавровка орта мектебінің үшінші деңгейлі  ұстазы 
«Дүниетану сабағында диалогтік оқыту модулін қолдану»,  
Қазкенова У.А- Лавровка орта мектебінің үшінші деңгейлі  
ұстазы: «Оқушылардың метатаным дағдыларын қалыптастыру» 
тақырыбы бойынша шеберлік сыныбын өткізді. Семинар кезінде 
ұстаздардың сабақтарына қатысып, тәжірибе алмасты. Өздеріне 
қажетті ақпараттарды алды.  Қатысушы мұғалімдердің кәсіптік 
шеберлігі мен шығармашылық белсенділігі арқасында семинар 
өте жоғары деңгейде өтті.   
Семинар соңында І деңгей меңгерген мұғалімдері 

А.К.Қожахметова мен Л.К.Абдрахманова рефлексияда ұсынған 
«Бес саусақ» әдісі бойынша қатысушы мұғалімдер өз пікірлері 
мен  ұсыныстарын айтты. Қазақтың «Жалғыздың үні шықпас, 
жаяудың шаңы шықпас» дегендей, осы желілік қызмет білім алуға 
және ауданымыздың мектептерінде жүріп жатқан үдерістерді 
біліп отыруға, сондай-ақ оқыту жағдайларын жақсартуға мүмкіндік 
береді. Бұл жалғыздан-жалғыз бар күшіңді салып істегеннен, 
бірлесіп оңтайлы жұмыс істеудің, сондай-ақ бүкіл желінің білімін 
жинақтау тәсілі, ол желідегі мектептің әрқайсысында білім алып 
жатқан балалардың барлығына әсер ете алады.

Айжан ҚОЖАХМЕТОВА,
Ләззат АБДРАХМАНОВА,

Рудный ОМ-нің І деңгейді меңгерген мұғалімдері.


