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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалының мәжіліс залында 
аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығымен «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 
жыл» мерекелік медальдарын ауданның бір топ соғыс 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне салтанатты түрде 
табыстады.
Ардагерлер алдында сөз алған аудан әкімі Ағзам 

Ахметжанұлы: «Ұлы Отан соғысындағы аға буын 
ұрпақтың өшпес ерлігі тарихта мәңгі сақталады. Біз, соғыс 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне, сонау сұрапыл жыл-
дарда ел бейбітшілігі үшін асқан ерліктеріңіз бен жан аямас 
қайсарлықтарыңыз үшін құрмет көрсете отырып, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған мерекелік медальдарды 
тапсырғалы отырмыз» - деді. 
Ұлыстың ұлы күні мерекесінде көтеріңкі көңіл күймен 

Ұлы Жеңіске – 70 жыл!
МЕРЕКЕЛІК МЕДАЛЬДАР ТАПСЫРЫЛДЫМЕРЕКЕЛІК МЕДАЛЬДАР ТАПСЫРЫЛДЫ

келген 20 ардагердің омырауына мерекелік медальдарды 
аудан басшысы өз қолымен қадады. Мерекелік медаль 
алғандардың қатарында соғыс ардагерлері Александр 
Белоног, Владимир Зуев, Ленинград құрсауының тұрғыны 
Сания Шакурова, тыл еңбеккерлері Баймолда Рыстин, 
Кәрібай Жақыпов, Кенжебай Қожақов, Қуаныш Бекпасов, 
Тұрғын Ерғалиев, Мальвина Ищенко, Валентина Запоро-
жец, Сәрсенғали Малаев, Владимир Калганов және тағы 
басқалары болды. Марапатталғандар өз кезегінде Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы ерлік істері мен тылдағы еңбектерін 
бағалағаны үшін  Елбасына алғыстарын жеткізді.
Марапатталғандарды ауданның ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Армия Әбілқайыров та құттықтап, дендеріне 
саулық тіледі.
Салтанатты шара соңында барлық марапатталғандар 

аудан басшысымен бірге естелік суретке түсті.
Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Суретті түсірген автор.  

20 наурыз күні Наурыз мерекесі қарсаңында аудан орталығы 
Саумалкөл ауылында Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер 
палатасының Айыртау аудандық филиалының кәсіпкерлікті қолдау 
орталығы ашылды.

Салтанатты ашылу рәсімінде сөз алған аудан әкімі, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров барша 
айыртаулықтарды Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы қарсаңында аудан 
кәсіпкерлігінің қарқынды дамуына серпілісберетін жаңа орталықтың іске 
қосылуымен құттықтай отырып, - Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің өткен жылғы 
11 қарашадағы «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдауында: 
«шағын және орта бизнесті экономикалық өсімнің драйвері ретінде дамыту 
және оның үлесін 2050 жылға қарай Ішкі Жалпы Өнімнің 50 пайызына ұлғайту 
бойынша жұмысты жалғастырған жөн» - деп атап өткенін айта келе, жаңадан 
ашылып отырған кәсіпкерлікті қолдау орталығының қосатын үлесінің мол 
екендігін жеткізді. 
Салтанатты жиынға қатысқан Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер па-

латасы директорының орынбасары Тұрар Ысқақов та аталмыш орталықтың 
аудан кәсіпкерлері үшін пайдасының зор екенін айта келе, жиналған қауымды 
Наурыз мерекесімен және орталықтың ашылуымен құттықтады.
Сонан соң аудан басшысы мен қонақтар ішке еніп, орталықтың жұмысымен  

Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының Айыртау аудандық 
филиалының директоры Данияр Қалымов таныстырды. 
Аталмыш орталықта екі кеңесші және ауданның кәсіпкерлік, жер 

қатынастары, ауыл шаруашылығы және ветеринария, құрылыс бөлімдерінің, 
шағын кредиттік ұйымның, жұмыспен қамту орталығының мамандары 
бекітілген кестеге сәйкес кәсіпкерлікпен шұғылданамын деушілерге арнайы 
кеңес береді. Сонымен қатар орталықта арнайы кәсіпкерлік мектебі де 
ұйымдастырылған.   

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.   

Кәсіпкерлікке – кең өріс

Жаңа орталықтың тұсауы Жаңа орталықтың тұсауы 
кесілдікесілді

Әз Наурыз мерекесі қарсаңында арықбалықтықтар тағы да бір 
жағымды жаңалықтың куәсі болды. Ауылдың дәл ортасында жеке 
кәсіпкер М.А. Егоровтың «Оазис» дәмханасы салтанатты түрде ашыл-
ды.
Михаил Александрович кәсіпкерлікпен 2004 жылдан айналысып келеді. 

Қазіргі уақытта үш дүкені, жанармай құю станциясы бар. Өзінің бастаған ісін 
одан әрі кеңейтуге бел буған жеке кәсіпкер жұбайы Алена Николаевнамен 
ақылдаса келе тағы да бір әлеуметтік нысанды ашуды ұйғарады. Осыдан 
соң көп ұзамай-ақ қажетті құжаттарын жинайды да, «Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттен 3 миллион теңге жеңілдетілген 
несие алып, бұрынғы мейрамхананың бос тұрған ғимаратын сатып алады. 
Күрделі еурожөндеу жұмыстарын жүргізіп, заманауи үлгіде жабдықтап, 
безендіреді. 
Салтанатты ашылу рәсімінде сөз сөйлеген аудан әкімі, «Нұр Отан» партия-

сы аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров жиналған қауымды 
Наурыз мейрамымен құттықтай келіп, соңғы жылдары өңірімізде шағын және 
орта бизнестің қарқынды дамып келе жатқандығын, аудан кәсіпкерлерінің 
ел экономикасын өркендетуге қосып отырған үлесі зор екендігін, осындай 
қуанышты күні «Оазис» дәмханасының ашылуы маңызды оқиғалардың 
бірі екендігін атап өтті. 
Тұрғындар атынан сөз сөйлеген Арықбалық селолық округі ардагерлер 

кеңесінің төрағасы Анатолий Мигаль шағын және орта бизнестің дамуына көп 
көңіл бөлініп отырғандығын, осының арқасында ауыл-селоларымыз күннен 
күнге көркейіп, өркендеп келе жатқандығын тілге тиек етті. 
Өз кезегінде сөз алған жаңадан ашылып отырған дәмхананың иесі Михаил 

Егоров кәсіпкерлікті дамытуға кең қолдау көрсетіп, барлық жағдайды жасап 
отырғаны үшін Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевқа, аудан әкімі А.А. Тастеміровке 
ризашылығын білдіріп, алғысын жеткізді.
Салтанатты рәсімнен соң аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы мен жеке 

кәсіпкер Михаил Александрович жаңа нысанның лентасын қиып, жиналған 
көпшілік ішке беттеді. Дәмхана осызаманғы үлгіге сай жабдықталып, 
безендендірілген. Алпыс орындық залы, банкет залы бар. Жаңа әлеуметтік 
нысанды тамашалай келген тұрғындар осындай жайлы да жарық дәмхананы 
тарту еткені үшін жеке кәсіпкерге ризашылықтарын білдіріп, жүрекжарды  ақ 
тілектерін айтты.

Жанат СӘБИТОВ.

ЖАҢА ДӘМХАНА АШЫЛДЫЖАҢА ДӘМХАНА АШЫЛДЫ

Наурыз мерекесініњ пайда бо-
луы жайлы єркім єрт‰рлі дерек 
айтады. Біреулер С‰лейменніњ 
ж‰зігі табылѓан к‰н десе, Иран 
ањыздарында адамзаттыњ отты 
пайдалана білген сєтін Наурыз деп 
атаѓан деседі. Адамзат емес, бір 
ѓана т‰ркі тайпаларында б±л к‰н 
жайлы ањыз да, ертегі де кμп.

 «Жалпы, кμне дєуірде б±л 
к‰ндері єр жерге ‰лкен от жаѓып, 
отќа май ќ±йѓан; жања жеті дєнге 
ќарап болашаќты болжаѓан; жеті 
аќ кесемен дєст‰рлі ±лттыќ кμже 
«сумалаќ» ±сынѓан; ескі киімдерін 
тастаѓан; ескірген шыны аяќты 
сындырѓан; 22 наурызѓа бір 
к‰н ќалѓанда, к‰л-ќоќыстардан 
ќ±тылѓан; бір-біріне г‰л сыйлаѓан, 
‰йге к‰н символын салу дєст‰рі де 
болѓан. Бір сμзбен айтќанда, жама-
нат кетіп, мен де жањарсам деген 
тілек. Халыќ б±л к‰нде жетім-жесір, 
жоќ-жітіктерге ќол ±шын беріп 
кμмектеседі. Олардыњ ±лы к‰нге 
сай шат-шадыман, кμњілді ж‰руін 
ќамтамасыз етуге тырысады» дейді 
философия ѓылымдарыныњ док-
торы, профессор Алтай Тайжанов.
Ал ќазаќ ±лысы болып ќалыпт-

асќалы Наурыз тойы ешбір ќазаќ 
хандыѓында елеусіз ќалѓан емес. 
Ќайта ќазаќ ±лтыныњ ењ ±лы 
мерекесініњ бірі болып тойланып 
келді. Жєне б±л туралы кμптеген 
деректерді келтіруге болады. 
Жалпы «Самарќанныњ кμк тасы 
еріген к‰н» ќазаќ даласы ‰шін ќ±т-
берекеніњ басы.
Ќалыњ ќазаќ ортасында ќайта той-

лана бастаѓан єз Наурызымызды 
б‰гінде егемен еліміздіњ ењбектеген 
баласынан ењкейген кєрісіне дейін 
жыл басы ретінде жапырыла ќарсы 
алып, жадырай тойлау дєст‰рімізге 

Мереке мезеті
ШЫРАЙ Т¤ГІП, К‡ЛІП КЕЛГЕН ЄЗ-НАУРЫЗШЫРАЙ Т¤ГІП, К‡ЛІП КЕЛГЕН ЄЗ-НАУРЫЗ

молшылыќ пен кμктемніњ мерекесі   молшылыќ пен кμктемніњ мерекесі   

енді.  Осы т±рѓыдан алѓанда, 
еліміздіњ т‰кпір-т‰кпіріндегідей, 
ерекше дайындыќпен тойланатын 
Наурыз мейрамы ауданымызда да 
жыл сайын μз дењгейінде аталып 
келеді.

22 наурыз к‰ні орталыќ алањ 
саумалкμлдіктер мен ќонаќтарѓа толы 
болды. 
Орталыќ алањда аќ шањќан кигіз 

‰йлері ќаз ќатар тігілген. 
Сауда ќызып, сєнді ќ±рылѓан киіз 

‰йлердіњ мањына т±рѓындар да кμптеп 
жиналды. Сахнадан с±лу єн шалыќтап, 
шаттыќты шатыќќа ±ластырды. 
Алањѓа жиналѓандарды аудан 

єкімі Аѓзам Тастеміров ќ±ттыќтап, 
аталмыш  мереке  кμктем  мен 
жањарудыњ, ќоѓамдаѓы бейбітшілік 
пен келісімді ныѓайтудыњ, барша 
ќазаќстандыќтардыњ достастыѓыныњ 
мейрамы екендігін айта келіп,  
шыѓыстыњ осы бір мерекесі елімізге 

кμптен к‰ткен Тєуелсіздікпен бірге 
келіп, шын мєніндегі б‰кілхалыќтыќ 
салтанатќа айналѓандыѓына тоќталып 
μтті. 
Єдеттегідей б±л к‰ні кєрі де, жас 

та Наурыз шуаѓына аяланды. Ау-
дан кμркемμнерпаздарыныњ ±жымы 
мазм±нды да єсерлі концерттік 
баѓдарламасымен дараланып, кμзге 
т‰сті. Кμктем, мμлдір махаббат пен 
с±лулыќ єлемі μнер сањлаќтары 
салѓан єнніњ кμркіне айналды. Спорт 
шеберлері єр т‰рлі салмаќты гир 
кμтеріп, к‰ш сынасып, єр т‰рлі спорт 
т‰рлерінен жарыстар ±йымдастыры-
лып, жењімпаздар тиісінше марапат-
талды. 
Осы к‰ні себелеп жауѓан алѓашќы 

жауынды жиналѓандар жаќсы ырымѓа 
балап, «Жањадан келіп отырѓан ќой 
жылы табысты да берекелі болѓай» 
деп тілесті. 

Жанат ҚАЖЫБАЙҰЛЫ.
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Мал шаруашылығын дамыту ауыл шаруашылығын 
өркендетудегі негізгі міндеттердің бірі. Елбасы Н.Ә. 
Назарбаев экспортқа ірі көлемде ірі қара етін шығару 
міндетін қойғаны белгілі. Мемлекет басшысының 
тапсырмасын орындау мақсатында «Сыбаға», 
«Құлан», «Алтын асық», «Ырыс» бағдарламалары 
қолға алынды. Егер тереңірек үңіліп қарасақ, 
бұл — мал шаруашылығын, осы саладағы тауар 
өндірушілерді әлемдік өркениетті жолға салудың  
ықпалды шараларының бірі. Біздің өңірімізде атал-
мыш бағдарламалардың қалай жүзеге асырылып 
жатқандығын білу мақсатымен аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімі басшысының орынбасары 
Серікбай Қойшығараұлы Салғаринге жолығып, 
әңгіме өрбіткен едік.
Ауданымызда мал шаруашылығы қарқынды дамып 

келеді. Мемлекет тарапынан да мал өсіруге, оның өнімін 
молайтуға барлық жағдай жасалып отыр. Басты талап — 
малдың тұқымын жақсарту керек. Ол үшін асыл тұқымды 
мал сатып алу қажет. Малдың тұқымын жақсартқан 
шаруа қожалықтарының әр малының басына мемлекет 
тарапынан қаржылай жәрдем қарастырылған. Несие 
алудың да жолдары көп жеңілдетілген. 
Алайда, мемлекеттің осындай көп жеңілдіктерін алу 

Елбасы тапсырмасына орай

МАЛ БАҚҚАНҒА БІТЕДІ
үшін фермерлер бірқатар 
негізгі талаптарды орындауға 
м індетт і .  Табында ғы 
әр 30 сиырға бір асыл 
тұқымды бұқадан ұстау, 
әр малдың сәйкестендіру 
нөмірінің болуы және ауыл 
шаруашылығы малдарын 
сәйкестендіру деректері 
ба з а сында  т і р к е л у і , 
ақпараттық талдау жүйесі 
бағдарламасына енгізілуі 
шарт. Бұл жердегі басты 
мәселе  — бағдарлама 
аясындағы жұмыстарды 
с а п а л ы  ж ү р г і з і п , 
аймақтың өркениетті мал 
шаруашылығының негізін 
қалауда болып отыр.

«Сыбаға»,  «Құлан», 
«Алтын асық», «Ырыс» 
ба ғ д а рламалары  да 
шаруашылықтар арасында 
кеңінен қолдау тауып, табы-
сты жүзеге асырылуда.

«Сыба ғ а »  б а ғ д а р -
ламасына қатысқан шаруаларға көрсетілетін көп 
жеңілдіктер бар. Тек белсендік көрсетіп, ала біл! Сатып 
әкелінген асыл  тұқымды әр бұқаға биылдан бастап 
154 мың, селекциялық жұмыстармен шұғылданатын 
шаруа қожалықтарының әр аналық басына 18 мың 
теңге көлемінде субсидия төленеді. Сонымен қатар 
ауыл шаруашылығы өнімдеріне — ет, сүт, жүн, қымыз, 
шұбатқа субсидия төленетіні — ҚР Үкіметінің ауыл 
шаруашылығы құрылымдарына төленетін субсидия 
қағидаларында бекітілген. 
Ауданымыздың ауыл шаруашылығы құрылымдарымен 

«Сыбаға» бағдарламасы бастау алғалы 1615 бас ірі қара 
сатып алынды, биылғы жылы аталмыш бағдарлама 
бойынша 437 бас сиыр сатып алу жоспарланған. «Құлан» 
бағдарламасы бойынша 61 бас жылқы сатып алынса, 
«Алтын асық» бағдарламасының қатысушылары 437 
бас қой сатып алды. «Ырыс» бағдарламасы бойынша 
сүтті сиырларды сатып алу есебінен «Прекрасное» ШҚ, 
«Арна» ФШ және «Цечоев» ЖК сүт фермаларын құру 
жоспарда бар.
Елбасымыз қойған тапсырмаларды орындау мақсатында 

аталмыш бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі 
жұмыстар одан әрі жалғасын табатын болады.

Әңгімелескен Жанат СӘБИТОВ.

Б ы л т ы р  е л і м і з д е 
«Ырыс» бағдарламасы іске 
қосылған болатын. Ауыл 
шаруашылығымен айналы-
сатын кейбір кәсіпкерлер 
бүгінде сол бағдарламаның 
ша р а п а ты н  с е з і н і п , 
мемлекеттік қолдауға ие бо-
луда. 

«Агробизнес — 2020» 
салалық бағдарламасының 
аясында іске қосылған 
«Ырыс» бағдарламасы ірі 
қара малдың 50 және 100 ба-
сына арналған сүтті-тауарлы 
фермаларды құру және істі 
кеңейтуге арналған жоба-
ларды қаржыландыруды 
көздейді.

 «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ 
— «ҚазАгро» ұлттық басқарушы 
холдингі» акционерлік қоғамына 
кіретін  мамандандырылған 
қаржы-несиелік ұйымы. Қордың 
негізгі мақсаты — қаржылық 
қызметтер мен ресурстарға ауыл 
тұрғындарының қолжетімділігін 
арттыру. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

халыққа арнайтын жыл сайынғы 
Жолдауларында шағын және 
орта бизнеске, әсіресе, ауыл 
шаруашылығымен айналыса-
тын кәсіпкерлерге жеңілдетілген 
түрде мемлекеттік қаржылай 
қолдау көрсету қажеттігін баса 
айтқан болатын. 
Елбасының «Нұрлы Жол — 

болашаққа бастар жол» атты Жол-
дауында да мемлекет тарапынан 
кәсіпкерлерге қолдау көрсетудің 
жаңа мүмкіндіктері айтылды. 
Былтырдан бері елімізде «Ырыс» 
бағдарламасы жүзеге асырылып 
жатыр. Бұл бағдарламаның ша-
рапатын ауыл шаруашылығы 
саласындағы кәсіпкерлер көре 
алады. Өйткені бұл бағдарлама 
бойынша мемлекеттен берілетін 
қаражат сүтті бағыттағы асыл 
тұқымды ірі қара мен қажетті 
техника, құрал-жабдықтар сатып 
алуға беріледі.
Жақында ауданымыздағы «Пре-

красное» шаруа қожалығы Ресей 
Федерациясының Новосібір облы-
сына қарасты «Неудачное» жабық 

АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ СҮТТІ 
СИЫРЛАР ӘКЕЛІНДІ

акционерлік қоғамынан  «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» акционерлік қоғамы арқылы 
40 миллион теңгеге 100 бас сүтті 
бағыттағы «Голштин-фриз» асыл 
тұқымды бұзаулайтын жас тайын-
шаларды сатып әкелді. 

«Сүтті бағыттағы ірі қара өсіру 
саласын дамыту» жобасы аясында 
әкелінген «Голштин-фриз» асыл 
тұқымды ірі қараны облысымыз 
бойынша алғашқылардың бірі бо-
лып Бақыт Құсайынов басшылық 
ететін «Прекрасное» ШҚ-ы қолға 
алып отыр. 

18-24 ай аралығындағы жас 
малдар  бұзаулағаннан  кейін 
күніне 23-25 литден сүт бермекші,  
сүттің майлылығы 3,6% пен 4,6%  
аралығында болмақ. Ал жылына 
әрбір сауын сиыр 9 мыңнан 15 мың 
литрге дейін сүт бермекші. 
Қара  ала  түлік  қазір  біздің 

жақтың күн райына бейімделген. 
Бұл  сиырлардың  құндылығы 
-  сүтінде .  Қожалық  басшысы 
Бақыт Мәжитұлы  мал таңдауда 
ең алдымен осыған мән берген. 
Қашарлардың аймақ климатын 
жатсынбауы да ескерілген. Мал 
дәрігерлік тексерулерден өтіп, 
қатаң іріктелген сиырлар Ресейден 
машинамен жеткізілген. 
Голштин-фриз асыл тұқымды си-

ырлар жейтін азық та ерекше. 
Қожалық  жанынан 100 гектар-

дан астам жерге дәндә дақылдар 

себіледі және де қосымша  арнайы 
екпе шөп егілген. Мал азығы үшін 
жем-шөп молынан дайындалған. 
Ал, құнажын-қашарлар бұзаулаған 
соң, соя, жүгері, асбұршақ, мине-
ралды дәрумендер сатып алынады. 
Алғашқы төлді фермадағылар ма-
мыр айының соңына қарай көреміз 
деп отыр.
Сонымен  қ а т ар  қ ожалық 

басшысының айтуынша ірі қара 
басының артуына байланысты 
қосымша 23 жаңа жұмыс орындары 
ашылмақшы. Жаңадан әкелінген жас 
тайыншалар бұзауласымен сауын-
шылар және қосымша бақташылар 
жұмысқа жұмылдырылады.  
Бұған дейін жазғанымызда атал-

мыш қожалық иесі 2013 жылы 
өзінің туған Прекрасное ауылында 
шаруа қожалығын құрып, сүтті 
бағыттағы мал шаруашылығын да-
мыту мақсатында өз қаржысымен 
70-тей сауынды сиыр алып, соны-
мен қатар ауыл шаруашылығы тех-
никаларын қоса алады. Ауылдағы 
бос қалған жатақхананы, бірнеше 
үйлерді қалпына келтіріп, қазіргі 
кезде шаруашылығын дөңгелетіп 
отыр.
Сапар соңында Бақыт Мәжитұлы 

келешекте тағы да голштин-фриз 
тұқымының 100 бас жас бұқаларын 
өз қаржысы есебінен алуды жоспар-
лауда.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Бесінші шақырылымдағы Айыртау аудандық мәслихатының кезекті  
отыз алтыншы сессиясы 2015 жылғы   наурыздың 30-да сағат 11-де аудан 
әкімдігінің отырыс залында өтеді. Мекенжайы: СКО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл селосы, Ш.Уалиханов көшесі, 44 үй.
Айыртау аудандық мәслихат сессиясының қарауына келесі мәселелер 

ұсынылады:
1. 2011-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөніндегі салалық бағдарламаны Айыртау 
ауданында іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау барысы 
туралы.

2. Айыртау ауданын басқару схемасы.
3. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының Кругловка, Качиловка, 

Красный Кордон селоларын тарату туралы.
4. Әртүрлі.
Анықтамалар телефоны 21-902. 

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Елімізде шағын және орта 
бизнесті дамытуға көбірек көңіл 
бөлініп келеді. Соның ішінде 
отандық тауар өндірушілерді 
қолдау басты назарда ұсталуда. 
Бұған Елбасымыз да үлкен мән 
беруде. Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев: 
«Барлық сауда нүктелерінде 
қазақстандық тауарлар пайда 

болуы үшін «Қазақстанда жасалған» акциясын ұйымдастырайық. 
Келіңіздер,  барлық 
қазақстандықтарды 
патриоттық танытып 
отандық өнімдерді 
с а т ы п  а л у ғ а 
шақырайық», - деген 
болатын. 
Соңғы кездері халық 

жиі  тұтынатын  ет , 
сүт, балық, макарон 
тағамдары, жұмыртқа, 
жазда егін өнімдерін 
өнд іруден  жоғары 
басымдылыққа  ие 
болудамыз. Аталған 
өн імдер  өз ім і зд ің 
ауданда  да  көптеп 
өнд ір іле  бастады . 
Мәселен Валентин Лыт-
кин басшылық ететін 
«Ғасыр  Айыртау» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің мака-
рон шығаратын цехы 
өнімдерінің бірте-бірте 
көбеюімен және жоғары 
с а п а л ы л ы ғ ы м ен 
жұртшылық назарын 
өзіне аудару үстінде.
Арнаулы цехтарда 

макаронның 1 және 2 сұрыптағы  жеті түрі жасалып, тағамдық жарманың 
бес түрі өндіріледі. Макарон өнімдері арнайы қондырғылар арқылы түр-
түрімен жасалынып, олар арнайы жылытқыш қоймаларда кептірілген соң, 
түрлі салмақтағы қаптарға толтырылады.  Аталмыш цех жұмыс істей 

бастаған күннен бастап 10 
адам тұрақты жұмыспен 
қамтылған.
Серіктестік басшысы 

Валентин Михайловичтің 
айтуынша 2013 жылдың 
көктем мезгілінен бастап 
серіктестік аумағына 300 
шаршы метр алаңға үш 
жылыжай салынып, онда 
жыл  бойы  көкөністер 
ө с і р і л у д е .  Б иыл ғ ы 
жылы  жазғы  уақытта 
қосымша  тағы  да  екі 
жылыжай салынбақшы.  
Серіктестіктің өнімдері 
а у д а н д а  ө т е т і н 
ауыл  шаруашылығы 
жәрмеңкелерінде арзан 
бағамен сатылуда. 
Аталмыш  кәсіпорын 

омарташылық іспен де 
шұғылданып ,  табиғи 
таза бал өнімдері де 
серіктестік жұмысшылары 
мен аудан тұрғындарына 
ұсынылады. 

«Әліби» холдингінің 
басшылары бизнестің 
тетігін дөп баса біледі. 
Олар кәсіпорын тарапы-

нан ұсынылған жобаларға ұдайы қолдау көрсетуде. Осындай қаржының 
қолдауы арқасында былтырғы жылы жарма цехы іске қосылса, алдағы 
уақытта шұжық шығаратын цех ашу жоспарланған. Бұл жаңа цех жұмыс 
істеген жағдайда тағы да жаңа жеті жұмыс орны ашылмақшы.  

«Қазақстанда жасалған» маркалы өнімдерді біздің ауданда да 
дайындауға мүмкіндік мол. Ауданымыздағы сауда орындарында арнайы 
бұрыштар ашылып, оған еліміздің өзге өңірлерінде шығарылған тау-
арлармен қатар ауданымыздың макарон, нан және сүт өнімдерін қойса 
артықтық етпейді. Біріншіден, бұл тұрғындардың жергілікті өнімдерге 
деген қызығушылығын тудырса, екіншіден, онымен айналысып отырған 
кәсіпкерлерімізге де пайдасын тигізеді. 
Болашақта «Қазақстанда жасалды» деп жазылған тауарлар мен азық-

түлікті еліміз ғана емес, әлем халықтары тұтынатын күнге де жетерміз. Өтіп 
жатқан акция соның алғашқы баспалдағы болады деген пікірдеміз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.

Қазақстанда жасалған
Отандық тауарлар көбейе түссе
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Әкесінің досы әрі туысы Әз 
Жәнібек  қайтыс  болған  соң 
бес жылдай бос тұрған хан 
тағына Керей мен Әз Жәнібектің 
балаларының ішінде жас жағынан 
ең үлкені Бұрындық отырды. 
Оның таққа келу жолы да күрделі. 
Ол Жәнібек ханның билігі тұсында 
Қазақ хандығының қалың әскерін 
бастап, алғаш Әбілқайырдың 
ұлы Шейх Хайдарға, онан соң 
Әбілқайырдың басқа баласы 
Шах Будақтың ұлы Мұхаммед 
Шайбаниге қарсы күресте ерекше 
ержүректігімен көзге түсті.
Әбілқайыр өлген соң Өзбек 

ұлысының тұтқасын ұстап тұрған 
Шейх Хайдар маң ғыттарды өзінің 
ықпалынан шығармау үшін олардың 
билеушісі Мұса мырзаны ханнан кейінгі 
жоғарғы лауазым болып есептелетін 
беклербек дәрежесіне көтеріп қойған 
еді. Алайда Қазақ хандығының 
күшеюі оның жауларының оған қарсы 
ашық күреске шығуын тездете түсті. 
Енді оған қарсы Сібірдегі Төмен 
жұртының билеушісі Ибақ, Қазақ 
ханы Әз Жәнібек және маңғыт билері 
Аббас пен Мұса билер бірігіп қарсы 
шықты. Осы соғыста Бұрындық Әз-
Жәнібектің тапсырмасымен Қазақ 
хандығының әскерін басқарды. Жан-
жал Сібір билеушісі Ибақтың Шейх 
Хайдарды өлтіруімен аяқталды.
Енді  Қыпшақ  даласындағы 

хандық билік қазақ сұлтандары 
қолына көшті. Бұған төзе алмаған 
Әбілқайырдың немересі Мұхаммед 
Шайбани енді Хайдар ағасының кегін 
қайтару Өзбек ұлысының тоз-тозы 
шыққан әскерлерінің қалдығымен 
бас бағып, аңдып жүріп бірнеше 
күннен кейін Ибақ бидің ұлын өлтіріп 
тынды. Енді ол қазақтардан кек 
алуға көшті. Осы мақсатпен көмек 
іздеп Әмір Темірдің мұрагерлерін 
жағалаған ол, солардың қолдауымен 
Сыр бойындағы бірнеше қамалдарды 
қазақтардан тартып алды. Енді 
ол ноғай(маңғыт) мырзаларын 
жағалады. Алғаш Мұса биді өзіне 
қарату үшін оларға қарсы жорықтар 
жасады. Онан соң онымен құда-
жегжаттық қатынастар орнату үшін 
оның қызына ғашықтық мұңын 
шағып жасырын хаттар жолдаумен 
болды. Ақыры ол дегеніне жетті. 
Өзіне күйеу болған оған қарсы тұра 
алмаған маңғыттардың билеушісі 
Мұса мырза жапан даланың түкпір-
түкпірінен ноғай мырзаларын жи-
нап, Мұхаммед Шайбаниді ақ киізге 
отырғызып, хан көтеріп, таққа 
отырғызбақ болды. Бұл 1472 жыл еді.
Осыны естіген Бұрындық қасына 

Қазақ хандығының құрылғанына – 550 жыл

Бұрындық (Мұрындық) хан
Әз-Жәнібектің ұлдары Қасым, Әдік 
бастаған сұлтандарды ертіп, 50 000 
әскермен кең даланы дүбірлетіп 
маңғыттардың  мекеніне  жетіп 
келді. Қырғын соғыс итжығыспен 
аяқталды. Алайда Бұрындықтың 
осындай жаужүректігі маңғыттарды 
Махмұд Шайбаниден іргелерін аулақ 
салуға итермеледі. Өзі жеңіске 
жете алмаса да, Маңғыттардың 
Махмұд Шайбаниді хан сайлауына 
мүмкіндік бермеген Бұрындық, енді 
Сыр бойындағы Мұхаммед Шайба-
ниге бағынатын қалаларды қайта 
басып алуға кірісті. Мұның бәрі 
Бұрындықтың жауынгерлік тұлғасын 
айшықтай түсті. Алайда осындай 
жаугершілік өршіп тұрған заманда 
Бұрындықтың жеке басы ұрыстарда 
батыр ретінде тұлғаланса да, сая-
саткер ретінде оның ынжықтығы, 
жауапты шешім қабылдауға кел-
генде бостығы мен жалтақтығы 
уәзірлер кеңесі мен рубасыларды 
қанағаттандыра қойған жоқ. Ал 
атақты Әз Жәнібектің ұлдары болса, 
мұндай жауапты тақты иемденуге 
әлі балаң да, тәжірибесіз еді. Яғни 
Бұрындық Елбасына қысылтаң 
жағдай төнгенде амалсыздан таққа 
отырғызылған қаһарман жауынгер, 
бірақ өкінішке орай, жігерсіз тұлға 
еді. Сондықтан да оны басқалар 
тәрізді Әз Жәнібектің ұлдары да 
тыңдай қойған жоқ.
Мемлекетті қорғауда әркім өз 

білгенінше әрекет жасайтын заман 
туды. Дегенмен де, әкенің өсиетіне 
мойынсұнған Әз Жәнібектің ұлдары, 
оның ішінде шын мәнінде Бұрындық 
ханның барлық атты әскерлерінің 
қолбасшысы болып табылатын 
Қасым да айтарлықтай ұзақ уақыт 
Бұрындыққа қарсы шыға қоймады 
және таққа да таласқан жоқ. Мұның 
өзі Қазақ хандығының ішкі бірлігін 
нығайтып, Бұрындық ханның ата 
жаулары Өзбек ұлысына қарсы 
жорықтарын үдете түсуіне толық 
мүмкіндіктер берді. Әбілқайыр және 
оның ұлы Шейх Хайдар хан өлген соң 
көшпелі өзбектер мекендейтін дала-
да рубасылары мен бахадұрлардың 
рөлі күшейіп, олар үш этнотайпалық 
қауымдастыққа  – қазақтарға , 
өзбектерге  және  маңғыттарға 
(ноғайларға) жіктеліп, билікке тала-
сып, өзара жауласа түсті. Осындай-
да алғаш Әз Жәнібектің, онан соң 
Бұрындық ханның тұсында қазақ 
сұлтандары Өзбек ұлысындағы 
билікті Шайбаниліктерден тартып 
алды. Бас сауғалаған Шайбаниліктер 
өздері қашып барған маңғыттардың 
Астрахань хандығынан да қолдау 
таба алмай, біраз уақыт Сау-
ран және Сығанақ маңындағы 
аймақтарда шағын топтарға бөлініп, 
ел тонап күн көрді. Осындайда ел 
тыныштығын ойлаған Бұрындық 
хан өзінің ата жаулары шайбанилік 
сұлтандармен туыстық қатынас ор-
нату арқылы оларды бейбітшілікке 
шақырмақ болды. Ол осылай-
ша, 90-жылдар ішінде қатарынан 
өзінің үш бірдей аяулы қыздарын 
шайбанилік сұлтандарға тұрмысқа 
ұзатты. Олардың бірі Мұхаммед 
Шайбанидің өзіне әйелдікке берілсе, 
екіншісі – оның інісіне, ал үшіншісі 
– Мұхаммед Шайбанидің баласы 
Темір сұлтанға тұрмысқа берілді. 
Осыдан соң қазақтармен жауласуды 
уақытша тоқтатқан Әбілқайырдың 
немересі Мұхаммед Шайбани өзінің 
соңынан ілескен аз ғана топпен 1500 

Соғыс жаңғырығы жылдан-
жылға алыстап барады... Ол 
туралы үлкендерден, көнекөз 
қариялардан естіп жүреміз. Ки-
нолардан, деректі фильмдерден 
көреміз. Әйтсе де өткенге көз 
жүгіртпей, болашаққа бағдар жасау 

мүмкін емес. ХХ ғасырдың орта кезінде 
болған алапат соғыс Екінші дүниежүзілік 

соғыс болса, соның бір бөлшегі Кеңес Одағының 
тарихындағы Ұлы Отан соғысы болды. Бұл соғыс кезінде 

әрбір бесінші қазақстандық майданға аттанып, кең байтақ 
Отанымызды қорғауға атсалысты. Қаншама қазақстандықтар 

ұрыс даласында мерт болып, 
миллиондаған адамдардың қаны 
төгілді. Соғыс салған қасірет әрбір 
жанұяның тарихында із қалдырып 
кетті. Ұлы Отан соғысы туралы 
қаншама шығарма жазылып, 
қаншама кино түсіріліп жатса да 
оның тарихына еш уақытта нүкте 
қою мүмкін емес. Отан соғысының 
шежіресінде әлі де ашылмай жатқан 
ақиқаттар, еленбей қалған ерліктер, 
елеусіз жатқан ерлер қаншама?... 
Оны ашып анықтау белгісіз болып 
жатқан тағдырларды тауып елге та-
нытып, лайықты атаққа ие болғызу, 
оларға қамқорлық жасау - бүгінгі 
ұрпақ, біздің, қасиетті парызымыз.
   Біздің бүгінгі мақаламызға арқау 
болып отырған нағашы атам Қабжат 
Тоқбергенов бұрынғы Көкшетау об-
лысы Айыртау ауданына қарасты 
Сарыөзек ауылының түлегі еді. 1916 
жылы туған,  әскер қатарына 1936 
жылы алынып, фин соғысына қатысқан. Ұлы Отан соғысы басталғанда 54- ші 
гвардиялық танкистер бригадасының құрамында автоматшылар батальонына 
басшылық жасады. Танктер өте алмаған жерлерге Қ.Тоқбергеновтың автоматшы-
лары өтіп, жауға оқты қардай борататын.   Нағашы атам партия қатарына майданда 
өткен. Украина мен Польша жерлеріндегі шайқастарға қатысып  «Қызыл жұлдыз», 
екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, «Ерлігі үшін» медалімен марапатталады.
Бірде автоматшылар батальоны  Висла өзенінен өтіп, жаудың бекінісін басып 

алады.Ұтымды сәтті тиімді пайдалана білген бригада алдағы шабуылдарға 
дайындалып, 1945 жылдың 12 қаңтарында Сантомир бекінісінен жүргізілген 107 
минуттық артерилериялық әзірліктен кейін шабуылға шықты. Бұл шабуылда 
батальон командирі Қабжат Тоқбергенов бір топ автоматшыларымен алғы шепте 
болды да, келесі күні Чарна өзенінен өтуге тура келді. Бұл шағын өзен болғанмен 
танктерге едәуір кедергі жасайтын еді. Сондықтан өзеннен өткел іздеуге тура 
келді. Іздеген өткелдері Котлица деген поляк деревнясының тұсынан табылады. 
Алдымен жау күштерін осы деревнядан қуып шығу керек болатын. Бұл жұмысты 
Қабжат Тоқбергенов бастаған автоматшылар ойдағыдай орындап, ерекше ерлік 
көрсетеді. 
Польшаның оңтүстігінде орналасқан Ченхстахова қаласына көптеген кәсіпорындар 

мен көлік тораптары шоғырландырылған еді. Міне осы қаланы азат ету міндеті осы 
54–ші гвардиялық танкистер бригадасына жүктеледі. 1945 жылдың 16 қаңтарында 
таңғы сағат алтыда бригада жауынгерлері Пилица өзенінің өткелі арқылы Ра-
дошевница деревнясы тұсында жауға қарсы шабуылға шықты. Әдеттегідей 
батальон командирі алда келе жатқан танкте болатын.  Бұл жаудың ту сыртынан 
өтіп кетуге жасалған амал еді. Арада екі сағат уақыт өткенде қалаға барлық 
бригада келіп жетті. Қалада  жаудың екі мыңға жуық солдаты мен офицерлері 
болатын. Олар жанталаса қарсылық көрсетті. Дегенмен бригада жауынгерлері бұл 
қарсылықты тойтара отырып, жаудың алты минометін, көптеген автоматшылары 
мен көліктерін жойып, 158 адамды қолға түсіреді. 17 қаңтарда түс кезінде қала 
жаудан толық азат етілді. Бұл шайқаста гвардия капитаны және ол басқарған 
батальон жауынгерлерінің ерліктері атап көрсетіліп, бригада туына  Ленин ордені 
тағылды. Бригаданың осындай ерліктерінің арқасында жау қаладағы фабрикалар 
мен заводтарды, су құбырлары мен электр станцияларын істен шығаруға үлгере 
алмады. Жауға қарсы ұрыста көзге түскен жауынгерлерді наградаға ұсыну жөнінде 
бұйрық берілді. 3- гвардиялық  танк армиясының командирі Совет Одағының 
екі мәрте батыры, танк әскерінің гвардия генерал – полковнигі Т.С. Рыбалко 
наградаға ұсынылғандар жөнінде: «Польшада көптеген  ерлігі үшін, әсіресе Чен-
стаховка қаласын азат етуге белсене қатысқаны үшін гвардия капитаны Қабжат 
Тоқбергенов Үкіметтің жоғарғы наградасына лайық» деп атап көрсетті. Сөйтіп 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1945 жылғы 10 сәуірдегі бұйрығымен 
гвардия капитаны Тоқбергенов Қабжат Ленин орденімен наградталды. 
Осыдан кейін де атам талай қанды шайқастарды басынан өткереді. Бригада 

жауынгерлері Берлинге шабуыл жасап, ерен ерліктің үлгісі бола білді. Жау өз 
жерінде жанталаса қарсылық көрсетті. Бұл маңдағы ең қатты шайқас Одер 
өзенінің арғы бетінен плацдарм алу үшін жүріп жатты. Жау жағы күніне бірнеше 
рет шабуылға шығады. Алайда кеңес жауынгерлері тойтарыс беріп, арғы беттегі 
кішкентай жерді Берлинге үлкен шабуыл жасалғанша ұстап тұрады.

      Қабжат атамыз туралы неміс жазушылары Г. Похе мен Г. Олига «Түн көрпесі 
түрілгенде» кітабында, майдандас досы Н Кольяда   «Под командой капитана К 
Тоқбергенова.» очеркін жазады.  
Соғыс аяқталған соң  атам туған ауылына оралып, бейбіт еңбекке араласады.  

Қабжат Тоқбергенов  бар болғаны 47 жасқа қараған шағында 1961жылы  28 
желтоқсанда дүниеден озды.
Сұрапыл соғыс жылдарында да, бейбіт еңбекте де атамның бар өмірі ерлік пен 

Отанға деген сүйіспеншілікке толы болды. Мен нағашы атамның осындай батыр 
рухты қазақтың бірі болғанын әрдайым мақтан етемін.  

Айгүл БАЙМАН,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 11 сынып оқушысы.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына

Атамды мақтан тұтамын

мүмкін
болған 

соғыс болса, соның
тарихындағы Ұлы Отан 

әрбір бесінші қазақстанды

жылы алғаш Бұқараны, онан соң 
Самарқандты басып алып, Әмір 
Темірдің мұрагерлерінен билікті тар-
тып алды. Бұл жорық 1507 жылы Хо-
расан, Герат тәрізді басқа қалаларды 
бағындырумен аяқталды. Ал мұның 
өзі  Шығыс  Дешті-Қыпшақтағы 
шайбанилік өзбектердің осын-
да жаппай қоныс аударуларын 
туғызды және Темір мемлекеті енді 
Шайбанилік Өзбектер мемлекетіне 
айнала  бастады .  Осындайда 
Мұхаммед Шайбанидің қазақтарды 
Түркістан аймағына кіргізбеуді 
ойластырған әрекеті Бұрындық хан 
бастаған қазақ сұлтандарының 
жауап жорықтарына негіз бол-
ды. Мұндайда құда-жегжаттық 
қатынастар жайына қалды. Ал 
мұның өзі өз кезегінде Мұхаммед 
Шайбаниді Қазақ хандығына қарсы 
1503-1504 жылдардан  бастап 
төрт рет жорық ұйымдастыруға 
мәжбүрледі. Мұхаммед Шайба-
ни өзінің жорықтарын негізінен 
қазақ сұлтандары ұлыстарының 
орталықтарына бағыттады. Әсіресе, 
оның үшінші жорығы қазақтарды 
қатты күйзелтті. Соғыстан Әз 
Жәнібектің балалары Жаныш және 
Таныш сұлтандардың иеліктері азап 
шексе, ал Бұрындықтың ұлдарының 
ұлыстары дін аман қалды. Мұның 
өзі Бұрындық ханды бедел, абы-
ройдан жұрдай етті. Елді ортақ 
жауға, яғни өзінің күйеу баласына 
және жегжаттарына қарсы белсенді 
күреске ұйымдастыра алмаған оны 
халық мүлде естен шығарып, енді 
соғыстарда қолбасылық ерекше 
дарынымен және жаужүректігімен 
көзге түсіп жүрген Әз Жәнібектің ұлы 
Қасым сұлтанның төңірегіне топтаса 
бастады.
Алайда елді дүрліктірген Мұхаммед 

Шайбанидің ылаңы да ұзаққа созы-
ла қойған жоқ. Оның 1510 жылдың 
басында Ұлытау маңындағы Қасым 
сұлтанға қарсы соңғы, төртінші 
жорығы сәтсіздікпен аяқталды. Осын-
дай ахуалдар ел арасында Қасымның 
беделін арттыра түссе, ал Бұрындық 
ханның билігін құрдымға жіберді. 
Ақырында ешкімге керексіз болып 
қалған ол, өзіне ілесіп Мәуереннахрға 
қоныс аударған өзінің төрт ұлы – 
Шайқымнан, Санжар-Жақаннан, 
Жақан-Бақтыдан, Кімсіңнен де қолдау 
таба алмай, көп қыздарының ішінен 
Самарқанда тұратын кенжесі Михр 
Сұлтан Ханымның қолына көшіп 
барды. Аса бай, қолында вакфтік 
құжаты бар бұл қызы оны өмірінің 
соңына дейін бағып-қақты. Елден 
қол үзіп елеусіз қалған ол, қайтыс 
болған соң көп мұсылманның бірі 
болып, ешбір қошеметсіз, Үргеніш 
маңындағы қабірге жерленді. Әрине, 
Бұрындықтың мұндай қасіретті 
тағдыры кейінгі қазақ хандарына 
үлкен сабақ болды. Кейінгі тарихта 
хан тағы босаған сәтте алғашқы 
қазақ ханының ұлы Бұрындықтың 
ұрпақтарын таққа отырғызу туралы 
мәселе ешқашанда қайта көтерілген 
емес. Енді хандық билік Әз Жәнібек 
ұрпақтары қолына берік тұрақтады. 
Өз кезегінде олар мүмкіндіктерінше, 
қазақ мемлекеттігін нығайтуға 
үлкенді-кішілі қызметтер жасады.

Талас ОМАРБЕКОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

жанындағы Орталық Азиядағы 
дәстүрлі өркениеттерді зерттеу 

орталығының директоры, 
ҚР ҰҒА Құрметті академигі.

Василий  НЕКРАСОВ
1924 жылы 21 қыркүйекте Айыртау ауданының Карловка 

ауылында туған. 6 сыныпты бітірген соң, еңбек жолын Приморье 
өлкесінде цемент зауытынан бастады. 1943 жылы майданға 
алынады.
Орталық майдан 13-ші армия 74-ші атқыштар дивизиясы 360-

шы атқыштар полкінің автоматшысы. 1943 жылдың қыркүйегінде 
Киев облысында фашистермен кескілескен ұрысқа кірісті. 
Немістер қаншама лап қойғанмен, біздің сарбаздар сескенбей 
ажал оғын жаудырды. Әсіресе, Некрасов мүлт кетпеді. Жаулар 
жата қалғанда орнынан атып тұрып, атойлаған да сол болды. 
Сол ұрыста ол 12 фашисті жайратты.
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1943 жылғы 16 

қазандағы Жарлығымен оған Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді.

1949 жылы офицерлер құрамын жетілдіру курсын бітірді. 1960 
жылы «Атыс» курсында оқыды.

1972 жылы запасқа шығарылды. Краснодар қаласында 
тұрды. 

«Ленин», «Александр Невский», «І-ші дәрежелі Отан соғысы», «Қызыл Жұлдыз» ордендерімен 
марапатталды.

1987 жылы 25 шілдеде қайтыс болды, Краснодар қаласында жерленді.
Аудан орталығы Саумалкөл ауылында бір көшенің аты батыр есімімен аталады.

(«Солтүстікқазақстандықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында» 
кітабы бойынша дайындалды).

Айыртаулық Кеңес Одағының Батырлары
Петр  ЛИТВИНОВ 

1916 жылы Айыртау ауданының Люботино ауылында 
туған. Алматы облысында тұрды. Ұлы Отан соғысына 
алғашқы күндерінен бастап қатысты. 1943 жылғы 30 
қыркүйекте Днепр өзенінен өткенде жаудың қарсы шабуылын 
минометпен тойтара білді.

2-ші Украина майданы 12-ші атқыштар полкі миномет 
ротасының бөлімше командирі 1943 жылдың 2 қазанында 
ерлік жасады. Немістердің жаяу әскерін көкте – ұшақтар, жер-
де танктер қолдады. Литвинов болса жаудың зеңбіректерін 
тұншықтырып тастады. Бірде оқ оның аяғына тиді. Аяғын 
таңып алған сержант өз расчетін басқаруын тоқтатпады. 
Кенет бұларды айналып өтіп бара жатқан фашистер тобын 
байқап қалады. Ойланатын уақыт жоқ: қарудың астына 
қоятын тақтайшасы мен екі сирақтың жоқтығына қарамастан, 
минометті жерге қойып, миналарды атқыласын келіп! Фаши-
стер жата қалды, сосын кейін шегінді.

18 қазанда оның ротасына бір жотаны алу тапсырылды. 
Пулеметтің бораған оғы бас көтертпеді. Сонда атып тұрып:
Отан үшін! Алға, еріңдер соңымнан! – деп алға ұмтылған Литвинов еді. Осы ұрыста ол мерт 

болды.
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен оған Кеңес Одағының Батыры атағы 

берілді.
«Ленин», «Қызыл Ту» ордендерімен және медальдармен марапатталды. 
Қазір Саумалкөлдегі бір көше оның есімімен аталады.
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«Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы                            24 
наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес, 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімі ШЕШТІ:

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 2014 жылғы  
23 қаңтардағы № 1 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
бойынша сайлау учаскелерін құру туралы» шешіміне (нормативтiк 
құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк тiркеудің Тiзiлiмiне № 2563 болып 
тіркелген, «Айыртау таңы», «Айыртауские зори» газеттерінде                       
2014 жылғы 27 ақпанда жарияланды)  келесі өзгерістер енгізілсін:

Көрсетілген  шешімнің қосымшасы осы шешімнің қосымшасына 
сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Айыртау ауданы әкімі 
аппаратының басшысы Қ.С.Қайнетовке жүктелсін.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің
2015 жылғы 25 ақпандағы №9 шешімі 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы əкімінің
2014 жылғы 23 қаңтардағы №1  «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы бойынша сайлау учаскелерін құру туралы»

шешіміне өзгерістер енгізу туралы
3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен  кейін он 

күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
 А.ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі
 
 «КЕЛІСІЛДІ»

Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы

Е.МЕРҒАСЫМОВ.
2015 жылғы «___» _________    

.Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк тiркеудің тiзiлiмiне 
2015 жылғы 03 наурызда № 3130 тіркелген.

№ 1 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ай-

ыртау ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Айыртау орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52998; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Айыртау ауылы, «Шалқар-Су» шипажайы.

№ 2 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Орловка 

ауылы,  «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Орловка бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)51960; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Орловка ауылы, Қопа ауылы.

№ 3 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, Солтүстік Қазақстан облысы 
Денсаулық сақтау басқармасының Солтүстік 
Қазақстан облысы әкімдігінің «Айыртау орталық 
аудандық ауруханасы» Шаруашылық жұмыс 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорнының ғимараты, телефон 8715(33) 20035 
(келісім бойынша); сайлау учаскесінің шекарасы: 
Саумалкөл ауылы, Молодежная, Дружба, Совхоз-
ная, Центральная, Березовая, Хаиров көшелері, 
үйлердің нөмірлері 1, 2, 1а, 2а, 3, 4, Тенистая, 
Светлая, «Бәйтерек» шағын ауданы.

№ 4 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Воскре-

сеновка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Воскресеновка  орталау мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты, 
телефон 8715(33)51122; сайлау учаскесінің шека-
расы: Воскресеновка ауылы.

№ 5 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Крас-

ногорка ауылы, тұрғын үй № 3 пәтер № 8 теле-
фон 8715(33)51540 (келісім бойынша); сайлау 
учаскесінің шекарасы: Красногорка ауылы, Ай-
ыртау психологиялық-неврологиялық интернаты, 
Галицино ауылы.

№ 6 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Айыр-

тау ауылы, «Көкшетау» мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі мемлекеттік мекемесінің Айыртау 
бөлімшесінің ғимараты, телефон 8715(33)52708 
; сайлау учаскесінің шекарасы: Айыртауское 
ауылы, Кругловка ауылы.

№ 7 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Елецкое 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Елецкий орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)29673; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Елецкое ауылы, 
Колесниковка ауылы, Междуозерный ауылы 
Елецкий орта мектебінің ғимараты

№ 8 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, Ақан - Сері көшесі  № 31, 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауда-
ны әкімдігінің «Айыртау аудандық Мәдениет 
үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорнының  ғимараты, телефон 8715(33)20562; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы, 
Достық көшесі – үйлердің нөмірі: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 50, Ш.Уәлиханов, 
Л.Чайкина, Конституция, Кенесары, Ақан- Сері, 
М.Янко көшелері үйлердің нөмірі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111,113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 
126, 127, 129, Орынбай, Учительская, Лермонтов, 
Некрасов, Матросов, Құсайынов, Ементаев, Кен-
жетаев, Сыздықов, Жәпек батыр,  Д. Бедный, Т. 
Боқанов, М.Горький, Хайыров, Асеев, Жамбыл, 
Абылай хан көшелері.

 № 9 сайлау учаскесі
 Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, МКР, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «№ 2 Саумалкөл  
мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)22848; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы, 
МКР үйлердің нөмірі 3, 4, 8, 9, 18, 19, 24, 43, 46, 47, 
48, 52, 53, 55,56, 75, 78,  Полевая, Гоголь, Скна-
рев, Әуелбеков, Мұқанов, Губарьков, Степная, 
Пушкин, Королев көшелері.

№ 10 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министірлігі Солтүстік 
Қазақстан облысы әкімдігінің «Жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-интернаты» 
Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты, 
телефон 8(71533)27501(келісім бойынша); сайлау 
учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы, Пан-
филов, Мир, Профессиональная, № 11 ПТШ, 
Юбилейная, Новая, Дмитриева, Чепрасова, 
Зеленая, Литвинова, Чехова, Больничная, За-
белкин, Өмішев, Макаренко, Ильин, Садовая, М. 
Янко  көшелері, үйлердің нөмірлері 118, 120, 122, 
124, 126, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 
147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 169, 171, 
175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 
195, Энергетиктер, Лесная көшелері.

№ 11 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Саумалкөл 

ауылы,  Железнодорожная көшесі, «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы                            24 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
әкімі ШЕШТІ:

1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 2014 жылғы 23 қаңтардағы № 1 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша сайлау учаскелерін құру туралы» шешіміне 
(нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк тiркеудің Тiзiлiмiне № 3130 болып тіркелген, «Айыртау 
таңы», «Айыртауские зори» газеттерінде 2015 жылғы 19 наурызда жарияланды)  келесі өзгерістер 
енгізілсін: көрсетілген шешімнің қосымшасында бесінші абзац келесі редакцияда баяндалсын:

«№ 5 сайлау учаскесі.
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Мүгедектер үйі аумағы, № 3 тұрғын үй № 8 пәтер, телефон 

8715(33)51540 (келісім бойынша); сайлау учаскесінің шекарасы: Красногорка ауылы, Мүгедектер 
үйі аумағы, Галицино ауылы».

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Айыртау ауданы әкімі аппаратының басшысы 
Қ.С.Қайнетовке жүктелсін.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен  кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

 А.ТАСТЕМІРОВ, аудан əкімі
  «КЕЛІСІЛДІ»

Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы

Е.МЕРҒАСЫМОВ.
2015 жылғы «___» _________    

Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк тiркеудің тiзiлiмiне
2015 жылғы 20 наурызда № 3168 тіркелген.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің
2015 жылғы 25  ақпандағы № 9 шешіміне қосымша

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша
 сайлау учаскелері

бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Саумалкөл 
қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)28238 
сайлау учаскесінің шекарасы: Саумалкөл 
ауылы көшелер: Достық үйлердің нөмірі  56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 72, Строительная, 
Интернациональная, Элеваторная, Набереж-
ная, СПТУ – 4, Железнодорожная, Горем – 22, 
Приозерная, ДСУ – 75 көшелері.       

№ 12 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Новоу-

краинка селосы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Рудный орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)29122; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Новоукраинка селосы.

№ 13 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Но-

воукраинка ауылы, әскери бөлімнің ғимараты, 
телефон 8715(33)20353; сайлау учаскесінің 
шекарасы: әскери бөлім.

№ 14 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Анто-

новка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Антоновка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)26183; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Антоновка ауылы, 
Уголки станциясы.

№ 15 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ко-

маровка ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Комаровка негізгі 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, тел. 8715(33)51851; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Комаровка 
ауылы, Ақан – Сері ауылы.

№ 16 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  

Лавровка ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Лавровка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52990; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Лавровка ауылы.

№  17 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Жұмысшы ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Заря орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52404; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Жұмысшы ауылы, Заря 
ауылы, Тереңкөл ауылы.

№ 18 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Кара-

севка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Карасевка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)25623; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Карасевка  ауылы.

№ 19 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Құмтөккен ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Қызыләскер орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)54538; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Құмтөккен ауылы, 
Орлиногорское ауылы.

№ 20 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Үкілі 

Ыбырай ауылы,  «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі,  «Өскен негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)54530; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Үкілі Ыбырай ауылы.

№ 21 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Бірлестік ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Бірлестік орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)54038; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Бірлестік  ауылы.

№ 22 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ка-

занка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Казанка орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)23187; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Казанка ауылы, Бурлуқ ауылы.

№ 23 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Всево-

лодовка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Всеволодовка негізгі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)51571; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Всеволодовка ауылы, 
Прекрасное ауылы.

№ 24 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Аксе-

новка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Аксеновка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52991; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Аксеновка ауылы.

№ 25 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  

Никольское-Бурлукское ауылы, «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Ақан-Бурлук 

бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)52151; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Никольское-
Бурлукское ауылы Янко стансасы.

№ 26 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Никольское ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Никольский бастауыш 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)51602; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Никольское ауылы.

№ 27 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Қаратал ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Қаратал орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)29396; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Қаратал ауылы, Сарыөзек ауылы.

№ 28 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Высокое 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Высокое бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)51378; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Высокое ауылы, Ботай ауылы.

№ 29 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Шүкірлік 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Шүкірлік негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52728; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Шүкірлік ауылы.   

№ 30 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Қоскөл 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, бұрынғы «Қоскөл бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)22812; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Қоскөл ауылы.

№ 31 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Сырымбет ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Сырымбет орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8 715(33)54063; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Сырымбет ауылы.

№ 32 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Сулыкөл 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Сулыкөл бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)51900; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Сулыкөл ауылы,  Качиловка ауылы.

№ 33 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Шоққарағай ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, бұрынғы «Шоққарағай 
бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты  , телефон 8715(33)54081; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Шоққарағай ауы-
лы, Сарыбұлақ ауылы.

№ 34 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Дауқара ауылы,  «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Дауқара орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)54672; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Дауқара ауылы.

№ 35 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Қарақамыс ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Қарақамыс негізгі 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52373; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Қарақамыс ауылы.

№ 36 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Егіндіағаш ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Егінді-Ағаш орталау 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)54076; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Егіндіағаш ауылы. 

№ 37 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Шолақөзек ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Шолақ-Өзек бастауыш 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52677; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Шолақөзек ауылы.

№ 38 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Светлое 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Целинный орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)54486; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Светлое ауылы.

№ 39 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ки-

рилловка ауылы, селолық клубтың ғимараты 
телефон 8715(33)24182; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Кирилловка ауылы.

№ 40 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ку-

тузовка ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Кутузовка орталау 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

ғимараты, телефон 8715(33)51633; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Кутузовка ауылы.

№ 41 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ка-

менный Брод ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Каменноброд орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52987; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Каменный Брод ауылы, 
Сарысай ауылы.

№ 42 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Пе-

тропавловка ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, бұрынғы «Петропавлов-
ка негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)52215; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Петропавловка 
ауылы, Карловка ауылы.

№ 43 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Бұрлық 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Бұрлық негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
871533)51944; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Бұрлық ауылы, Сарытүбек ауылы.

№ 44 сайлау учаскесі
Сайлау  учаскесін ің  орналасқан 

жері: Арықбалық ауылы, «Арықбалық» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
ғимараты, телефон 8715(33)41752 (келісім 
бойынша); сайлау учаскесінің шекарасы: 
Арықбалық ауылы Набережная көшесі 
үйлердің нөмірі № 2, 3, 4, 7, 10, 15, 18, 20, 23, 
25, 27, 30, 36,  Кузнечная көшесі үйлердің нөмірі 
№ 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 30, Нагорная 
көшесі үйлердің нөмірі №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 
14, 17,  Сейфуллин, Пролетарская, Песчанная, 
Степан Разин, 30 лет Победы, Ключевая, 
Калинин, Мира, Целинная, Дачная, Лесная, 
Интернациональная, Энтузиастов, Механиза-
торов көшелері.

№ 45 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Арықбалық ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Арықбалық орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)41180; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Арықбалық ауылы 
Новая, 40 лет Победы, Юбилейная, Рабочая, 
Новоселова, Северная, Полевая, Степная, М. 
Горький, Орджоникидзе, Куйбышев, Киров, 
Школьная, Центральная, Конституций, Воро-
шилов, Озерная көшелері, Набережная көшесі 
үйлердің нөмірі № 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 
Кузнечная көшесі үйлердің нөмірі № 25, 27, 29, 
37, 38, 41, 49, Нагорная көшесі үйлердің нөмірі 
№ 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 34, 36, РАД, АТП, 
Абай көшелері.

№ 46 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Горное 

ауылы,  селолық клубтың ғимараты, телефон 
8715(33)41570; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Горное ауылы.  

№ 47 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Це-

линное ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Целинный бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)41534; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Целинное ауылы.

№ 48 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Ағынтай Батыр атындағы ауыл, , «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Златогоркая 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)53839; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Ағынтай Батыр 
атындағы ауыл.

№ 49 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Баян 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Наследниковка бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52520; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Баян ауылы.

№ 50 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Қарасай Батыр атындағы ауыл, , «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Мәдениет орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телелефон 8715(33)51959; сай-
лау учаскесінің шекарасы: Қарасай Батыр 
атындағы ауыл.

№ 51 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Гу-

саковка ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Гусаковка орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)48212; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Гусаковка ауылы,  Мало-
сергеевка ауылы.

№ 52 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Кор-

саковка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Корсаковка бастауыш мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бұрынғы 
ғимараты, телефон 8715(33)52695; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Корсаковка ауылы.

№ 53 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Констан-

тиновка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Константиновка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты, 
телефон 8715(33)45275; сайлау учаскесінің шека-
расы: Константиновка ауылы.

№ 54 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Матвеев-

ка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Матвеевка бастауыш  мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)45293; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Матвеевка ауылы.

№ 55 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Но-

восветловка ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Новосветловка орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)53241; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Новосветловка ауылы, 
Красный кордон ауылы.

№ 56 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Береслав-

ка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Береславка негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52186; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Береславка ауылы.

№ 57 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Иман-

тау ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Имантау орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)45820; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Имантау ауылы, Цуриковка ауылы. 

№ 58 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Верхний 

Бурлук ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Верхнебурлук негізгі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты, 
телефон 8715(33)52619;  сайлау учаскесінің ше-
карасы: Верхний Бурлук ауылы.

№ 59 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  Лобано-

во ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Лобанов орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)46144; 
сайлау учаскесінің шекарасы:Лобаново ауылы.

№ 60 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Шалқар 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Шалқар орта метебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)53027; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Шалқар ауылы.

№ 61 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Заря 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Заря бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52388; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Заря ауылы.

№ 62 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  Әлжан 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Әлжан орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон 8715(33)52389; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Әлжан ауылы.

№ 63 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Нижний 

Бурлук ауылы,  «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Нижнебурлук орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты, 
телефон 8715(33)52985; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Нижний Бурлук ауылы, Алтынбұлақ 
ауылы.

№ 64 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Жақсы 

Жалғызтау ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, бұрынғы «Яқшы - Янғызтау  бастауыш 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52624; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Жақсы Жалғызтау ауы-
лы.

№ 65 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Құспек 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Ақан орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, телефон  8715(33)52986; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Құспек ауылы, 
Ақшоқы ауылы.

№ 66 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Ақанбұрлық ауылы,  «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Ақанбұрлық орталау 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52188; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Ақанбұрлық ауылы, 
Красново ауылы. 

Айыртау ауданы әкімінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №11 шешімі 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 

әкімінің 2014 жылғы 23 қаңтардағы № 1  
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
бойынша сайлау учаскелерін құру туралы» 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы



Айыртау таѕы 526 наурыз 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Ауылдық округ әкімімен басқарылатын «Қамсақты ауылдық округі әкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесі, ауылдық округ аймағында жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару қызметін іске асыратын, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы. Қазақстан Республикасының 2013 
жылғы 15 сәуірінен «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы бой-
ынша, мемлекеттік қызмет стандарттарына сәйкес келесі қызмет атқарылды: 
жеке қосалқы шаруашылық жөніндегі анықтаманың берілуі.

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, 
Айыртау ауданы, Карасевка ауылы, Мира көшесі, 13 үй, индексі 150103. 
Мемлекеттік мекеменің жұмыс уақыты: бескүндік жұмыс аптасы, жұмыстың 
басталу уақыты сағат 9.00-де, аяқталуы сағат 18.00-де. Түскі үзіліс: сағат 
13.00-ден, 14.00-ге дейін. 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

туралы» Заңының 11 бабына сәйкес, ауылдық округ әкімінің аппараты 
мемлекеттік қызметтерді ауылдық округ аймағында тұратын тұрғындарға 
көрсетеді. Ауылдық округ аймағына кіретін елді мекендер: Карасевка а., Үкілі 
Ыбрай а., Құмтөккен а., Орлиногорское а., Светлое а., Бірлестік а..

2014 жылды 76 мемлекеттік қызмет атқарылды (жеке қосалқы шаруашылық 
жөніндегі анықтаманың берілуі). Берілетін мемлекеттік қызмет форма-
сы автоматтандырылған емес. Жеке қосалқы шаруашылық жөніндегі 
анықтаманың берілуі, қызметтің аяқталған формасы болып табылады. 
Мемлекеттік қызмет ақысыз түрде көрсетіледі. 
Мемлекеттік қызметпен пайдалану үшін, мемлекеттік қызметті пайдалану-

шы өзінің тұлғасын анықтайтын жеке куәлікті көрсету қажет. Жауапты маман 
10 минут ішінде жолданымды қабылдайды және тіркейді, ауылдық округтің 
шаруашылық кітабі бойынша қызмет алушының мәліметтерін тексереді, 
анықтаманы толтырады немесе қабыл алмау жөніндегі дәлелді жауапты 
басшыға қол қоюға жөнелтеді.Мемлекеттік қызметтерді көрсеткен уақытта 
бюрократтық сөзбұйдаға жол бермеумен қатар, маман, өзі беретін мәліметтің 
сақталуы мен жайылмауын қамтамасыз етеді. Және де мемлекеттік қызметтің 
берілу мерзімдерінің бұзылмауын қадағалайды. Мемлекеттік қызмет жол-
данымнан кейін бір жұмыс күн мерзімінде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет 
беруге жауапты маман бекітіліп, ай сайынғы ішкі бақылау жүргізіледі және 
көрсетілген қызметтердің тіркеу журналы жүргізіледі. 
Қызмет алушылардың, қызмет берушілердің шешімдері мен қимылдарына 

сұрақтар туындаған емес. 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзімі, қабылдайтын шешімдер мен мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тиімділігі және сапасына ауылдық округ әкімінің аппараты жауапты.                                                                                             

Жақсылық БЕРКІМБАЙ, 
Қамсақты ауылдық округінің әкімі.                   

 «Қамсақты ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ  2014 жылғы 

мемлекеттік қызмет көрсетулері 

Қазіргі таңдағы жағдайды бағамдап, саралап қарасақ, мемлекеттік 
қызметшілердің кәсібилігіне және жұмыстарының тиімділігіне кері әсер 
ететін бірқатар мәселелердің бар екендігіне көз жеткіземіз. Қоғамның 
дамуына кедергі келтіретін теріс және аса қауіпті құбылыстардың бірі сы-
байлас жемқорлық болып табылады және ол елдің саяси, экономикалық 
және әлеуметтік мәселелеріне кері әсерін тигізеді. Осыған байланысты, 
елімізде сыбайлас жемқорлықпен күреске жалпы мемлекеттік саясат 
мәртебесі берілген, оны жүзеге асыру бойынша ұйымдастырушылық 
және құқықтық іс-шаралар жалпы жүйелік және кешенді сипатқа ие болып 
отыр. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен 
азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және 
оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып 
табылады.
Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының 
бірі болып осы зұлымдықпен күресу болып табылады.
Айыртау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сенім телефоны бар екендігін хабарлаймыз.
Сенім телефоны: 21-5-83.

Е.МАНАПОВ,
құқықтық жұмыстар және өндіріп алу 

бөлімінің бас маман-заңгері.

Қоғам және заң
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

Лауазым Тегі, аты жөні Қабылдау 
уақыты 

Орналасқан  
жері 

 қызмет   
     телефоны 

Басшы Саян 
Жаңбыршыұлы 
Мейрамов

Әр бейсенбі  
күні сағат  
11.00-ден  

17.00-ге дейін

Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы 

кабинет №1,
Матросов көшесі,19 

8(71533)21583

Басшының 
орын-
басары

Бағлан
Уәпұлы 
Бәлдіков

Апта сайын 
әр сейсенбі  
күні сағат  
11.00-ден  

17.00-ге дейін

Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы 

кабинет №2,
 Матросов көшесі,19

8(71533)21983

Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (71533) 21-583,21-983,21-
950
Е-mail:  nk@tax4815.taxsko.mgd.kz 
Сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

салық төлеушілердің назарына жеткізеді: сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес және мемлекеттік қызметкерлермен қызмет этикасын сақтау мәселелері 
бойынша, халықтан салық органдары лауазымдық тұлғаларының заңсыз 
әрекеті (әрекетсіздігі) туралы ақпаратты алу мақсатында Айыртау ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы бастығына жеке қабылдау 
кезінде мына мекен–жай бойынша  хабарлауларыңызды сұраймыз: 
Матросов көшесі, 19, II қабат, 3 кабинет. Аталған мәселе бойынша жеке 

қабылдау күн сайын өткізіледі. Қабылдауға жазылу 8(71533)21-950,21-
583,21-983 телефондары бойынша жүргізіледі. 
Тағы хабардар етеріміз Солтүстік Қазақстан облысының Мемлекеттік 

кірістер департаментінің бастығы әр жұманың бейсенбі сайын сағат 
11. 00-ден 17. 00-ге дейін Петропавл қаласы К. Сүтішев көшесі, 56 үй  2 

қабат, 201 кабинетте қабылдау өткізеді
Қабылдауға жазылу мына телефондар бойынша 8 (7152) 46-49-15. 

жүргізіледі.

Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасында 2015 жылдың 

II тоқсанында жеке тұлғалар мен заңды 
тұлғалар өкілдерін қабылдау кестесі

ДҮЙСЕНБІ, 30 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» (8:00; 9:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР) 10:00 «Апта.Kz» 11:05 
«Айтуға оңай...» 11:45 «Жедел жәрдем» 
Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы 
жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Дауа» 13:25 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 13:50 
«Ақсауыт» 14:20 «Әли мен Айя» М/ф 
14:30 «Желмен  жарысқандар» М /ф 
14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Менің 
Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Шын жүректен!» 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 «Көкпар» 1:45 «Дауа» 2:15 «Шын 
жүректен!» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

9:00 «Жаңа күн» 10:00 «Жетi күн» 11:05 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:40 «Подари 
детям жизнь» 11:45 «Магия кухни» 12:15 
М/с «Мишки Гамми» 12:40 М/с «Маша и 
медведь» 12:50 М/с «Белка и стрелка» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх 
в твоем доме» 14:00 Т/с «Долгий путь 
домой» 15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
15:55 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Фархат» 
16:45 «Мен көрген соғыс» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Қызық times» 18:00 Новости 18:15 
«Қызық times» 19:00 «ТВ Бинго» 19:15 
«ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Слово офицера» 22:00 Т/с «Сулей-
ман Великолепный» 22:50 «Жекпе-жек» 
23:35 «Бұйымтай» 0:20 «Әр үйдің сыры 
басқа» 0:55 «Айтұмар» 1:45 «Арнайы 
хабар» 2:15 «Бюро расследований» 2:45 
«Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:00 «ЛУЧШИЙ  ГОРОД .KZ» 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 1 14:50 
«112» 15:00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» Продол-
жение 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 
Т/с «ВРАЧИХА» 18:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х Сезон 2 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 Т/с «ФАРЦА» 2:05 «П@УТINA» 
2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:10 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СЕЙСЕНБІ, 31 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» (8:00; 9:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР) 10:00 «Сырғалым» Т/х 
10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «SPORT.
KZ» 13:15 «Алаң» ток-шоуы 14:05 «Сыр-
сұхбат» 14:35 «Желмен жарысқандар» 
М /ф  14:55 «БІЛГІШТЕР» М /х  15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 
17:00 «Келбет» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қазақстан 
би әлемі» 18:25 «Ас болсын!» 19:10 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Сыр-сұхбат» 
1:25 «Шарайна» 1:55 «Келбет» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 9:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:15 М/с «Мишки Гамми» 10:40 М/с 
«Маша и медведь» 10:45 М/с «Белка и 
стрелка» 10:55 «Подари детям жизнь» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:45 «Магия кухни» 12:15 Т/с 
«Слово офицера» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Страх в твоем доме» 14:00 Т/с 
«Дом на озерной» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 
М/с «Фархат» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 
18:00 Новости 18:15 «Ғашық жүрек» 
Т/х 19:00 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследований» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Слово офице-
ра» 22:00 Т/с «Сулейман Великолепный» 
22:50 Футбол Товарищеский матч Сбор-
ная России – Сборная Казахстана 0:50 
«Бұйымтай» 1:35 «Әр үйдің сыры басқа» 
2:10 «Айтұмар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«П@УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 14:50 
«112» 15:00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» Продол-
жение 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 
Т/с «ВРАЧИХА» 18:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х Сезон 2 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 Т/с «ФАРЦА» 2:05 «П@УТINA» 
2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:10 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СӘРСЕНБІ, 1 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» (8:00; 9:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР) 10:00 «Сырғалым» Т/х 
10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Поэзия 
әлемі» 13:20 «Заң және біз» 14:00 «Ша-

райна» 14:30 «Желмен жарысқандар» 
М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қылмыс пен 
жаза» 18:35 «Мың түрлі мамандық» 19:10 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:30 «Өзекжарды» 0:50 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 1:20 «Ас болсын!» 2:05 «Поэзия 
әлемі» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 9:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 
М/с «Мишки Гамми» 10:40 М/с «Маша и 
медведь» 10:45 М/с «Белка и стрелка» 
10:55 «Подари детям жизнь» 11:00 Новости 
11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т/с «Слово офицера» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Дом на озерной» 15:00 
Новости 15:15 «Бұйымтай» 15:45 «Сәтті 
сауда» 16:15 М/с «Фархат» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 «100 
бизнес-истории» 18:00 Новости 18:15 
«Ғашық жүрек» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Мен 
көрген соғыс» 20:45 «Табиғат тартуы» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Слово офице-
ра» 22:00 Т/с «Сулейман Великолепный» 
23:00 «Біздің үй» 23:50 «Бұйымтай» 0:35 
«Әр үйдің сыры басқа» 1:10 «Айтұмар» 
2:00 «Арнайы хабар» 2:30 «Бюро рас-
следований» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х Сезон 

2 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «КО-
РОЛЕВА БАНДИТОВ» 12:00 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:00 «П@УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 
14:50 «112» 15:00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» Про-
должение 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 Т/с 
«ВРАЧИХА» 18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген 
жар» ҮНДІ Т/Х Сезон 2 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха және 
Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 Т/с «ФАРЦА» 2:05 «П@УТINA» 
2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:10 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 

БЕЙСЕНБІ, 2 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» (8:00; 9:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР) 10:00 «Сырғалым» Т/х 
10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» («Майдандық 
қазақ газеттері») 12:55 «Агробизнес» 
13:20 «Журналистік зерттеу» 13:40 
«Сіз не дейсіз?» 14:10 «Жан жылуы» 
14:35 «Желмен  жарысқандар» М /ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 18:45 «Поэзия әлемі» 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 19:35 «Жедел жәрдем» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т /х 
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 
«КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Қылмыс пен 
жаза» 1:20 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:50 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 9:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:15 М/с «Мишки Гамми» 10:40 М/с 
«Маша и медведь» 10:45 М/с «Белка и 
стрелка» 10:55 «Подари детям жизнь» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:45 «Магия кухни» 12:15 М/с 
«Фархат» 12:45 Түскі жаңалықтар 13:00 
«Страх в твоем доме» 14:00 Т/с «Дом на 
озерной» 15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:20 М/с «Фархат» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Ғашық жүрек» Т/х 19:00 «Жекпе-жек» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Моя 
история войны» 20:45 «Жерұйық» 21:00 
Новости 21:30 Т/с «Слово офицера» 22:00 
Т/с «Сулейман Великолепный» 22:50 
«Біздің үй» 23:40 «Бұйымтай» 0:25 «Әр 
үйдің сыры басқа» 1:00 «Айтұмар» 1:50 
«Арнайы хабар» 2:20 «Бюро расследо-
ваний» 2:50 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х Сезон 2 

6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA» 14:30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» 14:50 «112» 
15:00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» Продолжение 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 Т/с «ВРАЧИХА» 18:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х Сезон 
2 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 23:55 Т/с «ФАРЦА» 2:05 «П@
УТINA» 2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:10 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 

ЖҰМА, 3 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» (8:00; 9:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР) 10:00 «Сырғалым» Т/х 
10:55 «Айтуға оңай...» 11:40 «Жедел 
жәрдем» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Инду-
стрияландыру: Ұлттық өндіріс» 13:15 
«Көкпар» 14:00 «Сөнбес сәуле» 14:25 
«Желмен жарысқандар» М/ф 14:45 «Ба-
ламен бетпе-бет» 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 

16:10 «Келін» Т/х 17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 
«Ғасырлар үні» 19:10 «ИМАН АЙНА-
СЫ» 19:35 «Жедел жәрдем» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 Кино «Ою-өрнек 
құпиясы» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 9:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 
М/с «Мишки Гамми» 10:40 М/с «Маша 
и медведь» 10:45 М/с «Белка и стрел-
ка» 10:55 «Подари детям жизнь» 11:00 
Новости 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с «Слово 
офицера» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Страх в твоем доме» 14:00 Т/с «Дом на 
озерной» 15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:20 «Ұлт саулығы» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Бармысың, 
бауырым?» 18:00 Новости 18:15 “Ғашық 
жүрек” Т/х 19:00 “Орталық Хабар” 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 “Сильные 
духом” 21:00 Новости 21:30 “Жеті ән” 
23:00 Кино “Легенды: гробница дракона” 
0:45 Кино “Ұлан-асыр той” 2:30 “Арнайы 
хабар” 3:00 “Бюро расследований” 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х Сезон 

2 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 14:30 
Т/с «ГОНЧИЕ-5» 14:50 «112» 15:00 Т/с 
«ГОНЧИЕ-5» Продолжение 16:40 «ЖДИ 
МЕНЯ» КАЗАХСТАН 17:45 Т/с «ВРАЧИХА» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «НОВОСТИ 
В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 
Сезон 2 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 
23:20 «П@УТINA» 23:45 КВН Высшая 
лига 1:50 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:15 
«Джодха және Акбар» 3:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:40 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
4:25 «Контрольная закупка» 

СЕНБІ, 4 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:40 «Агробизнес» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «ДАУА» 10:40 
«Ас болсын!» 11:25 «Әзіл әлемі» 13:00 
«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 13:30 «Телқоңыр» 
14:15 «Сұңқар» Т/х 16:10 Кино «Ша-
лимар» гауһары» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Шалимар» гауһары» 19:05 «Әндер 
мен жылдар» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:30 «ЖАЙДАР-
МАН» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 Кино 
«Шерлок» 2:00 «Ғасырлар үні» 2:30 «Дауа» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 «Қалжың қоржыны» 8:30 «Мир в 

картинках» 9:00 «Бармысың, бауырым?» 
9:45 «Продвопрос» 10:05 «Спорт без 
границ» 10:30 М/ф «Джок» 11:50 Кино 
«Белоснежка и месть гномов» 13:35 
«Орталық Хабар» 14:35 «Жеті ән» 16:05 
«Ата-анама арнау» 17:40 «Тур де Хабар» 
18:10 Д/ф «Сән-салтанат тарихы» 19:50 
«Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi күн” 22:00 
Кино “Предчувствие” 23:50 Кино “Менің 
жігітім періште” 1:30 “Үндіс” Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т /с  «ДЖЕНТЛЬМЕН» 7:30 

«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 8:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 8:30 «П@УТINA» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 Новости 9:10 
«СМАК» 9:45 Кино «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 13:30 «101 КЕҢЕС» 14:00 
«П@УТINA+» 14:45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 15:50 Кино «ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 20:00 «НОВОСТИ 
В СУББОТУ» 20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Второй сезон 21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 22:50 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 23:35 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:55 Т/с «СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ КОМИТЕТ» «ПАУТИНА» Фильм 11 
1:55 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:20 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 3:05 «101 КЕҢЕС» 3:25 
«ДЖЕНТЛЬМЕН» 

ЖЕКСЕНБІ, 5 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

8:30 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ» М/ф 11:20 «АҚСАУЫТ» 11:50 
«Ұлттық шоу» 13:15 «Шарайна» 13:45 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 14:15 «Сұңқар» Т/х 
16:10 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 16:30 
«Әли мен Айя» М/ф 16:40 «Махаббат-
дастан» 18:30 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.
КZ» 21:00 «Сағындым жылы дауысыңды» 
23:00 «АЛАҢ» 23:50 Кино «Шерлок» 1:20 
«КӨКПАР» 2:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:00 “Қалжың қоржыны» 8:30 «Айбын» 

9:00 «Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 
«Спорт әлемі» 10:50 М/ф «Маленький 
тостер: лучший друг» 12:05 Кино «Чудо 
пес» 13:35 «Бенефис-шоу» 14:45 Үнді 
фильмі «Махаббат үшін жанпида» 17:20 
«Мен көрген соғыс» 17:35 Концерт «Жан 
анам» 19:50 «Қызық times» 21:00 «Жетi 
күн» 22:00 Кино «Здесь на земле» 23:40 
Кино «Көріпкел» 1:25 «Үндіс» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «БЕРКЛИ-
СКВЕР» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕ-
ДЫ» 9:00 Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 10:45 Шоу «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Второй сезон 11:55 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
13:40 «101 КЕҢЕС» 14:05 «ЭН ДАРИЕ» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15:40 «ДО-
БРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:50 Кино 
«ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 21:00 «АНАЛИ-
ТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 23:05 «ТОЧЬ-
В-ТОЧЬ» 2:25 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:50 
«ЭН ДАРИЕ» 3:35 «101 КЕҢЕС» 3:55 Т/с 
«БЕРКЛИ-СКВЕР» 
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ХАБАРЛАНДЫРУ
   Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауда-
ны Сарыөзек ауылының 
бұрынғы тұрғындарына Ұлы 
Отан соғысында қаза тапқан 
боздақтардың рухына 2015 
жылдың 9 мамырында ас 
берілетінін хабарлайды. 
  Барлық ұйымдастыру 
мәселелері  бойынша 
Саумалкөл ауылында 
тұратын Өтеулин Еркетайға  
    8(715-33) 52-052 теле-
фоны арқылы хабарласуға 
болады.

Ақсақалдар алқасы.

Қазақ халқы ежелден қонақжай, бауырмал, қонағына барын тосқан, 
елімізде тұрып жатқан басқа ұлт өкілдерінің тілі мен дінін, әдет-
ғұрыптарын құрметтейтін халық. «Бірлікті ел бұзылмас» - дегендей, 
Қазақстан өз алдына дербес мемлекет болғалы ішкі тұрақтылықты 
сақтап келе жатыр. 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біздің 

қоғамымызда «артық» немесе «бөтен», «біздікі» немесе «біздікі емес» 
деген болмауға тиіс. Біз еліміздің бірде бір азаматын сыртқа қалдыра 
алмаймыз. Әрбір қазақстандық биліктің қолдайтынын және тірек екенін 
сезінуге тиіс», - деп атап көрсеткен болатын. Осындай көзқарасты 
ұстанған мемлекет еліміздегі өзге этнос өкілдерінің жергілікті ұлтпен тең 
құқықта өмір сүруін қамтамасыз етумен қатар, олардың жаңғыруына да 
мүмкіндік жасайды. Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына 
арналып еліміздің түкпір-түкпірінде мерекелік шаралар өткізілуде. Біздің 
Шүкірлік негізгі мектебінде де айтулы датаға орай өткізілген онкүндік ая-
сында бірқатар шаралар ұйымдастырылды. Мектеп кітапханасындағы 
еліміздің тарихына арналған көрме де өте тартымды болды.

«Ынтымақсыз елді ұрысы билейді, Ынтымақты елді дұрысы билейді», 
- деген ата-бабамыздан қалған сөзді жақсы ұғынып, ұрпағымыздың са-
насына жеткізуіміз керек. 
Сөз соңында, келешек ұрпағымыз ынтымақ пен бірлікте өмір сүріп, 

егемен елімізді биік белестерге көтере берсін демекпін.
Жанна ЖҮНІСОВА,

мектеп кітапханашысы. 

Қазақстан халқы Ассамблеясына – 20 жыл

Ынтымағы жарасқан елмізЫнтымағы жарасқан елміз
Қазақстан халқы Ассамблеясының 

20 жылдығына орай бастауыш сынып 
оқушылары арасында «Ынтымағы 
жарасқан елміз» атты ашық сынып сағаты 
өтті.
Бастауыш сынып мұғалімі интерактивті 

тақта арқылы балаларды Қазақстан еліне 
саяхатқа шақырып, оларды жеріміздің әдемі 
жерлеріне, қалаларына т.б. орындарға апар-
ды.
Біздің ел – көпұлтты мемлекет, Қазақстанда 

көптеген халықтар бір-бірімен дос, бауыр, 
ағайын-туыс болып, тату-тәтті өмір сүреді. Қазақстанды өз елім, өз жерім 
деп мақтан тұтып сүйеді. Президентіміз елімізді әр уақытта ауызбірлікке, 
ынтымаққа баулып, бейбітшілікте, татулықта өмір сүруге шақырады. 
Сондықтан біздің елді «Ынтымағы жарасқан ел» деп айтуға болады.
Содан кейін «Қазақстанда тұратын халықтар» атты ойында балалар 

өздерінің өнерлерін көрсетті. Осы сабақтан балалар үлкендердің айтқан 
ақылын тыңдап, тату-тәтті болуға, жанындағы адамдармен ынтымақты 
болып, бірігіп жасауға, еңбектенуге болатындарын,  біз өзіміздің салт-
дәстүрімізді дәріптеп, мақтан тұту екенін түсінді.

Бастауыш сынып бірлестігі,
Каменноброд ОМ.

Онкүндік өткізілдіОнкүндік өткізілді

Қайран дүние-ай! Кеше ғана ортамызда 
жүрген ұлым, сыныптасымыз,  досымыз, 
қымбат бауырымыз, жанашыр тірегіміз 
Солтүстік Қазақстан облысы,  Айыртау 
ауданы Карасевка ауылының тумасы  
Жанәбілов Қамбар Қапарұлының бұл 
дүниеден озғанына 20 жыл.
Егер ұлымыз, бауырымыз, құрбымыз 

ортамызда жүрсе, биылғы жылдың 25 
наурызында ердің жасы 50-ге келер еді.
Үлкен жүректі, кең пейілді, ер азамат 

еді. Сұм ажал ортамыздан жұлып әкетті. 
Өзіңнен мәңгілікке алыстатқан жылдар 
сенің жарқын бейнеңді жанымыздан 
өшіре алған жоқ. Қамбар бауырымызды 
сағынышпен еске алып, бірге оқыған, 

бірге жүрген бір топ жолдастары аруағына құран бағыштап, о дүниенің 
жақсылығын тілейміз.
Ойласақ өткен күнге ой жетпейді,
Ойымыздан жастық шақ бір кетпейді.
Өмірдің әр кезеңін бірге өткізген,
Құрбым-ау, саған ешбір жан жетпейді.
Еске алушылар: анасы Бәтеш, туған бауырлары, сыныптастары, 

құрбы-достары және айрылмас тобы. 

Еске алу

2015 жылғы 16 наурыздан  бастап 2015 жылғы 20 наурызға  дейін 
Солтүстік – Казақстан облысының аумағында  «Бақылау» жедел – алдын  
алу шарасы өткізілген болатын. Қоғамнан  оқшауламай жазаға тартылған 
сотталғандар жағынан қылмыс, әкімшілік бұзушылық, қоғам тәртібін бұзу 
жасауларының алдын алу, ескерту және анықтау мақсатында жедел ал-
дын  алу шарасын өткізу кезінде Айыртау ауданының пробация қызметінің 
қызметкерлері сотталғандардың жұмыс  және оқу орындары бойынша 
тексеру, сонымен қатар іздеуге жарияланған сотталғандардың жасы-
рыну орындарын анықтау мақсатында рейдтік іс-шараларды жүргізді.  
Сонымен қатар пробация қызметінің қызметкерлерімен және  кәмелетке 
толмаған істер тобының полиция қызметкерлерімен бірлесе кәмелетке 
толмаған сотталғандардың  мекен-жайы мен оқу орындары бойынша 
тексеріліп, ата-аналары мен олардың орнын басатын тұлғалармен  
сотталғандарды түзелу жолына қою мақсатында тәрбиелеу жұмыстары 
жүргізілді. Пробациялық қызметінің есебінде тұратын сотталғандарға 
әлеуметтік–құқықтық көмек көрсетіледі. 

Салтанат ЖАНАХМЕТОВА,
№2 пробация қызметінің инспекторы,  

әділет аға лейтенанты.      

«Бақылау» жедел іс-шарасы«Бақылау» жедел іс-шарасы

От өлеңім арналды,
Сейілбек інім бауырға.
Арайлы Айыртауында,
Айналған ойшыл тұлғаға.
Отан деп соққан жүрегі,
Еліне адал тілегі.
Өміршең ізгі ниетпен,
Ағалап мені жүреді.
Облыстық мәслихаттың,
Білікті маман депутаты.
Танылған елге жақсы аты,
Озық ойдың азаматы.
Ертеңін ойлап халықтың,
Көтерді туын намыстың.
Алдын алды тосынның,
Нарқын біліп нарықтың.
Қырдағы ауыл-селоны,
Абаттандырып жайнатты.
Қуантып Отан-ананы,
Жұмсады қажыр-қайратты.
Қыздырды ерен-еңбекті,
Ақылман басшы жүректі.
Ел атынан ағалық,
Айтамыз ақ тілекті.
Жандандырып жарысты,
Жақындатты алысты.
Ғылыми жолмен басқарып,
Тасқындатты табысты.
Азаматтың дарынды,
Жұлдызы көктен жағылды.
Елбасына танылды,
Жаңалықтарымен жағымды.
Елбасының алдында,
Сөз сөйледі ажарлы.
Өміршең ісімен бағалы,

Құрмет
АЗАМАТЫ ИГІ ІСТІҢАЗАМАТЫ ИГІ ІСТІҢ

(өлең-очерк)
Бұл шығармам еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға өзіндік 

үлесін қосып жүрген, ауданымыздағы іргелі шаруашылықтардың бірі 
«Бабық Борлық» ЖШС-нің директоры, облыстық мәслихаттың депу-
таты Сейілбек Ғазезұлы Махметовке арналады.

Ой салды жасқа саналы.
Бабық-Борлық әлемі,
Жаңарған ауылым әдемі.
Өлең болып өрілді,
Ақынның ағалық сәлемі.
Тілеген ердің тілегін,
Тойжан келін ақылман.
Алдынан айын туғызған,
Айналдық Отан-анадан.
Сейілбек құрып отауын,
Қуантты ата-анасын.
Көркейтті қырда самғауын,
Жайнатты Сырымбет 
  саласын.
Саралап істі санамен,
Бастады істің қиынын.
Өсірді қырда ақылмен,
Қазақтың ақ бас сиырын.
Өміршең іске ой салған,
Тәлімді тәрбиесі әкенің.
Үйренгені жасынан,
Қиында шықты алдынан.
Әкесі Ғазез айтулы,
Озық ойдың адамы.
Алдынан айы туылған,
Тұлғасы елдің танылған.
Елінің есінде жүрсінші,
Ерлердің жарқын игі ісі.
Ұрпаққа жайнап жетсінші,
Ағаның алған мың белесі.
Қарсы алып Бәйкен, Еркінді,
Қонаевпен жүздесті.
Уәде беріп сендірді,
Таулап үйіп астық өңірді.
Марапатталды Отанның,

Орденімен Лениннің.
Ел ерінің игі ісін,
Сейілбек, Қанат жалғады.
Депутат болып сайланды,
Азамат інім Сейілбек.
Мақтаймыз ерді ерен деп,
Жүрегі соққан елім деп.
Сараласақ санамен,
Танылып жүр елге жақсы аты.
Орындалуда абыроймен,
Сайлаушылар аманаты.
Қазағымның мақтадым,
Ары таза бір ұлын.
Ел ерлері ардағым,
Аялаған от жырым.
Тәуелсіз ұлы елімнің,
Ерлері сәні төрімнің.
Арыстарын жазып ақтадым,
Дана халқымның сенімін.
Ел ардағы Сейілбек,
Озық ойдың адамы.
Жасай берсін игі ісі бағалы,
Нұрландырып саланы.
Жаңалықтар жағымды,
Қозғау салып қарымды.
Шыңға жанып дарынды,
Туғызды алдан айымды.
Асқақтатып арманды,
Қызыл тілім сайрады.
Жазылуына дастанның,
Мағыналы ой салды.
Танабында тер төкті,
Егінжайдың ерлері.
Асыл мұра көрікті,
Ақынның өлең өргені.
Қиясында шалқар шабыттың,
Ұлассын табыс табысқа.
Әр күні алтын орақтың,
Салдырмасын қамшы 
  намысқа.
Әлем таныған қазақтың,
Көп болсын ойшыл ұлдары.
Тұлпарын мінген талаптың,
Өркендей берсін жастары.
Тілеуқоры болып береннің,
Өлеңді өрдім ақ таңнан.
Өміршең ісі тереңнің,
Бастау алған дана халқымнан.
Көрініп биік сенімнен,
Ел қамын ойлап ой өрген.
Сейілбектер тұлға көреген,
Құрметіне елдің бөленген.
Асқақ арман қиясында,
Ақ таңның жұтып самалын.
Арайлы Айыртау аясында,
Ініге арнап жыр жаздым.
Сырымбет тау саласында,
Ойлы өлеңім от алды.
Көп болсын деп ісі ажарлы,
Беремін ініге батамды.
Сейілбек інім білгенге,
Көсем сөздің шебері.
Ақталып елдің сенімі,
Еленсін ерен еңбегі.
Жаңа туған ғасырдың,
Орын алған төрінен.
Сөнбесін жұлдызы асылдың,
Тәуелсіз елдің көгінен.

Тайлақ ЖАЛМҰРЗЕНОВ,
Айыртау ауданының 

Құрметті азаматы.

Тауар белгісі – бір заңды немесе 
жеке тұлғаның тауарларын немесе 
көрсететін қызметтерін екінші бір 
заңды немесе жеке тұлғалардың 
осы  тектес  тауарларын  не -
месе көрсететін қызметтерінен 
ажыратуға  мүмкіндік  беретін 
таңба.
Тауар белгісі өнімді дараландыру 

тәсілі болып табылады, бұл тәсілді 
меншіктену құқығы  заң бойынша 
зияткерлік меншікке жатқызылады. 
Тауар белгісі ретінде сөз, бейне, 
көлем және басқа таңбалар не-
месе олардың құрамдастырылған 
түрлері тіркелуі мүмкін. Тауар 
белгісі заңмен қорғалады және оны 
тауар үшін тауар белгісі ретінде 

Маман түсініктемесі
ТАУАРЛЫҚ БЕЛГІ ТУРАЛЫТАУАРЛЫҚ БЕЛГІ ТУРАЛЫ

тіркелген бүкіл тауарға немесе оның 
бір бөлігіне қатысты жасалған шарт 
бойынша басқа бір заңды және 
жеке тұлғаларға беруге болады.
Тіркелген тауар белгісіне куәлік 
беріледі. Тауар таңбасының иесi 
куәлiкте көрсетiлген тауарлар мен 
қызметтерге қатысты өзiне тиесiлi 
тауар таңбасын пайдалану мен оған 
иелiк етудің айрықша құқығына ие 
болады. Қазақстан Республика-
сында қорғалатын тауар таңбасын 
оның иесiнiң келiсiмiнсiз ешкiм де 
пайдалана алмайды.

Айнагүл ЖАМАЛИДЕНОВА,
Айыртау ауданының әділет 

басқармасының жетекші 
маманы.


