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ЖЕЅІС КЇНІ ЌЎТТЫ БОЛСЫН!ЖЕЅІС КЇНІ ЌЎТТЫ БОЛСЫН!

ÌÅÌËÅÊÅÒ ÁÀÑØÛÑÛÍÛҢ ÒӨÐÀҒÀËÛҒÛÌÅÍ ÊҮÍ 
ÒӘÐÒIÁIÍÄÅÃI ӨÇÅÊÒI ÌӘÑÅËÅËÅÐ ÆӨÍIÍÄÅ ÊÅҢÅÑ ӨÒÒI

Аудан  əкімі  Мўратхан Аудан  əкімі  Мўратхан 
Жїнісəліўлы  Шїкеевтіѕ   Отан Жїнісəліўлы  Шїкеевтіѕ   Отан 

ќорєаушылар  кїнімен ,  ќорєаушылар  кїнімен ,  
9 мамыр  -  Жеѕіс  мерекесімен 9 мамыр  -  Жеѕіс  мерекесімен 

ќўттыќтауыќўттыќтауы
Ќадірлі соєыс ардагерлері жəне тыл еѕбеккерлері! Ќадірлі соєыс ардагерлері жəне тыл еѕбеккерлері! 
Ќўрметті Отан ќорєаушылар, аудан тўрєындары!Ќўрметті Отан ќорєаушылар, аудан тўрєындары!
Баршаѕызды 7 мамыр - Отан ќорєаушылар кїнімен жəне 9 мамыр Баршаѕызды 7 мамыр - Отан ќорєаушылар кїнімен жəне 9 мамыр 

- Жеѕіс  кїнімен шын жїректен ќўттыќтаймын. Біз тарихымыздаєы - Жеѕіс  кїнімен шын жїректен ќўттыќтаймын. Біз тарихымыздаєы 
айтулы датаєа айналєан бўл мерекелерді ќапысыз ќўрметтеуге айтулы датаєа айналєан бўл мерекелерді ќапысыз ќўрметтеуге 
тиіспіз. Кеѕ байтаќ жеріміздіѕ шекараларын кїзетіп, ел тыныштыєын тиіспіз. Кеѕ байтаќ жеріміздіѕ шекараларын кїзетіп, ел тыныштыєын 
ќамтамасыз етіп отырєан əскерилердіѕ ґз ќызметтеріне адалдыєы, ќамтамасыз етіп отырєан əскерилердіѕ ґз ќызметтеріне адалдыєы, 
сўрапыл  соєыста  ќан  кешіп ,  ќасірет  шеккен  майдангерлердіѕ сўрапыл  соєыста  ќан  кешіп ,  ќасірет  шеккен  майдангерлердіѕ 
сонымен ќатар, тылда жан аямай еѕбек еткен тыл еѕбеккерлерініѕ сонымен ќатар, тылда жан аямай еѕбек еткен тыл еѕбеккерлерініѕ 
ерен  ерліктерініѕ  арќасында  біз  бейбіт  кїнге  ќол  жеткіздік . ерен  ерліктерініѕ  арќасында  біз  бейбіт  кїнге  ќол  жеткіздік . 
Сондыќтан туєан жерініѕ бір уыс  топыраєы їшін жанын пида еткен Сондыќтан туєан жерініѕ бір уыс  топыраєы їшін жанын пида еткен 
отандастарымыздыѕ  есімдері  мен  ерліктері  біздіѕ  жадымызда отандастарымыздыѕ  есімдері  мен  ерліктері  біздіѕ  жадымызда 
жаѕєыра  бермек.  Ардагерлеріміздіѕ сол бір ерен істері мен бай жаѕєыра  бермек.  Ардагерлеріміздіѕ сол бір ерен істері мен бай 
ґмірлік тəжірибесі бізге осы заманєы  жаѕа Ќазаќстанды ныєайтып, ґмірлік тəжірибесі бізге осы заманєы  жаѕа Ќазаќстанды ныєайтып, 
кґркейте тїсуге, біздіѕ кґпўлтты елімізде бейбітшілік пен келісімді кґркейте тїсуге, біздіѕ кґпўлтты елімізде бейбітшілік пен келісімді 
саќтауєа  зор  кґмегін  тигізіп  отыр. Майдан  жолдарымен  жїріп саќтауєа  зор  кґмегін  тигізіп  отыр. Майдан  жолдарымен  жїріп 
ґткен соєыстан кейінгі  ауыр кезеѕде  жоєалтќанымызды ќайта ґткен  соєыстан  кейінгі  ауыр  кезеѕде  жоєалтќанымызды  ќайта 
ќалпына келтірген ќымбатты ардагерлердіѕ,  майдангерлер мен ќалпына келтірген ќымбатты ардагерлердіѕ,  майдангерлер мен 
тыл еѕбеккерлерініѕ даѕќтары арта берсін! Бїгінгідей мереке кїні тыл еѕбеккерлерініѕ даѕќтары арта берсін! Бїгінгідей мереке кїні 
ґздерініѕ ґнегелерімен ўл-ќыздарын, немерелері мен шґберелерін ґздерініѕ ґнегелерімен ўл-ќыздарын, немерелері мен шґберелерін 
ґз еліне деген сїйіспеншілік сезіміне жəне ґз Отаныныѕ патриоты ґз еліне деген сїйіспеншілік сезіміне жəне ґз Отаныныѕ патриоты 
болуєа тəрбиелеп келе жатќан аєа ўрпаќтыѕ ќўлшынысы ерекше болуєа тəрбиелеп келе жатќан аєа ўрпаќтыѕ ќўлшынысы ерекше 
ќуанта тїседі. Бїгінгі жəне келешек ўрпаќты ўлтжандылыќќа, ґз ќуанта тїседі. Бїгінгі жəне келешек ўрпаќты ўлтжандылыќќа, ґз 
елін сїюге тəрбиелеуде Ўлы Жеѕіс тарихы еѕ басты їлгі-ґнеге болып елін сїюге тəрбиелеуде Ўлы Жеѕіс тарихы еѕ басты їлгі-ґнеге болып 
ќала беруін ќамтамасыз ету-біздіѕ ортаќ борышымызќала беруін ќамтамасыз ету-біздіѕ ортаќ борышымыз
Ќымбатты ардагерлер! Ќымбатты тыл еѕбеккерлері!   Ќымбатты ардагерлер! Ќымбатты тыл еѕбеккерлері!   
Ќўрметті Отан ќорєаушылар, аудан тўрєындары!Ќўрметті Отан ќорєаушылар, аудан тўрєындары!
Отан  їшін  атќарєан  барлыќ  жанќиярлыќ  істеріѕіз  їшін  зор Отан  їшін  атќарєан  барлыќ  жанќиярлыќ  істеріѕіз  їшін  зор 

алєысымды ќабыл алыѕыздар. Осы бір жїрек тебірентерлік жарќын алєысымды ќабыл алыѕыздар. Осы бір жїрек тебірентерлік жарќын 
мереке кїндері баршаѕызєа зор денсаулыќ, ўзаќ  ґмір, бейбітшілік, мереке кїндері баршаѕызєа зор денсаулыќ, ўзаќ  ґмір, бейбітшілік, 
ынтымаќ пен береке тілеймін. 

Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ тґраєалыєымен кїн 
тəртібіндегі ґзекті мəселелер жґнінде кеѕес ґтті, деп хабарлады 
Президенттіѕ баспасґз ќызметі.
Кеѕеске Парламент палаталарыныѕ тґраєалары, Премьер-

Министр, Президент Əкімшілігініѕ Басшысы, Їкімет мїшелері 
мен мемлекеттік органдардыѕ басшылары ќатысты.
Мемлекет басшысы ел дамуыныѕ негізгі баєыттарына, соныѕ 

ішінде жер реформасына тоќталып, Їкімет ќызметіне баєа берді 
жəне тиісінше бірќатар шешім ќабылдады.

ИНВЕСТИЦИЯ ТАПШЫЛЫЄЫН  ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Нўрсўлтан Назарбаев елде жїргізіліп жатќан Бес институттыќ 

реформа даєдарысќа ќарсы кешенді жоспар болып табылатынын 
атап ґтті.

– Əлемде ќазір инвестиция тапшылыєы  орын алып отыр, 
дамушы нарыќтардан капиталдыѕ кетуі байќалуда. Дамушы 
елдердегі инвестициялар аєыныныѕ ќарќыны 20 жылда алєаш 
рет кері сипатќа ие болуда. Егер 2008-2014 жылдары Ќазаќстанєа 
келетін тікелей инвестициялар кґлемі жыл сайын орта есеппен 24 
миллиард долларды ќўраса, былтыр ол 15 миллиард доллардан аз 
болды. Елдер арасында сыртќы инвестиция їшін бəсеке кїшейіп, 
мемлекеттер инвестиция тарту їшін ќолайлы жаєдай жасап жатыр, 
– деді Ќазаќстан Президенті.
Мемлекет басшысы елдіѕ ауыл шаруашылыєы саласында 2 

миллион 300 мыѕ адам жўмыспен ќамтылєанын айтты.
– Сґйте тўра, бўл салада еѕбек ґнімділігі тґмен деѕгейде ќалып 

отыр. Отандыќ фермерлер бір гектар жерден орта есеппен 400 
доллардыѕ  ґнімін алады. Дəл осы кґрсеткіш АЌШ-та 1120 
долларды, Германияда – 2800, Францияда 3200 долларды ќўрайды. 
Ауыл шаруашылыєы жаѕа техникаєа, жаѕа технологияларєа, 
суару жїйелеріне инвестиция салуєа мўќтаж, – деді Нўрсўлтан 
Назарбаев.
Елбасы əлем елдері шетелдік инвестиция тарту їшін барынша 

ќолайлы жаєдай жасап жатќанына назар аударды.
– Əлемдік тəжірибеде ауыл шаруашылыєына салынєан ќаражат 

ґзін аќтау їшін 10-15 жыл керек. Ќазаќстанда ауыл шаруашылыєы 
маќсатындаєы жерлерді 10 жылєа, соныѕ ішінде шетелдіктердіѕ 
жалєа алуы туралы заѕ ўзаќ уаќыттан бері ќолданылып келеді. 
Алайда, бўл салаєа əлі айтарлыќтай инвестиция келген жоќ. 
Шетелдіктер 65 мыѕ гектарда єана жўмыс істеп жатыр, яєни, бўл 
жалєа алынєан жердіѕ 0,06 пайызы єана. Біраќ жоєары ґнімділікті 
ќамтамасыз етіп отыр. Жерді ўзаќ мерзімге жалєа беру – бїкіл 
дїниежїзі бойынша инвестиция тартудыѕ амалы. Бельгия, Германия, 
Грекия, Нидерланд сияќты елдер шетелдік инвесторлардыѕ жерді 
меншікке немесе жалєа алуы мəселесіне ќандай да бір шектеу 
ќоймайды. Францияда шетелдік инвесторлар їшін жер ресурстарын 
жалєа алудыѕ  еѕ ўзаќ мерзімі 99 жылды ќўрайды. Жер кодексі 
нормаларын əзірлеу барысында бўл тəжірибелер ескерілді. Біраќ 
жерді шетел азаматтарына сату мəселесі болєан емес, ќазір де жоќ, 
– деді Ќазаќстан Президенті.

ЖАЅА НОРМАЛАР ЖЎРТЌА ЖЕТПЕДІ
Нўрсўлтан Назарбаев жаѕа нормалардыѕ мəн-жайы тиісті 

топтарєа жеткізілмегенін атап ґтті.
– Ќабылданєан заѕныѕ тетіктері мен нормалары жўртшылыќты 

кеѕінен ќатыстыру арќылы талќыланбады. Сондыќтан кґп жаєдайда 
халыќтыѕ алаѕдауы дўрыс. Егер ќазаќстандыќтар ќабылданєан 
шешімге сенбейтін болса, демек, бўл – дўрыс емес деген сґз. 
Ґйткені, бўл ґзгерістер халыќ їшін жасалып жатыр. Ќоєамда жерді 
жалєа алу жґніндегі бірќатар заѕнамалыќ нормаларєа ќатысты 
кїмəн туєанын ескеру маѕызды, – деді Мемлекет басшысы.

Осыєан байланысты Ќазаќстан Президенті Жер кодексініѕ 
ќоєамдыќ резонанс тудырєан бірќатар нормаларына 2017 жылєа 
дейін тоќтау салды.

– Бўл мəселені егжей-тегжейлі ќарастыру керек. Егер талќылаудан 
кейін Парламент ортаќ шешімге келетін болса, мораторий алып 
тасталады, ал егер олай болмаса, кїшінде ќалады. Біз халыќќа 
ўнамайтын заѕєа зəру емеспіз. Бўл ретте мораторий саќталєан 
жаєдайда ауыл шаруашылыєыныѕ жаєдайы нашарлауы мїмкіндігін 
тїсіндіру ќажет. Сондай-аќ, Їкімет жанынан Премьер-Министрдіѕ 
бірінші орынбасары Б.Саєынтаевтыѕ басшылыєымен комиссия 
ќўруды тапсырамын. Комиссия барлыќ мїдделі органдарды жəне 
ќоєамдыќ бірлестіктерді тартуы тиіс. Резонанс тудырєан ережені 
кеѕінен талќылап, ортаќ ўстаным əзірлеп, Парламентке беру 
керек. «Нўр Отан» партиясына демократиялыќ кїштер коалициясы 
аясында кеѕ ауќымды тїсіндіру жўмыстарын жїргізуді тапсырамын. 
Бўєан барлыќ партиялар, ќоєамдыќ бірлестіктер жəне бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдары ќатысуы тиіс. Тїсіндіру жўмыстарына Їкімет 
пен Парламенттіѕ ќос палатасыныѕ депутаттары белсене ќатысады 
деп їміттенемін, – деді Нўрсўлтан Назарбаев.

ЗАЅДАР КІМ ЇШІН ЖАЗЫЛЄАН?
Мемлекет  басшысы  Ќазаќстанда  8  мыѕнан  астам  ауыл 

шаруашылыєы кəсіпорны, 178 мыѕнан астам шаруа жəне фермерлік 
ќожалыќтар, 1,5 миллионнан астам жеке ќосалќы шаруашылыќ бар 
екеніне тоќталды.

– Олар кїн ўзаќќа алќапта, фермада, жайлауда еѕбек етеді, сіздердіѕ 
жаѕалыќтарыѕызды кїтіп, теледидар алдында отырмайды. Біраќ 
сіздер ґз ўсыныстарыѕызды əзірлеу барысында министрліктен 
шыќпай отырып, бəрін ґз араларыѕызда шешесіздер. Кімнен 
жасырынасыздар? Сонда біздіѕ заѕдарымыз кім їшін жазылєан? 
Ауыл шаруашылыєы министрлігініѕ  де, Ўлттыќ экономика 
министрлігініѕ де, əкімдіктердіѕ де бірініѕ ресми сайтында жер 
реформасы жґнінде ќолжетімді жəне кґрнекі аќпарат болєан жоќ.  
Ал мўныѕ барлыєы халыќтыѕ игілігі їшін, экономиканы дамытып, 
азаматтардыѕ əл-ауќатын арттыру їшін жасалып жатыр єой, – деді 
Ќазаќстан Президенті.

ЎСТАНЫМЫ ЎЄЫНЫЌТЫ БОЛМАДЫ
Нўрсўлтан Назарбаев Жер кодексі жґніндегі жўмысќа жауапты 

екі мемлекеттік органныѕ – Ауыл шаруашылыєы министрлігі мен 
Ўлттыќ экономика министрлігініѕ ґз міндетін тиісінше атќара 

алмаєанына назар аударды.
– Бўл министрліктердіѕ 

ж ў м ы с ы  н а ш а р  д е й 
алмаймын. Біраќ ґздерініѕ 
ўстанымы  елдіѕ  бəріне 
ўєыныќты  болып ,  дўрыс 
ќабылдануы їшін тїсіндіру 
жўмыстарымен айналысќан 
жоќ.
Ќазаќстан  Президент і 

Ўлттыќ экономика министрі 
Е .Досаевтыѕ  ќызметінде 
жіберілген кемшіліктерге 
байланысты отставкаєа кету 
туралы ґтінішін ќабылдады. 
Ау ы л  ш а р у а ш ы л ы є ы 
министрі А.Мамытбековтіѕ 
ќы зм е т і н е  с ə й к е с т і г і 
т о лы ќ  д е ѕ г е й д е  е м е с 
екенін жария етті. Ўлттыќ 
экономика вице-министрі 
Ќ.Ґскенбаевты ќызметінен 
б о с а т у д ы ,  Ў л т т ы ќ 
экономика министрлігініѕ 
салалыќ комитетініѕ басшы 
ќызметкерлері мен басќа 
да  жауапты  адамдардыѕ  
ќызметіне сəйкестігі туралы 
мəселені ќарауды тапсырды. 

Сондай-аќ, Їкіметке жер ќатынастарын реттеу баєытындаєы 
салалыќ функцияларды Ауыл шаруашылыєы министрлігіне беру 
жґнінде тапсырылды.

АЌПАРАТ САЛАСЫНЫЅ ЖАЅА МІНДЕТТЕРІ
Мемлекет басшысы  аќпараттыќ саясат мəселесін де ќозєады.
– Бїгінде бўл функциялар бейінді емес министрліктіѕ ќўзырында. 

Їкіметте бўл саланы ешкім їйлестірмейді, мемлекеттіѕ аќпараттыќ 
саясатќа бґлетін ќаражатын ешкім баќыламайды. Сондыќтан 
ќазіргі аќпараттыќ сын-ќатерлерді еѕсеру їшін, Бес институттыќ 
реформаныѕ барысын тиімді ќолдау їшін ґкілетті орган – Аќпарат 
жəне коммуникациялар министрлігін ќўруды тапсырамын, – деді 
Ќазаќстан Президенті.
Нўрсўлтан Назарбаев бўл ведомствоєа мынадай маѕызды 

міндеттерді жїктеуді ўсынды. Атап айтќанда, мейлінше ґткір 
мəселелерді жедел аныќтау жəне əрекет ету маќсатымен кез 
келген меншік формасыныѕ, соныѕ ішінде интернет ресурстар 
мен əлеуметтік желілердіѕ аќпараттыќ кеѕістігін мониторингтеу;  
барынша ґзекті таќырыптар мен мəселелер бойынша ќоєамдыќ 
пікірді зерттеу, халыќтыѕ аќпараттыќ сауалдары мен тілек-ќалауын 
талдау жəне болжау; мемлекеттік аќпарат саясатын əзірлеу; барлыќ 
мемлекеттік органныѕ аќпараттыќ ќызметі мен белсенділігін 
їйлестіру жəне баќылау; мемлекеттік аќпараттыќ тапсырыстарды 
жоспарлау  жəне  мемлекет  бґлген  ќаражаттыѕ  тиімділігін  
талдау; отандыќ БАЌ-тарды экономиканыѕ ќазіргі заманєы 
сегменті ретінде дамыту їшін инвестиция жəне инновация тарту; 
электронды жəне баспасґз кеѕістігіндегі аќпараттыќ ќауіпсіздікті 
ќамтамасыз ету їшін отандыќ аќпараттыќ ґнімдердіѕ сапасын 
арттыру; даєдарыстыќ коммуникациялардыѕ барынша пəрменді 
моделін ќўру; халыќпен, соныѕ ішінде їкіметтік емес ўйымдармен 
ґзара іс-ќимыл арналарын ќамтамасыз ету.
Бўл ретте, жаѕа органды ќажетті ресурстармен ќамтамасыз 

ету, ќаражат бґлу жəне оєан барлыќ міндетті жїзеге асыру їшін 
айрыќша ґкілеттік беру тапсырылды.

ТАЛЌЫЛАУ ЖƏНЕ ЇНЌАТЫСУ ТЕТІКТЕРІ
Ќазаќстан Президенті ел дамуыныѕ ґзге де негізгі мəселелеріне 

тоќталды.
–  Міндетті медициналыќ саќтандыруды енгізуге ќатысты жўрттыѕ 

кїмəн-кїдігі бар екенін білемін. Сондыќтан Денсаулыќ саќтау жəне 

əлеуметтік даму министрлігі бўл мəселе бойынша іс-əрекеттіѕ жол 
картасын əзірлеуі тиіс. Бўл реформа барлыќ ќазаќстандыќтарєа 
ќатысты, сондыќтан оєан ыќылас жоєары болады. Білім жəне єылым 
министрлігініѕ орта мектептердегі оќу жылын  ўзарту, їш тілде 
білім беруге кґшу мерзімі туралы мəлімдемелеріне ќатысты да 
жўрттыѕ сўраќтары бар екенін білемін. Їкімет бўл ретте дəстїрлі 
тамыз мəслихаттарын пайдалана отырып, ќоєамдыќ пікірге мўќият 
зерттеу жїргізуі керек. Туындап отырєан мəселелерді талќылау 
жəне шешу їшін осы мəселелердіѕ барлыєына жаѕа їнќатысу 
тетіктерін – Ќоєамдыќ кеѕестерді белсенді тїрде ќатыстыру керек. 
Олар мемлекеттік органдардыѕ шылауында ќалмауы керек, оларда 
ґткен пікірталастар БАЌ-тар мен жўртшылыќ їшін ашыќ болуєа тиіс. 
Əрбір министр мен əкімге реформалардыѕ барлыќ баєыты бойынша 
ќоєамдаєы кґзќарасты ґз ќўзыреті шеѕберінде мўќият талдаудан 
ґткізуді тапсырамын, – деді Мемлекет басшысы.
Нўрсўлтан Назарбаев мемлекеттіѕ бастамаларыныѕ мўќият 

тїсіндірілуі маѕызды екенін айтты.
– Біз Экономикалыќ ынтымаќтастыќ жəне даму ўйымыныѕ 

стандарттарына ќарай жылжып, əлемдегі дамыєан 30 мемлекеттіѕ 
ќатарына  ўмтылып  отырєанымызды  айтып  жатырмыз .  Бўл 
елдерде таєы бір еѕ басты стандарт бар, ол – Їкіметтіѕ жəне оныѕ 
мїшелерініѕ ќоєам їшін кїнделікті ашыќтыєы. Онда министрлер 
барлыќ туындаєан мəселелерге ќатысты əрдайым жедел пікір 
білдіріп отырады. Ал бізде ше? Аќпараттыќ жўмыс тек журналистер 
алдына брифингке шыєып, ќаєазда жазылєанды оќып беруден єана 
тўрмайды. Біздіѕ министрлер тіпті брифингтерде де журналистерден 
ќашќаќтап, ќарапайым сауалдарєа жауап бермейді. Ќазіргі кезде 
біз министрліктерді ќандайда бір саладаєы саясатты айќындайтын 
органдарєа айналдырдыќ. Саясаткер жўртпен тілдесуге, ґз ўстанымын 
тїсіндіруге, ќоєамныѕ сеніміне ие болуєа тиіс. Халыќпен, еѕ алдымен 
жаѕа заѕдарды ќолданатын жўртпен кездесу керек, – деді Ќазаќстан 
Президенті.

РЕСУРС ІСКЕ ЌОСЫЛСЫН!
Мемлекет басшысы тек бірінші тоќсанныѕ ґзінде ќазаќстандыќтар 

«Электрондыќ Їкімет» порталы арќылы 1 млн.  200 мыѕнан астам 
мемлекеттік ќызметтерге ќол жеткізгенін атап ґтті.

– «Электрондыќ Їкімет» бірыѕєай байланыс орталыєына кїн сайын 
700 ќызмет тїріне ќатысты 20 мыѕнан астам сўраќ тїседі. Бўл ресурс 
неге іске ќосылмаєан? Онлайн режімінде бірде-бір тїсіндірме немесе 
кеѕес болєан жоќ. Халыќ сауал ќоя бастаєан кезде єана «ояндыѕдар». 
Жўртќа барлыќ нормаларды, оларды ќалай ќолдануды, кімге жїгінуді 
тїсіндіру їшін Їкімет жанынан бірыѕєай колл-орталыќ – «ќызу желі» 
ќўруды тапсырамын. Бірде-бір сўраќќа біліктілікпен жауап берілмей 
ќалмауы їшін жауапты адамдарды да бекітіѕдер. Бўл ґѕірлерге де 
ќатысты, олардыѕ əрќайсысында осындай кеѕес беру орталыќтары 
жўмыс істейтін болсын, – деді Нўрсўлтан Назарбаев.

ТЎРАЌТЫЛЫЄЫМЫЗЄА СЫЗАТ ТЇСПЕСІН
Соѕында Ќазаќстан Президенті əлемдік даєдарыс біздіѕ елдіѕ 

дамуына да əсерін тигізгеніне назар аударды.
– Одан зардап шегіп, жўмысынан немесе табысыныѕ біраз бґлігінен 

айырылєан кґптеген адамдардыѕ бар екенін білеміз. Мўндай жандар 
кез келген ќоєамда бар. Барлыќ ќазаќстандыќтарєа ќыраєы болу 
ќажеттігін, тўраќтылыєымыз бен бір-бірімізге деген сый-ќўрметімізге 
сызат тїсуіне жол бермеу керектігін ескерткім келеді. Ґз тарапымнан 
айтарым, біз ешкімніѕ ортаќ шаѕыраєымыздаєы татулыќ пен 
тўраќтылыќты бўзу їшін даєдарысты пайдалануына жол бермейміз. 
Ќўќыќтыќ тəртіпті бўзєан əрбір адам заѕныѕ ќатаѕ талабына сай 
жауап береді. Ќоєамдаєы тыныштыќты ныєайту – əрбір азаматтыѕ, 
барлыќ ќоєамдыќ ўйымныѕ, барша ќазаќстан-дыќтардыѕ ісі, – деді 
Мемлекет басшысы.
Шара барысында елдіѕ бірінші тоќсандаєы əлеуметтік-экономикалыќ 

дамуыныѕ алдын ала ќорытындылары жґнінде Премьер-Министр 
К.Мəсімов сґз сґйледі.

ынтымаќ пен береке тілеймін.ынтымаќ пен береке тілейее мін.

С .Ќалмўратов ,
“Ауыл  жаѕалыєы”.

ЌАЗАЌТЫЅ  БІРТУАР  ЎЛЫ  БАУЫРЖАН 
МОМЫШЎЛЫ  «ПАРЫЗДАН  МЫЌТЫ  КЇШ 
ЖОЌ ,  ПАРЫЗДАН  МЫЌТЫ  САУЫТ  ЖОЌ» 

ДЕГЕНІНДЕЙ ,  ЕЛ  ЌОРЄАУДЫ  ЕЅ  БАСТЫ 
ПАРЫЗЫ  САНАЄАН  ОТАН  ЌОРЄАУШЫЛАР 
ЌАШАНДА  ЌЎРМЕТКЕ  ЛАЙЫЌ .
КҐГ ІЛД І Р  КҐКТЕММЕН  ЖЕЛП ІН ІП 

ЖЕТКЕН  7 МАМЫР  - ОТАН ЌОРЄАУШЫЛАР 
КЇНІНЕ  ОРАЙ  АУДАН  ƏКІМІ  МЎРАТХАН 
ШЇКЕЕВ  ЖЎМА  КЇН І  ƏСКЕРИЛЕРД І 
ЌАБЫЛДАДЫ .

Атап айтќанда, ресми ќабылдау барысында аудан 
басшысы  білектіѕ  кїшімен ,  найзаныѕ  ўшымен 
кеѕ байтаќ даланы ќорєау, кґздіѕ ќарашыєындай 
с аќт ау  ќай  ке зеѕде  де  оѕай  болмаєандыєын 
айтып ,  əс іре се  бїгінде  əлемде  болып  жатќан 
əртїрл і  шиел ін іст і  жаєдайларєа  байланысты 
ел  ќорєаны  болады  деген  с ен імд і  арќалаєан 

азаматтарєа  барынша ќыраєылыќпен , кґрегендік , 
ерлік  мінез  талап  ет ілет індіг ін  ауызєа  алды . 
Ауданымыздыѕ  ќорєаныс  саласында  еѕбек  етіп 
жїрген ќызметшілерге мерекелік лебізін білдіріп, 
сый-жоралєысын жасады .
Мереке ќарсаѕында  Байзаќ аудандыќ  Ќорєаныс 

істері жґніндегі бґлім басшысы  Ќ.Бошай, Аќжар 
ауылындаєы  №40336 əскери бґлімініѕ командирі 
Н .Кер імбеков ,  Ќайнар  ауылында єы  №2 8 3 4 9 

əскери бґлімініѕ командирі А.Эльчибаевтар баєалы 
сыйлыќтармен  марапатталса ,  аудандыќ  Ќорєаныс 
істері жґніндегі бґлімініѕ запастаєы офицерлермен 
жўмыс  жəне   кадр  жўмысы  жґніндегі  инспекторы 
А.Бабоченко, №40336 əскери бґлімініѕ материалдыќ-
техникалыќ  ќызмет  ету  бґлімшесініѕ  бас  маманы 
Н .Маќсўтов ,  Ќайнар  жол  торабында  орналасќан 
№2 8 3 4 9  ə с ке ри  бґл ім і  командир і н і ѕ  т ə р би е -
идеологиялыќ  жўмыстары  жґніндегі  орынбасары 
Ќ .Орын б е ко в  ауд а н  ə к і м і н і ѕ  Гр а м о т а с ым е н 
мадаќталды.  Сонымен ќатар, Байзаќ ауданы Ќорєаныс 
істері жґніндегі бґлімініѕ  инспекторы, келісімшарт 
бойынша  ќызме т  жəне  ə с керд ен  тыс  да ярлыќ 
жґніндегі бґлімшесініѕ  аєа кґмекшісі  С.Есќалиева , 
№4 0 3 3 6  əскери  бґл ім ін іѕ  ќызметшіс і  Р.Ачегу, 
№28349 əскери  бґлімініѕ  негізг і  бґлімшелердіѕ 
саќтау бґлімініѕ аєа маманы Е.Абдуллаевтарєа алєыс 
хаттар табысталды .
Мўнан  соѕ  аудан  əк імін іѕ  ќабылдауында  1986 

жылдыѕ  2 6  с ə у і р і н д е  орын  а л є ан  Чернобыль 
ќаласындаєы  апатты  залалсыздандыруєа  ќатысќан 
бір топ азаматтар болды.
Мўратхан Жїнісəліўлы  еѕ алдымен осыдан 30 жыл 

бўрын мыѕдаєан адамныѕ ґмірін ќиєан еѕ ірі апат 
– Чернобыль  оќиєасыныѕ  тарихын  баяндай  келе , 
оныѕ зардабын жоюда байзаќтыќтар  да белсенділік 
танытќандыєын  айтты. 
Ел  басына  кїн  туєан  шаќта  тиг і з ер  залалына 

ќарамастан , апатты сґндіру їшін ауданнан аттанєан 
14 азаматќа  бўл кїні «Жауынгер жоюшыларєа Даѕќ» 
естелік  медалдары  табыс  етіліп ,  ќаржылай  сый -
сияпат жасалды .
Ґз  кезег інде  мўндай  ќўрмет  пен  ілтипатќа  ие 

болєан  ел тыныштыєын кїзетіп жїрген əскерилер 
жəне  Чернобыль  ќатысушылары  аудан  басшысына 
алєыстарын айтып, кґкейлерінде  жїрген сўраќтары 
мен кейбір жеке ґтініштерін жеткізді .

ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР МЕН ЧЕРНОБЫЛЬ ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР МЕН ЧЕРНОБЫЛЬ 
ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ҚҰРМЕТ КӨРСЕТ IЛД IҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ҚҰРМЕТ КӨРСЕТ IЛД I

5  М А М Ы Р  К Ї Н І  Ќ А З А Ќ С Т А Н 5  М А М Ы Р  К Ї Н І  Ќ А З А Ќ С Т А Н 
Р Е С П У Б Л И К А С Ы НЫ Ѕ  П Р Е З И Д Е Н Т І Р Е С П У Б Л И К А С Ы НЫ Ѕ  П Р Е З И Д Е Н Т І 
НЎРСЎЛТАН  НАЗАРБАЕВ  ЖЕР  КОДЕКСІНІЅ НЎРСЎЛТАН  НАЗАРБАЕВ  ЖЕР  КОДЕКСІНІЅ 
ЌОЄАМДЫЌ РЕЗОНАНС ТУДЫРЄАН БІРЌАТАР ЌОЄАМДЫЌ РЕЗОНАНС ТУДЫРЄАН БІРЌАТАР 

НОРМАЛАРЫНА 2017 ЖЫЛЄА НОРМАЛАРЫНА 2017 ЖЫЛЄА 
ДЕЙІН ТОЌТАУ САЛДЫ.ДЕЙІН ТОЌТАУ САЛДЫ.
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Г. Əбдіќўлова,
А. Ќайыпназарќызы.
“Ауыл жаѕалыєы”.

 ЕЛІМІЗДІЅ ЕЅ ЌАСТЕРЛІ МЕРЕКЕЛЕРІНІЅ БІРІ-ЖЕЅІС КЇНІ. ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНДАЄЫ ЖЕЅІСТІЅ 71 
ЖЫЛДЫЄЫ ЌАРСАЅЫНДА  ЕЛІНЕ ЌОРЄАН БОЛЫП, ЖАУЫНА ОЌ БОЛЫП АТЫЛЄАН  ХАС БАТЫРЛАРЄА ЌЎРМЕТ 
КҐРСЕТІЛУДЕ.

Алдымен аудан əкімі М. Шїкеев бастаєан басшылар 
ќатарында аудан əкімініѕ орынбасары С.Кенжебаев, 
мəслихат хатшысы Н.Тлепов, аудандыќ ќорєаныс істері 
жґніндегі бґлімніѕ бастыєы, подполковник Ќ.Бошай, 
Сарыкемер ауылдыќ округініѕ əкімі С.Тлеуќўловалар 
бар   топ   Ўлы  Отан  соєысыныѕ  ардагері  Сауытбек 
Рыспаевтыѕ отбасына барып, 91 жастаєы ардагер-ќарияны 
ќўттыќтады. 

  Сауытбек аєа ќатарластарына ќараєанда жїрісі шираќ, 
сґзі ныќ. Ќан майданєа аттанєанда бар болєаны 17 жастаєы 
бозбала  бїгінде 91 жасты еѕсеріпті. Ќарт майдангерді   
ўлыќ мерекемен ќўттыќтаєан аудан басшысы майдандаєы 
жəне тылдаєы ерліктері їшін оларєа тереѕ алєыс сезімдерін 
жеткізді. Ардагерлердіѕ ерлік істері, ґнегелі ґмірі-ґскелеѕ 
ўрпаќты отансїйгіштікке тəрбиелеудіѕ  наєыз їлгісі 
екендігін айтып, ќарияєа  мыќты денсаулыќ,  отбасыныѕ  
амандыєын тіледі.

  Осыдан кейін аудан  əкімі Мўратхан Жїнісəліўлы  
Ќызыл  жўлдыз ауылдыќ округінде тўратын Їсен Тоєаевтыѕ  шаѕыраєына атбасын тіреді.  Абыз ќарияныѕ майдан 
жолы, ерлік істерімен ќатар бейбіт кїндегі ќол жеткізген табыстары жас ўрпаќты отансїйгіштікке  тəрбиелейтіндігін 
жеткізді. Ќос майдангерге Ќўттыќтау хатын, гїл шоќтарын,   мерекелік сыйлыќ ретінде аудандыќ бюджет есебінен 
біржолєы  жəрдемаќымен ќатар азыќ-тїлік салынєан себетті 
табыстады.

 Ќастерлі мереке ќарсаѕында кґрсетіліп жатќан ќўрметке 
дəн риза  болєан  ардагерлер  тəуелсіз еліміздіѕ ќол жеткен 
табыстарын, игі тірліктерді ќолдайтындыќтарын, бейбіт 
кїнніѕ ќадірін білудіѕ маѕызын айтып, тəуелсіз елімізге 
жарќын болашаќ тілеп, баталарын берді.

             *                             *                           *
Елдік пен ерлік сынєа тїскен сын саєатта ќолына ќару 
алып, етігімен ќан кешкен, “елім, жерім” деп жанын 
берген майдангерлердіѕ ґнегелі ісі - кейінгілерге їлгі. 
Сондыќтанда Ўлы Жеѕісті жаќындатуєа атсалысќандарды 
ўлыќтау - басты парызымыз болып ќала бермек.

9 мамыр - Жеѕіс мерекесініѕ 71 жылдыєы ќарсаѕында “Нўр 
Отан” партиясыныѕ “Ардагерлерді ардаќтайыќ!” жобасы 
аясында “Rola-7” ЖШС-ніѕ директоры, Жамбыл облыстыќ 
мəслихаттаєы депутаттыќ фракция мїшесі Турсумбек 
Нурбаев, Біріѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќоры Жамбыл 
облыстыќ филиалыныѕ Сарыкемер елдімекеніндегі ќызмет 
кґрсету орталыєыныѕ басшысы Ќымбат Баќбергенова, осы орталыќтыѕ консультант-операторы Назира Маханова жəне 
“Нўр Отан” партиясы Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ ќызметкерлері соєыс ардагері, ќызылжўлдыздыќ Їсен Таєаевтыѕ 
отбасында болды.
Сол бір отты жылдары Отан ќорєауєа аттанып, Жеѕіспен туєан жерге оралєан соѕ да еѕбегімен ел ќўрметіне бґленген 
ќазыналы ќарияны мерейлі мерекемен ќўттыќтай барєан ќонаќтар ґздерініѕ игі тілектерін жеткізді. Сый-сияпаттарын 
жасады.
Ґз кезегінде Їсен Таєаев ґткен кїндерден естеліктер айтып, бїгінгі бейбіт заманєа шїкіршілік етті. Ендігі жерде 
ешќандай соєыс болмауын, ўрпаќтардыѕ баќытты єўмыр кешуін тіледі. Ґзін ќўттыќтай келген меймандарєа алєыс 
айтып, аќ батасын берді.

АУДАНДЫҚ АУДАНДЫҚ 
АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ             АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ             

ҚҰТТЫҚТАУЫҚҰТТЫҚТАУЫ
Ќўрметті Ўлы Отан соєысыныѕ  ардагерлері!  Ќымбатты Ќўрметті Ўлы Отан соєысыныѕ  ардагерлері!  Ќымбатты 

тыл еѕбеккерлері! Отан ќорєаушылар!тыл еѕбеккерлері! Отан ќорєаушылар!
Сіздерді еліміздіѕ жарќын мерекелері 7 мамыр-Отан ќорєаушылар Сіздерді еліміздіѕ жарќын мерекелері 7 мамыр-Отан ќорєаушылар 

кїні жəне 9 мамыр - Жеѕіс мерекесімен ќўттыќтаймыз. Берлинде кїні жəне 9 мамыр - Жеѕіс мерекесімен ќўттыќтаймыз. Берлинде 
Жеѕіс туын желбіретіп, адамзатты жау ќўлдыєынан азат еткен Жеѕіс туын желбіретіп, адамзатты жау ќўлдыєынан азат еткен 
жеѕімпаз ата- бабаларымыздыѕ ґшпес ерлігіне, яєни екінші жеѕімпаз ата- бабаларымыздыѕ ґшпес ерлігіне, яєни екінші 
дїниежїзілік соєыстыѕ жеѕіспен аяќталєанына 71 жыл толды. дїниежїзілік соєыстыѕ жеѕіспен аяќталєанына 71 жыл толды. 
Дїние жїзініѕ барша ізгі  ниетті адамзаты їшін бўл ерекше Дїние жїзініѕ барша ізгі  ниетті адамзаты їшін бўл ерекше 
мереке саналады. Кеѕес Одаєыныѕ миллиондаєан халќымен бірге, мереке саналады. Кеѕес Одаєыныѕ миллиондаєан халќымен бірге, 
Ќазаќстан да бўл  сўрапыл соєыстаєы жеѕіске ґзініѕ їлкен їлесін Ќазаќстан да бўл  сўрапыл соєыстаєы жеѕіске ґзініѕ їлкен їлесін 
ќосты. Ќазаќстандыќтардыѕ 1941-1945 жылдардаєы кґрсеткен ќосты. Ќазаќстандыќтардыѕ 1941-1945 жылдардаєы кґрсеткен 
ќайсарлыєы мен ерлігі Отанєа адал ќызмет етудіѕ їлгісі болып ќайсарлыєы мен ерлігі Отанєа адал ќызмет етудіѕ їлгісі болып 
табылады.”Ерлік ескірмейді ” дейді дана халќымыз. табылады.”Ерлік ескірмейді ” дейді дана халќымыз. 
Аєа ўрпаќтыѕ ерлігі мен еѕбегі ўрпаќтан ўрпаќќа жетеді. Аєа ўрпаќтыѕ ерлігі мен еѕбегі ўрпаќтан ўрпаќќа жетеді. 

Бїгінгі ўрпаќ аєа буын-ардагерлер танытќан ќаћармандыќ  пен Бїгінгі ўрпаќ аєа буын-ардагерлер танытќан ќаћармандыќ  пен 
ќайсарлыќтан їлгі алады, соєан ќарап бой тїзейді. Сондыќтан ќайсарлыќтан їлгі алады, соєан ќарап бой тїзейді. Сондыќтан 
ќастерлі мереке саналатын - ќос мереке ќўтты болсын! Отан ќастерлі мереке саналатын - ќос мереке ќўтты болсын! Отан 
ќорєаушыларымыз бен ардагерлерімізге мыќты денсаулыќ, ќорєаушыларымыз бен ардагерлерімізге мыќты денсаулыќ, 
ўзаќ єўмыр, əр шаѕыраќќа ырыс- береке, шаттыќ пен ќуаныш ўзаќ єўмыр, əр шаѕыраќќа ырыс- береке, шаттыќ пен ќуаныш 
тілейміз.тілейміз.

ÒÛË ÀÐÄÀÃÅÐI ÀÐÄÀҚÒÀËÄÛ

Биыл Ўлы Жеѕіске 71 жыл. 1418 кїнге 
созылєан  XX-шы єасырдыѕ еѕ ќасіретті 
соєысында  ресми  деректер  бойынша 
Кеѕес елініѕ адами шыєыны 27 млн., 
олардыѕ  11,4 млн . ,  Кеѕес  Одаєыныѕ 
жауынгерлері, 8,4 млн., бейбіт халыќ 
болды. 3,2 млн. азамат тўтќынєа тїсті. 
Сўрапыл соєыстыѕ нəтижесінде: 1 710 
ќала мен ќалашыќтар, 70 мыѕ селолар 
мен деревнялар, 32 мыѕ кəсіпорындар, 98 
мыѕ колхоз, 1 876 совхоз жойылєан екен. 
Бўл аќшаєа шаќќанда 2 триллион 589 
млрд. рубль шыєын. 
Т.Рысќўлов ауданындаєы “Парыз” ќоєамдыќ 

бірлестігі Ўлы Отан соєысыныѕ тарихын, 
майдандаєы  жауынгерлердіѕ ќаћармандыќ 
ерлігін, тылдаєы халыќтыѕ жанќиярлыќ 
еѕбегін, облысымыздыѕ майданєа берген 
материалдыќ, ќаржылай кґмегін деректеумен 
айналысып, отаншылдыќ тəрбиеге їлесімізді 
ќосудамыз.      
Бірлестіктіѕ  негізгі маќсаты - ЎОС-ныѕ 

Брест, Москва, Сталинград, Курск, Орел, 
Ленинград ,  Новгород ,  Калинин ,  Псков , 
Смоленск, Витебск шайќастарында ќаза 
тапќан  жамбылдыќ  7 мыѕ  жауынгердіѕ 
жерленген жерлерін аныќтап, деректерін 
Ре сей ,  Беларуссия  облыстыќ  əскери 
комисс ария т т арына  жіберу  арќылы 
ўлыќтау. 

2014-2015 жылдары тарихи шайќастарда  
ќаза тапќан жеті мыѕ жамбылдыќтыѕ  446-
сы Байзаќ ауданынан болса, ўлыќтанєан 
557 жауынгердіѕ  40-ы  байзаќтыќтар . 
Ќоєамдыќ бірлестіктіѕ келесі маќсаты - 
аудандарды  аралап ,  ўлыќтанєандардыѕ 
тізімін əкімшілікке, мектепке, ішкі саясат, 
ќорєаныс бґлімдеріне тапсыру. Екі жылдан 
бері 30 жауынгердіѕ ўрпаќтары табылмады. 
Ресей Федерациясы жіберген хабарына жауап 
кїтіп отыр, олар 70 жыл бўрынєы соєыста 
ќаза тапќандарды тауып бергенде бейбіт 
заманда Боздаќтар ўрпаєын, жаќындарын 
таба алмаєынымыз бəрімізге сын емес пе?
Ќоєамдыќ  б ірле ст ік  і здеу -деректеу 

маќсатымен ґткен жылєы12–22 сəуірінде 
«Майдангерлер  даѕќты  жолымен» атты 
сапарда  Волоколамск–Зубцовск–Ржев– 
В е л и к и е  Лу к и –Не в е л ь –Смол е н с к – 

Поныровск–Курск аймаќтарында жерленген 
жауынгерлерімізге таєзым етіп, мəліметтер 
алмасып, “Таєзым”  атты деректі фильмдер 
топтамасын тїсірдік. 
Ресейдіѕ  Москвадаєы  “Іздеу Деректеу 

Ќозєалысы Орталыєыныѕ” шаќыруымен    
былтыр  27,28-ші  сəуірде  Москвадаєы 
“Бірл ікпен  келген  Ўлы  Жеѕіс”  атты 
халыќаралыќ форумда “Францияда соєысќан 
61 партизан–ќазаќтар”- атты зерттеуімді 
баяндап бердім. Сол 61 ќазаќтыѕ арасында, 
партизан отрядын ќўрып, олардыѕ командирі 
болєан байзаќтыќ Зїнін Жаманќўлов.
Биыл ЎОС-ныѕ басталєанына жəне ќаћарман 

Брест ќорєанысыныѕ 75 – жылдыєына ТМД 
елдерініѕ ќамал ќорєаушылары, олардыѕ 
ўрпаќтары , зерттеушілер, пойсковиктер 
ќатысатын халыќаралыќ “Естелік вахтасы” 
20-23 маусымда Брестте ґтпекші. Осы іс– 
шараєа жамбылдыќтардыѕ ќатысуына негіз 
бар. Себебі жамбылдыќ 125 жауынгеріміз 
Брестте соєысќан. 41 байзаќтыќ ќамалда 
соєысты ќарсы алєан, олардыѕ 12 – і ќамалда, 
14– і майданда ќаза тапќан, 14 – і соєыстан, 
тўтќыннан оралєан.

Ўрпаќтары табылмаєан Бресттік  
жауынгерлер:        

Ќамалда ќаза тапќан: Айтмаєамбетов 
Ќа б и – (Аќж а р ) ,  Сар и е в  Жаб а л  – 
(Мəдімар),Сапаќов Сейдеш – (Ровный),  
Жолдыев Мїслім–(Жаѕатўрмыс), Тґлебеков 
Рахымбек–(Дихан). 
Майданда  ќаза  тапќан  хабарсыз 

кеткендер: Айшуаќов Əлжан, Кґпбосынов 
Əлімќўл, Сыдыќов Əбдірахман – (Фрунзе), 
Оразалиев Аќбас – (Ќараќўм), Оразалиев 
Əбдіќўл – (Кеѕес), Жамбаев Сўлтанќўл 
– (Сарыбар а ќ ) ,  Ќонысба ев  Сары  – 
(Ботамойнаќ), Кəріпов Мўќай, Бекалиев 
Темірəлі, Тойбаев Кїдербек, Тўрєынбаев 
Əшім-(Теспе). Елге оралєан 14 жауынгердіѕ 
2-еуі Жїсіпов Тоќќўлы – (Михайловка), 
Сыпатаев Оразбек – (Аќшолаќ). 
Ленинград ќорєанысында 147 байзаќтыќ, 

Ленинград облысында 89 жауынгер ќаза 
тапќан. 
Санк -Пе т е р б о р д а  1 6  жауын г е р 

жерленген.
Олар :  Илебаев  Абуаќас - (Ќўмжота ) , 

Махашов  Романќўл-(Їлгілі ) ,  Ґтеуов 
Маныќўл  -  (Михайловка ) ,  Рысымов 
Ќантарбай- (Ленин), Шґкеев Молдаќўл-
(Ынтымаќ ) ,  Телтаев  Сəлім - (Чапаев ) , 
Шалабосынов Шїкірбай-(Михайловка), 
Момбеков Оралбек- (Аќтґбе), Оразəлиев 
Уəли-(Комсомол), Менелбеков Матыбек- 
(Аќтґбе), Ќозымырзаев Ќойшыбай-(Ќызыл 
жўлдыз), Тастандиев Аман-(Михайловка), 
Болысбеков Сəкен-(Чапаев), Сəмбетов 
Бґлебай -  (Бесжылдыќ ) ,  Сїлейменов 
Сəрсенбай- (Жетібай), Ќарлаќов Ќартын-
(Михайловка), Ниязов Ахмет-(Ќызылту), 
Садаќбаев  Серікбай ,  Кґлбаев  Оспан 
(Михайловка).
Мгинск ауданы Синявинода 4 жауынгер 

ўлыќтанєан.
Ол а р :  Ґт е п б е р г е н ов  Кїр ішб е к - 

(Михайловка), Ќалмўхаметов Əбділда- 
(Ќарасу), Садуакасов Телтай-(Сарыкемер), 
Сейдалиев Алтай-(Михайловка).
Мгинск ауданы Синявинода 3 жауынгер 

жерленген.
Олар: Əміров Əзихан-(Чапаев), Жўмабаев 

Əбд і м ə л і к ,  Жамбылов  Ибр а г им -
(Михайловка).
Новгород облысында ќаза тапќан 50 

жауынгердіѕ 28-і ўлыќтанды.
Аудан аймаєынан: Əжібаев Ескендір, 
Аѕбеков Жапар, Бердібеков Арын, Инкарбеков 
Шайынќўл ,Игошин  Филип  Николаевич , 
Стамќўлов Тарланбай.
Чапаевтан-Асанов Шайдилда, Садыќов 

Айќан, Ќаратґбеден - Райымќўлов Байдилда,  
Буденовкад ан -Тоќышев  Андарбек , 
Аќжардан-Манапбаев Əбдірахман, Əлметов 
Шынысалы, Аќтґбеден- Есембеков Əсембай, 
Есейев Мїсірей, Кеѕестен- Кісенбаев Бектас, 
Ќатаев Саудеке, Ќызыл жўлдыздан - Кїтімов 
Бейсалы, Буртикин Исай Евстигинеевич, 
Тегістіктен - Аќбаев Шəріпќўл, Ровныйдан-
Керімбеков Əбдіќадыр, Садыќов Айќан, 
Сарыкемерден-Садыќов Ысрайыл, Кировтан-
Аќсаќал  Бошќай ,  Аќќиядан-Кірбасов 
Жїгінек, Ынтымаќтан-Жараров Єайнетті, 
Ќараќўмнан-Їсіпəлиев Тəжібай, Костґбеден-
Ќалдыбаев Салтыќ.
Ўлыќтанатындар: Абдуллаев Боза, Бейбітов 

Тайшыќ.

Сталинград шайќасында ќаза тапќан 10 
жауынгердіѕ 1-і ўлыќтанды.
Сəулембаев Ынтыќбай- Дихан ауылы. 

Курск шайќасында ќаза тапќан 27 жауынгерден 
ўлыќтанєаны-Дулкин Алексей Василивич- 
(Михайловка). Белгород облысы Стройтель 
ќаласында-Сўрєалиев  Абаќўм  (Кеѕес) 
ўлыќтанды. Орел облысында ќаза тапќан 
44 жауынгердіѕ  ўлыќтанєаны-Мґлдеков 
Оспанќўл-(Абай ауылы). Псков облысында 
ќаза тапќан 31 жауынгерден ўлыќтанєаны- 
Молдабеков Парманќўл-(Трудовой пахарь), 
Назаров Їсіп-(Теспе).
Новгородта 27 жауынгер ўлыќтанып, олардыѕ 

тізімі ішкі саясат, ќорєаныс бґлімдеріне 
беріліп, жергілікті басылымдарда шыќќан, 
Боздаќтар кітабында бар. 
Осыєан  ор ай ,  0 8 . 0 9 . 2 0 1 6  жылы 

Петербордыѕ  Пискаревскі  кешенінде 
Ленинград ќорєанысыныѕ 75-жылдыєына 
жəне əке-аталарыныѕ рухына таєзым етуге 
баратындардан топ жасаќталынуда. 
Ќоєамдыќ  б ірлест іг імізге  биылєа 

ə л е у м е т т і к  ж о б а  т а п с ы р ы с ы 
бер ілмегенд іктен  басталєан  і здеу -
деректерім аяќсыз ќалмасын деп, Байзаќ 
аудандыќ ішкі саясат, білім бґлімдеріне 
жəне жастар орталыєына іздеу-деректеу 
мəліметтерімді: 500-ге  жуыќ  тарихи 
шайќастарда ќаза болєан жауынгерлердіѕ 
тізімін, ўлыќтанєан 65 боздаќтыѕ Ресей 
Федерациясынан келген мəліметтерін,  
“Таєзым” атты деректі фильмді іздеу-
деректеуді жалєастыруларыѕыз їшін ўсына 
отырып, ґздеріѕізден хабар кїтемін.
Əке-аталарыныѕ дерегін алєан,менімен 

кездескен жауынгерлердіѕ ўрпаќтары, 
кейінгі табылєан ўрпаќтары Бресттегі 
ў й ы м д а с т ы р ы л а т ы н  і с - ш а р а є а 
баратындарыѕыз  мен імен  те з ірек 
хабарласуларыѕызды сўранамын. Ґйткені, 
Бресттегі шараєа ќатысуєа ерте бастан 
сўраныс беруіміз керек.
Ќ О С Ы М Ш А  А Ќ П А Р А Т Т Ы 

Т.РЫСЌЎЛОВ  АУДАНЫ ,  КАМЕНКА 
АУЫЛЫ, ƏБДІМАНАПОВ КҐШЕСІ №20 
ЇЙДЕН НЕМЕСЕ 8 (726)31 2-54-57 ЇЙ 
ТЕЛЕФОНЫНА ЗЕРТТЕУШІ БЕКЌЎЛЫ 
ƏЛІЎЛЫНАН АЛУЄА БОЛАДЫ. 

Ќ а д і р л і  с о є ы с  а р д а г е р л е р і , 
тыл  е ѕ б е к к е рл е р і !  Ќ ў рм етт і 
От а н  ќ о р є а у ш ы л а р ,  Б а й з а ќ 
ауданныѕ  тўрєындары! Ќымбатті  

нўротандыќтар!
Ќасиетті  де  ўлы  мереке  – Жеѕіс 
мерекесімен жəне Отан ќорєаушылар 
кїнімен шын жїректен ќўттыќтаймыз! 
Осыдан 71 жыл бўрын адамзат тарихында 
еѕ ауыр жəне ќанды соєыстыѕ соѕєы 
оќтары атылды. Содан бері 1945 жылдыѕ 
9 мамыры жўртшылыќ жадында біздіѕ халќымыздыѕ 
ерлік їлгісі, мўќалмас ќажырлыєы мен мызєымастыєыныѕ 
символы болып келеді. Отан ќоєаушылар жасаєан ерліктері  
мəѕгілік жəне уаќыт аєысымен жоєалып кетпейді. Сол бір 
ќаћарлы соєыс жылдары алыстаєан сайын оныѕ маѕызын 
біз ерекше ўєына тїсудеміз. Аєа ўрпаќ алып берген Жеѕіс 
бїгінгі кїні де бізді  жетістіктерге жегерлендіреді, 
жанымызєа ќуат береді, ќиындыќтарды жеѕіп, алєа 
ўмытылуымызєа кґмектеседі. Сіздердіѕ елді, жерді 
ќорєаудаєы батылдыќтарыѕыз бен батырлыќтарыѕыз 
бїгінгі Отан ќорєаушылар їшін де їлгі-ґнеге болып 
келеді. Сондыќтанда шекара шебінде жїрген солдаттар 
əрдайым ґз Отандарына адал ќызмет етіп келеді.

  Сіздерге шын кґѕілден денсаулыќ, тіршіліктіѕ ўзаќ 
та жарќын алаѕсыз кїндерін, жан шуаєын, жаќын 
адамдарыѕыздыѕ  ќамќорлыєы мен ыќыласын тілейміз. 
Табыстармен сəттіліктер мол болсын.

Ізгі ниетпен: “Нўр Отан” партиясы 
Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ Саяси кеѕесі.

р л і  с о є ы с  а р д а г е р л е р і , 
ѕ б е к к е рл е р і !  Ќ ў рм етт і 

Б й

М Е Р Е К Е М Е Н 
Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З !

Ќ ў р м е т т і  Ў л ы  О т а н  с о є ы с ы н ы ѕ 
ардагерлері!
Ќўрметті аудан тўрєындары!
Сіздерді Отан ќорєаушылар кїні, 9 мамыр — 

Жеѕіс кїні мерекелерімен ќўттыќтаймыз!
Біздіѕ парызымыз — бўл алапат соєыстаєы 

Жеѕістіѕ бізге ќалай келгендігін ўєыну, ќаза 
тапќандарды ќадір тўтып, арамызда жїрген 
ардагерлерге ўдайы ќамќорлыќ пен ќошемет 
кґрсету.  Бїг інг і  буын  Жеѕіс  солдаттары 
алдында  мəѕгілік  ќарыздар ,  сондыќтан  да 

біз аудан кґлемінде ардагерлерге жан-жаќты əлеуметтік ќолдау 
кґрсету їшін барлыќ мїмкіндіктерді жасаудамыз.
Ќымбатты ардагерлер!
Сіздер елімізді жаудан ерлікпен ќорєай білдіѕіздер. Ал бейбіт 

кїндерде  еліміз  бен  туєан  ґлкемізд іѕ  игіл іг іне  адал  еѕбек 
еттіѕіздер. Ќандай шаруаєа да белсене ќатыстыѕыздар. Бїгінгі 
кїні де біздіѕ ортаќ проблемаларымыздан шет ќалмай, даѕќты 
ерлік дəстїрлеріне адалдыќ пен патриотизм, ќаћармандыќтыѕ 
лайыќты  їлгісі  болып  келесіздер .  Ўлы  Жеѕіс  їшін ,  ґшпейтін 
ерлік  їшін  шынайы  кґѕілден  шыќќан  алєысымызды  ќабыл 
алыѕыздар.
Сіздерге шын кґѕілден денсаулыќ, тіршіліктіѕ ўзаќ та жарќын, 

алаѕсыз  кїндер ін ,  жан  шуаєын ,  жаќын  адамдарыѕыздыѕ 
ќамќорлыєы мен ыќыласын тілейміз.
Ќадірменді  аудан  тўрєындары !  Баршаѕыздыѕ  дендеріѕізге 

саулыќ, шаѕыраќтарыѕызєа шаттыќ, баќ пен береке тілейміз!
Мереке ќўтты болсын!

Байзаќ аудандыќ мəслихат аппараты.

Ў ЛЫ  ЖЕЅ І С К Е - 7 1  ЖЫЛ !Ў ЛЫ  ЖЕЅ І С К Е - 7 1  ЖЫЛ !

ЌАРТТАРЫН АРДАЌТАЄАН
 ЕЛ АРДАЌТЫ

МАЙДАНГЕРЛЕРДІ  ЎЛЫЌТАУ  –  ПАРЫЗМАЙДАНГЕРЛЕРДІ  ЎЛЫЌТАУ  –  ПАРЫЗ

ЎЛЫ  ОТАН  СОЄЫСЫНЫЅ  БОЗДАЌТАРЫ
Б. Жаќсымбетов,
«Ауыл жаѕалыєы».

Чернобыль атом электр станциясындаєы 
апатќа 30 жыл толуына орай «Нўр 
Отан» партиясы  Байзаќ  аудандыќ 
филиалыныѕ ўйымдастыруымен 26 
сəуір кїні партия аудандыќ филиалында 
«Чернобыль  жаѕєырыєы»  атты 
таќырыптаєы дґѕгелек їстел отырысы 
ґтті. Дґѕгелек їстел отырысына атомдыќ 
солдаттар Чернобыль, Семей, жəне 
«Ерекше тəуекелді солдаттар» ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ  мїшелері ,  аудандыќ 
мəслихаттаєы депутаттыќ фракция 
мїшелері Р.Сапарбеков, С.Молдабеков 
аудандыќ мəслихат хатшысы Н.Тлепов 
ќатысты.

«Ерекше тəуекелді солдаттар» ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ 
тґраєасы Псибаев Мадияр Абдуалиевич 
Чернобыль жеріндегі ядролыќ сынаќтардыѕ  
ќоршаєан  орта  мен  ондаєы  тўратын  
халыќтыѕ денсаулыєына  келтірген зияны 
залалсыздандырушылардыѕ жанкешті ерлік 
еѕбектері туралы баяндама жасап, апатты 

жоюєа ќатысќан ардагерлерді ќўттыќтап 
сəттілік тіледі.
Дґѕгелек їстел отырыс барысында «Ерекше 

тəуекелді солдаттар» ќоєамдыќ бірлестігі 
мен атомдыќ солдаттар (Чернобыль, Семей) 
жəне тїрлі атомдыќ ќўрылєыларда сынаќтан 
зардап шеккен ардагерлерге Сарыкемер 
ауылынан  монумент-ескерткіш  салу, 
ардагерлерге ќоєамдыќ кґлікте тегін жїру 
мəселесін, тїрлі іс-шараєа ґткізулеріне 
ќаржылай кґмек кґрсетуін  туралы ґздерініѕ 
кґкейдегі ґтініштерін айтты.Чернобыль 
ардагері А.Ашекеев апатты жоюєа ќатысќан 
ардагерлердіѕ денсаулыєы жайлы айтып, 
аудандыќ мəслихаттаєы депутаттыќ фракция 
мїшесі, партияныѕ аудандыќ филиалыныѕ 
Партиялыќ баќылау комиссиясыныѕ тґраєсы, 
орталыќ аурухананыѕ бас дəрігері Сапарбеков 
Рыскелді Молдабекўлына  шипажайда 
облыстыќ  ауруханаєа  емделу  туралы 
бірнеше сауалдар ќойды.Р.Сапарбеков ґз 
сґзінде ќолдан келгенше кґмек кґрсететінін 
айтты. 
Дґѕгелек їстел отырысы соѕында аудандыќ 

мəслихат хатшысы Н.Тлепов алдаєы уаќытта 
кґмек кґрсетуді ќолдайтынын айтты.

«ЧЕРНОБЫЛЬ ЖАЅЄЫРЫЄЫ»
ТАЌЫРЫБЫНДАЄЫ ДҐЅГЕЛЕК ЇСТЕЛДЕ БАС ЌОСТЫТАЌЫРЫБЫНДАЄЫ ДҐЅГЕЛЕК ЇСТЕЛДЕ БАС ЌОСТЫ

ЖЕЅІС КЇНІ ЌЎТТЫ ЖЕЅІС КЇНІ ЌЎТТЫ 
БОЛСЫН!БОЛСЫН!

Ќўрметті  Ўлы  Отан  соєысыныѕ  ардагерлері   мен  тыл Ќўрметті  Ўлы  Отан  соєысыныѕ  ардагерлері   мен  тыл 
еѕбеккерлері!еѕбеккерлері!
Сіздерді 9 мамыр – Жеѕіс кїнімен шын жїректен ќўттыќтаймын. Сіздерді 9 мамыр – Жеѕіс кїнімен шын жїректен ќўттыќтаймын. 

Сол сўрапыл соєыста халыќтыѕ басына тґнген ќара бўлтты Сол сўрапыл соєыста халыќтыѕ басына тґнген ќара бўлтты 
жойып, ашыќ аспан астында бейбіт ґмір кешетін болашаќќа жойып, ашыќ аспан астында бейбіт ґмір кешетін болашаќќа 
жетелеп, жеткізгендеріѕіз їшін біздіѕ айтар алєысымыз шексіз. жетелеп, жеткізгендеріѕіз їшін біздіѕ айтар алєысымыз шексіз. 
Сіздердіѕ бейбіт ґмір їшін, ўрпаќтыѕ баќытты болашаєы їшін Сіздердіѕ бейбіт ґмір їшін, ўрпаќтыѕ баќытты болашаєы їшін 
отќа тїскендеріѕіз, ќайєы-ќасірет шеккендеріѕіз, адам тґзбес отќа тїскендеріѕіз, ќайєы-ќасірет шеккендеріѕіз, адам тґзбес 
ауыртпалыќ  кґргендеріѕіз  ўмытылмайтын  ерлік .  Осы  їшін ауыртпалыќ  кґргендеріѕіз  ўмытылмайтын  ерлік .  Осы  їшін 
жанын пида етіп, ќан майданнан оралмаєан аталарымыз бен жанын пида етіп, ќан майданнан оралмаєан аталарымыз бен 
əжелеріміздіѕ де есімдері мəѕгі есімізде. Сіздердіѕ ќол жеткізген əжелеріміздіѕ де есімдері мəѕгі есімізде. Сіздердіѕ ќол жеткізген 
Жеѕістеріѕіз бїгінгі кїнде бізді де ќиындыќтарды жеѕуге, алєа Жеѕістеріѕіз бїгінгі кїнде бізді де ќиындыќтарды жеѕуге, алєа 
ўмтылуєа, жетістіктерге жігерлендіреді.ўмтылуєа, жетістіктерге жігерлендіреді.
Ќадірлі ардагерлер, ќўрметті аудан тўрєындан тўрєындары! Ќадірлі ардагерлер, ќўрметті аудан тўрєындан тўрєындары! 

Осынау мерекеде Сіздерге жəне  жаќындарыѕызєа зор денсаулыќ, Осынау мерекеде Сіздерге жəне  жаќындарыѕызєа зор денсаулыќ, 
ўзаќ ґмір жəне баянды болашаќ пен береке, елімізге бейбітшілік ўзаќ ґмір жəне баянды болашаќ пен береке, елімізге бейбітшілік 
пен бірлік тілеймін.пен бірлік тілеймін.

Байзаќ ауданыныѕ прокуроры, əділет кеѕесшісі Байзаќ ауданыныѕ прокуроры, əділет кеѕесшісі 
Н.Асабаев.Н.Асабаев.

Д.Тасыбаев,
Байзаќ аудандыќ сотыныѕ тґраєасы.
         
Биыл  дїние  жїзініѕ  барша  ізгі  ниетті 

адамзаты Ўлы Отан соєысындаєы Жеѕістіѕ 
71-шы мерекесін ќарсы алып отыр. Сўрапыл 
соєыстаєы оќ пен оттыѕ, ґмір мен ґлімніѕ 
ортасынан аман-есен оралєан кешегі Жеѕіс 
солдаттары, баєа жетпес асыл ќазынамыз-
соєыс  ардагерлерініѕ  бізге , яєни  ќазіргі 
ўрпаќтарєа  ќалдырєан  кїндерін  баєалау 
азаматтыќ парызымыз.
Ўлы Отан соєысы ќатыгездігі мен ќантґгіс 

жаєынан  тарих  білген  ќаќтыєыстардыѕ 
барлыєынан да асып тїсті. Жан алысып, жан 
беріскен бўл соєыс Ќазаќстан халќы їшін де ґте 
ауыр сын болды. Ґйткені, соєыс оты айналып 
ґтпеген отбасы жоќ десек те болады.
Бўл алапат соєысќа Жамбыл облысынан 

120000 мыѕнан астам адам ќатысып, олардыѕ 
32000 мыѕнан астамы, яєни, əрбір тґртінші 
жауынгер Жеѕіс кїнін жаќындату їшін майдан 
даласында мəѕгілікке кґз жўмды.
Ќатарында  мыѕдаєан  ќазаќстандыќтар 

да болєан кеѕес жауынгерлері Ўлы Отан 
соєысыныѕ алєашќы кїндерінен бастап барлыќ 
майдандарда фашистік басќыншыларєа ќарсы 

Елі барда ердің аты 
ұмытылмайды

ќиян-кескі шайќастар жїргізді. 1942 жылдыѕ 1 
ќаѕтарына дейін Ќазаќстанда армия ќатарына 
300 мыѕдай, ал соєыс кезінде 1 млн. 200 
мыѕнан артыќ ќазаќстандыќ əскери ќызметке 
шаќырылєан екен. 
Ел мен жер таєдыры таразы басына тїскен 

сын саєаттарында еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінен 
соєысќа аттанєан жауынгерлермен ќатар, 
ќасиетті Əулие-ата жерініѕ ґрендері де ерен 
ерліктіѕ ґшпес ґнегесін кґрсетті. Отан ќорєауєа 
аттанєан Жамбыл облысыныѕ 30 жауынгері 
Кеѕес Одаєыныѕ Батыры, ал, 7 жауынгер 
«Даѕќ орденініѕ» толыќ иегері атанды. Аттары 
аѕызєа айналєан Бауыржан Момышўлы, Аєаділ 
Суханбаев, Сəбу Шəкіров, Нўрўлла Фазлаев, 
Николай Белашов, Владимир Савва, Тайыр 
Тастандиев, Ыбырайым Сїлейменов сияќты 
батырларымыздыѕ ерліктері мен есімдері 
бїгінгі ўрпаќтыѕ жадында мəѕгі саќталары 
сґзсіз.

«Барлыєы да Майдан їшін, барлыєы да Жеѕіс 
їшін» деген ўранмен ерен еѕбектіѕ їлгісін 
кґрсеткен тыл еѕбеккерлерініѕ тынымсыз 
тірліктері ўрыс даласындаєы жауынгерлерді 
Жеѕіске жігерлендіре тїсті.

1945 жылдыѕ  кґктемінде  жау  ордасы 
Рейхстагта Жеѕіс жалауы желбіреп, кїллі 

адамзаттыѕ болашаєына ќатер отын шашќан 
фашизмніѕ ордасы ортасына тїсті. Осылайша, 
1418 кїн мен  тїнге созылєан  Ўлы Отан 
соєысыныѕ соѕєы нїктесі ќойылып, бейбітшілік 
пен тыныштыќтыѕ туы тігілді.
Елбасы  Н .Ə .Назарбаев  əрдайым  соєыс 

ардагерлерініѕ ќоєамдаєы рґлі мен мəртебесін 
кґтеріп, олардыѕ əлеуметтік жаєдайларын 
жаќсартуды басты назарда ўстап келеді. Бўл 
Жеѕіс ќаћармандарына кґрсетілген айрыќша 
ќўрмет.
Халќымызда «Елдіѕ атын ер шыєарады» 

деген аталы сґз бар. Сондыќтан да, елі барда 
ердіѕ  аты ўмытылмайды.

1418 КЇН МЕН ТЇНГЕ СОЗЫЛЄАН 
ЎЛЫ  ОТАН  СОЄЫСЫНДА   ЕР -
А З АМ А Т Т А РЫМЫЗ   ЖАУМ Е Н  
ШАЙЌАСЫП ,   ЕРЛІКТ ІЅ  ЕРЕН 
ЇЛГІСІН КҐРСЕТСЕ,  ТЫЛДА 
«БƏРІ ДЕ МАЙДАН ЇШІН, 
БƏРІ  ДЕ  ЖЕЅІС  ЇШІН» - 
ДЕГЕН  ЎРАНМЕН   ЕЅБЕК 
КҐРІГІН ЌЫЗДЫРЄАН ТЫЛ 
АРДАГЕРЛЕРІНІЅ ЌАТАРЫ 
БЇГІНДЕ СИРЕП БАРАДЫ.

М і н е ,  о с ы н д а й  т ы л 
а р д а г е р л е р і н і ѕ  б і р і -
а й м а н т ґ б е л і к  М а м ы ќ 
Жанќожаева анамыз. Бўєанасы 
бекімей жатып, ќара жўмыстыѕ 
ќазанында  шыныєып ґскен  
анамыз   егін орып, масаќ терді, 
ќызылша суарды. Майдандаєы  
жауынгерлерге  шўлыќ, ќолєап 
тоќыды,  ґгіз арбамен ќызылша 
тасыды. Ќўдай ќосќан жарын 
соєысќа шыєарып салып, ќара 
ќаєаз алєан кезде де ґмірден тїѕілмеді. 
Еѕбекќорлыєымен , тиянаќтылыєымен  
ауылдастарыныѕ ќўрметіне бґленді. Ўрпаќ 
ґсірді, немере сїйіп, алып бəйтеректей 
тамырын  тереѕге жіберді.

 Осы аптаныѕ бейсенбісінде аудандыќ 
і с к е р  əй елдер  ќ а уымда с ты єыныѕ 
тґрайымы Т. Кадимова, аудандыќ мўраєат 
бґлім ін іѕ  басшысы  М .Еркебўланова  

бас та є ан  ќыз -
келіншектер  тыл 
ардагері Мамыќ 
Жанќожаеваныѕ  
отбасында болып, 
ќарт ананы Ўлы 
Жеѕ і с  кїн імен 
ќ ў т т ы ќ т а п 
ќайтты.

-Майдан мен тыл 
арда герлер і не 
ќ а м ќ о р л ы ќ 
жасау-жастарды 
ерл і к к е  де г ен 
ќўрмет рухында 
т ə р б и е л е у д і ѕ 
м а ѕ ы з ы  з о р . 
Біздерге  баќытты 
да бейбіт ґмірді 
сыйлаєаны їшін 

ардагер аталарымыз бен аналарымызєа 
мыѕ алєыс айтамыз,-дей отырып Тазакїл 
Кəдімќызы ,  аќжаулыќты анаєа сый-
сияпатын табыстап,   иыєына орамал 
жапты.

Тоќсанныѕ  бесеуіне 
келген  Мамыќ  əже 
ґткен ґміріне їѕіліп, 
єўмырын  еѕбекпен 
ґ р н е к т е г е н і н е  
шїкіршілік етеді. 

-Адам  бойындаєы 
ќўндылыќтардыѕ еѕ 
кґркемi-мейiрiмдiлiк. Бўл ќасиет адам 
баласын тек жаќсы ќырынан кґрсетiп, 
адамгершiлiкке жатпайтын ќылыќтардан 
алшаќтатады . Адамзат əрќашан ґз iн 
ќоршаєан жандарєа мейiрiмдiлiк нўрын 
шаша бiлгенi жґн. Ґмiрде iзгiлiктi кґргiѕ 
келсе, алєашќы ќадамды ґзiѕнен бастауды 
їйренгенiѕ дўрыс. Ґмірімде жаќсылыќты 
кґп кґрдім, жамандыќќа жаќсылыќпен 
жауап бердім. Сондыќтан болар ўзаќ 
жасап ,   бала -шаєаныѕ  ортасында 
баќытты єўмыр кешіп жатќаным,-деп 
сґзін тїйіндеді əжей.
Отбасында екі ќыз, бір ўлды тəрбиелеп 
ґс ірген   абыз  ана  ґз ін  ќўрметтеп 
келгендерге алєысын айтып, “еліміз аман, 
жўртымыз тыныш, келер ўрпаќ соєыстыѕ 
ќасіретін тартпасын деп” батасын берді.                                                                                              

Ґз тілшіміз.

АРДАГЕРЛЕР  -  АЛЫП  ШЫЅДАР
Т.Тґребеков,
Байзаќ АІІБ-ніѕ бастыєыныѕ орынбасары полиция   

подполковнигі. 

Отан ќорєаушылар кїнін жəне 1941-1945 жылдардаєы Ўлы 
Отан соєысындаєы Жеѕістіѕ 71 жылдыєын мерекелеудіѕ 
идеялыќ мазмўны - Ќазаќстан Республикасы Тəуелсіздігініѕ 
25 жылдыєы шеѕберінде ерекше мəнге ие.
Тарихи миссиясын орындап, фашизмді жеѕу ісіне їлес 

ќосќан ќазаќстандыќтардыѕ арасында Байзак АІІБ-ніѕ басшы 
ќўрамында ќызмет еткен  Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері, 
отставкадаєы милиция полковнигі Сауытбек Рысбаев, 
отставкадаєы милиция полковнигі болєан, марќўм Ниязбек 
Егембердиев  жəне тыл еѕбеккері, милиция аєа лейтенанты 
Сейдымхан Тлеукўлов  аєаларымыз бар.
Байзак аудандыќ ішкі істер бґлімі жастарды патриоттыќ 

баєытта тəрбиелеу маќсатында Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері, 
отставкадаєы милиция полковнигі С.Рысбаевты, отставкадаєы 
милиция полковнигі болєан, марќўм Н.Егембердиевтіѕ 
зайыбы Забира Əбішќызын  ќонаќќа шаќырып, ќўрмет кґрсетті. Сый-сияпат жасады.



М Ы Ң  Т А Ғ З Ы М ,  С А Ғ А Н  М А Й Д А Н Г Е Р !М Ы Ң  Т А Ғ З Ы М ,  С А Ғ А Н  М А Й Д А Н Г Е Р !

3 7  мамыр   2016 жыл««А уыл  ж а ң а лы ғыА уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»

ЖЫР ҐЗЕГІ - ЖЕЅІС ЖЫР ҐЗЕГІ - ЖЕЅІС 
ЌАЋАРМАНДАРЫЌАЋАРМАНДАРЫ

МайдангерМайдангер
 А.Халыќов, А.Халыќов,
Тегістік ауылы.Тегістік ауылы.

Жау тиіп Отаныѕа басынєанда,Жау тиіп Отаныѕа басынєанда,
Ќўтырып ойран салып тасыєанда,Ќўтырып ойран салып тасыєанда,
Ќан кешіп, ќарсы шаптыќ ќорќауларєа,Ќан кешіп, ќарсы шаптыќ ќорќауларєа,
Ќаймыќпай отынан да, оєынан да.Ќаймыќпай отынан да, оєынан да.

Шыдамай жаудыѕ ќылєан мазаєына,Шыдамай жаудыѕ ќылєан мазаєына,
Дес бермей бес жыл соєыс азабына,Дес бермей бес жыл соєыс азабына,
Кердеѕдеген келімсек сўр жыланды,Кердеѕдеген келімсек сўр жыланды,
Ґзініѕ ойрандадыќ ошаєында.Ґзініѕ ойрандадыќ ошаєында.

Кґтеріп ќиындыќта нардыѕ жїгін,Кґтеріп ќиындыќта нардыѕ жїгін,
Кґрсеттіѕ ќазаќтыѕ ер екендігін,Кґрсеттіѕ ќазаќтыѕ ер екендігін,
Ќарттыќ келіп еѕкейткен кеудеѕізді,Ќарттыќ келіп еѕкейткен кеудеѕізді,
Ел кґрсін жеѕіс кїні кґтер бїгін.Ел кґрсін жеѕіс кїні кґтер бїгін.

Атырып ќар  жастанып ќыстыѕ тїнін,Атырып ќар  жастанып ќыстыѕ тїнін,
Ґтіпті ќан майданда жігіттігіѕ,Ґтіпті ќан майданда жігіттігіѕ,
Аман-есен жеѕіспен оралєасын,Аман-есен жеѕіспен оралєасын,
Арналды еліѕ їшін  жігер кїшіѕ.Арналды еліѕ їшін  жігер кїшіѕ.

Отан їшін от кешкен майдангерім,Отан їшін от кешкен майдангерім,
 Еліѕе аз сіѕген жоќ маѕдай теріѕ, Еліѕе аз сіѕген жоќ маѕдай теріѕ,
Ќолынан келгенінше ќўрметтеп,Ќолынан келгенінше ќўрметтеп,
Халыќ жатыр сіздерге беріп тґрін.Халыќ жатыр сіздерге беріп тґрін.

Сіздерден артыќ сірə асыл бар ма?Сіздерден артыќ сірə асыл бар ма?
Ерлігін дəлелдеген бар єаламєа, Ерлігін дəлелдеген бар єаламєа, 
Жан алысып, жан берген ерліктеріѕ,Жан алысып, жан берген ерліктеріѕ,
Жетеді єасырлардан єасырларєа.Жетеді єасырлардан єасырларєа.

                      А РДАГ Е РЛЕ РА РДА Г Е РЛЕ Р
Б.Будеева,Б.Будеева,
Мырзатай ауылы.Мырзатай ауылы.

Халќыныѕ ардагері бабаларым,Халќыныѕ ардагері бабаларым,
Əр кезде сїйеу болєан аналарым.Əр кезде сїйеу болєан аналарым.
Əмісе  аќ батасын берген жўртќа,Əмісе  аќ батасын берген жўртќа,
Кґп кґрген, кґне кґзді даналарым.Кґп кґрген, кґне кґзді даналарым.

Кім ўмытар, мазасыз кїндеріѕді,Кім ўмытар, мазасыз кїндеріѕді,
Кім ўмытар, тыныќпаєан тїндеріѕді.Кім ўмытар, тыныќпаєан тїндеріѕді.
Ел басына кїн туєан, шаќта сол бір,Ел басына кїн туєан, шаќта сол бір,
Кім ўмытар, демеу болєан ґздеріѕді.Кім ўмытар, демеу болєан ґздеріѕді.

Жаќсыны жаны ќўмар  ќадірлейді,Жаќсыны жаны ќўмар  ќадірлейді,
Ер жігіт кґк бестісін таєалады.Ер жігіт кґк бестісін таєалады.
Кім ўмытар сўрапыл сол соєысты,Кім ўмытар сўрапыл сол соєысты,
Ќиылєан ќыршынынан  аєаларды.Ќиылєан ќыршынынан  аєаларды.

Жетпіс бір жыл, бейбітшілік кезеѕіне,Жетпіс бір жыл, бейбітшілік кезеѕіне,
Мўныѕ ґзін баќыт деп сеземінде.Мўныѕ ґзін баќыт деп сеземінде.
Осыны сыйєа тартќан аталарым,Осыны сыйєа тартќан аталарым,
Тілеймін бейбіт кїнді ґз еліме!Тілеймін бейбіт кїнді ґз еліме!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  – РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ

А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

О СЫ Д А Н  Б І Р  ЖЫЛ  Б Ў РЫН 
ЕЛБАСЫ  Н .Ə .НАЗАРБАЕВ  БЕС 
ИНСТИТУЦИОНАЛДЫЌ РЕФОРМАНЫ 
ЖЇЗЕГЕ  АСЫРУДЫЅ  1 0 0  НАЌТЫ 
ЌАДАМЫН БЕЛГІЛЕП БЕРГЕН БОЛАТЫН. 
ОНДАЄЫ  35, 36-ШЫ  ЌАДАМДАРДА:  
«АУЫЛШАРУАШЫЛЫЌ  ЖЕРЛЕРІН 
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ МАЌСАТЫМЕН 
ОЛАРДЫ  НАРЫЌТЫЌ  АЙНАЛЫМЄА 
ЕНГІЗУ. ЖЕР КОДЕКСІНЕ ЖƏНЕ БАСЌА 
ДА  ЗАЅ  АКТІЛЕРІНЕ  ҐЗГЕРІСТЕР 
ЕНГІЗУ. ЖЕР ТЕЛІМДЕРІН МАЌСАТТЫ 
ПАЙДАЛАНУ  ТЇРІН  ҐЗГЕРТУГЕ 
РЎЌСАТ АЛУ РЕСІМДЕРІН ЖЕЅІЛДЕТУ. 
АУЫЛШАРУАШЫЛЫЌ  ЖЕРЛЕРІН 
ПАЙДАЛАНУЄА  ТЎРАЌТЫ  ТЇРДЕ 
МОНИТОРИНГ  ЖЇРГІЗУ.  БАРЛЫЌ 
ПАЙДАЛАНЫЛМАЙ ЖАТЌАН ЖЕРДІ 
АЛДАЄЫ УАЌЫТТА ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ 
ЇШІН МЕМЛЕКЕТТІК ЌОРЄА БЕРУ» 
ТУРАЛЫ АЙТЫЛЄАН.
ОСЫ  МАЌСАТТА  ЕЛІМІЗДЕ  АУЫЛ 

ШАРУАШЫЛЫЄЫН  ДАМЫТУЄА 
ЌОЛАЙЛЫ ЖЕРЛЕРДІ ЖЕКЕ МЕНШІККЕ 

БЕРУДІЅ  ЖАЅА  МЕХАНИЗМДЕРІ 
ЖАСАЛЫП, СОЄАН СƏЙКЕС ЕЛІМІЗДІЅ 
ЖЕР  КОДЕКСІНЕ  ҐЗГЕРІСТЕР  МЕН 
ТОЛЫЌТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛДІ. ЖАЅА ЗАЅ 
ОСЫ ЖЫЛДЫЅ 1-ШІ ШІЛДЕСІНЕН БАСТАП 
КЇШІНЕ ЕНЕДІ. ЌЎЖАТЌА ЕНГІЗІЛГЕН 
ҐЗГЕРІСТЕР  МЕН  ТОЛЫЌТЫРУЛАР 
ТУРАСЫНДА ТЇСІНДІРМЕ ЖЎМЫСТАРЫН 
ЖЇРГІЗУ ЇШІН АУДАНЫМЫЗЄА ҐТКЕН 

Т Ў Р Є Ы Н Д А Р Є А  Т Ї С І Н Д І Р У 
ЖЎМЫСТАРЫ ЖЇРГІЗІЛДІ
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АПТАДА  ОБЛЫСТЫЌ  АЌПАРАТТЫЌ 
ТОП  МЇШЕЛЕРІ  АРНАЙЫ  КЕЛГЕН 
БОЛАТЫН.
СƏРСЕНБІНІЅ СƏТІН САЛА АТАЛМЫШ 

АЌПАРАТТЫЌ  ТОПТЫ 
Б А С Т А П  К Е Л Г Е Н 
О Б Л Ы С  Ə К І М Д І Г І 
ЖЕР  ЌАТЫНАСТАРЫ 
Б АС Ќ А РМ АС Ы НЫ Ѕ 
БАСШЫСЫ  І.ТОРТАЕВ 
Ж Ə Н Е  М Ə Д Е Н И Е Т 
ЌАЙРАТКЕРІ Ə.ƏМЗЕЎЛЫ 
АУДАНЫМЫЗЄА ЌАРАСТЫ  
ЌЫЗЫЛЖЎЛДЫЗ, БУРЫЛ, 
КҐКТАЛ ,  МЫРЗАТАЙ , 
АБАЙ ЕЛДІМЕКЕНДЕРІНЕ 
ТАБАН ТІРЕП, ХАЛЫЌПЕН 
ЖЇЗДЕСТІ.
Жиында алдымен Ќазаќстан 

Ре спубликасыныѕ  «Жер 
Кодексіне енгізілген ґзгерістер мен толыќтырулар» 
туралы сґз ќозєалды. Бўл жґнінде ел-жўртты 
кеѕінен хабардар еткен Ілияс Тортаев мемлекет 
меншігіндегі ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы 
жер учаскелерін жекеменшікке аукцион арќылы 
беру, жалєа берілген жер учаскелерін сатып алу 
бойынша жеѕілдік шарттарын ўсыну, жалєа 

алынєан ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы 
жерлерді пайдалану бойынша шектеулерді 
алып тастау, ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ 
нысаналы маќсатын ґзгерту рəсімін алып тастау 
сынды ґзекті мəселелер бойынша тїсінік берді. 
Осы кїнге дейін облыс, ауданда жеке меншікке 
берілген жер кґлеміне тоќталды. 

«Мəселен, «Жер кодексіне» енгізілген тїзетулерге 
сəйкес, жалєа берілген жер учаскелерін сатып алу 

Е. Серікбайұлы,
Байзақ ауданының 
Құрметті азаматы.

ӨМІРІН  АУДАННЫҢ ӨСІП-
Ө Р К ЕН Д Е У І Н Е  А Р Н АП ,  
ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҚТЫҢ  
БИІК ҚАСИЕТТЕРІН ТАНЫТА 
Б І Л Г Е Н ,   Ү Л К ЕН  МЕН 
КІШІГЕ  ҚАМҚОРЛЫҒЫН 
АЯМАҒАН  АЗАМАТТАРДЫҢ 
БІРІ  ЖАПСАРБАЙ ӘЙТЕКОВ 
БОЛАТЫН.
Ауданымызға қарасты  Қарасу 

а уылынд а  1 9 1 7  жылдың   3 
желтоқсаны күні  өмірге келіп,  
қазіргі Түймекент  ауылындағы  
( б ұ р ы н ғ ы  Шап а в а л о в к а )  7 
жылдық  мектепті  біт ірген  ол,  
шаруашылықт а   б і р і нш і  болып  ХТЗ 
тракторына  отырған  еді .  Жер  жыртып , 
е г і н  с алып ,  мал  а зығын  дайындауда  
асқан  жауапкершіл і г імен  дараланған  
Жапсарбайдың   тындырымды  тірліг іне 
риза  болған  сол  кездегі  ұжым  төрағасы 
Аманқұл  Жиенбаев ,  ферма  меңгерушісі 
Нурмет  Бә з і лб а е в ,  а т ақ ты  дихандар 
Талқанбай Түменбаев, Әбижан Өсербаев, 
Әбіш Байғараевтар риза болып, өзгелерге 
өнеге етіп отырған екен. 
Ұлы Отан соғысы басталған 1941 жылы  

Қарасу ұжымшарынан 116 адам майданға  
аттанады .  Солардың  ішінде  Жапсарбай  
Әйтеков те елімізді жаудан азат ету үшін 
1942 жылдың  7- ші  тамызында  әскерге 
алынады .   №1  Украина  майданы  №  2 
Калинин, Дон майдандарының құрамында 
шайқа сқ ан  ол  №  2 2 2 -ші  ар тиллерия 
полкінің   зеңбірекшісі   болып ,  ерліктің 
үлг іс ін  көрсеткен.  №  222   артиллерия  
полкі Украинаның Ровное, Львов, Донецк,  
Чехословакияның   Прага ,  Германияның 
Берлин  қ а л а сын  жауд ан  а з а т  е т к ен 
кезде  осы  полк  құрамында  болған-ды . 
Қиянкескі шайқастардың бірінде  жарақат 
алып ,  госпитальда  емделген.   Ұлы  Отан 
соғысындағы  ерліктері  үшін  Жапсарбай   
“Қызыл жұлдыз” орденімен,  “Ерлігі үшін”, 
“Сталинградты қорғағаны үшін”, “Праганы 
азат  еткені  үшін”, “Германияны  жеңгені 
үшін” медальдарымен марапатталған.

 1946 жылдың  11-ші  мамырында  елге 
оралған  Жапсарбай    партиялық  есепке 
тұру  үшін  аудандық  партия  комитетіне 
барғанда  оны ішкі істер бөліміне жұмысқа 
жұмсайды. Сол кездегі ішкі істер бөлімінің 
бастығы Ж. Әбдірахмановтың бұйрығымен 
Жапсарбай   қатардағы милиционер болып 
қабылданып, үш жылдай ел  тыныштығын   
қорғайды .  Кейіннен  өз  өтініші  бойынша 

ЕҢБЕГІМЕН ЕЛ 
ҚҰРМЕТІНЕ БӨЛЕНГЕН

Наша  Армия  прошла  нелёгкий  путь 
становления. С распадом Союза начался 
вполне естественный отток военных кадров. 
В этих условиях Казахстану было необходимо 
строить собственную армию, которая 
бы обеспечивала государственную 
безопасность.
За годы независимости государство 

сформировало  профессиональную 
армию, приняло военную доктрину, 
полностью отвечающую интересам 
страны .  Сегодня  служба  в  рядах 
Вооружённых  Сил  стала  школой 
п ат р и о т и зм а ,  о с н ов а н н о й  н а 
героических  и  боевых  традициях 
старших  поколений .  И  сейчас  в 
с овременной  армии  не  только 
морально  устойчивые ,  физически 
здоровые и крепкие, но, в первую 
очередь, грамотные воины.
Один из них младший сержант Азамат 

Кыдыралиев  – военнослужащий  по 
контракту  войсковой  части  28349 
регионального командования «Юг». 

 «А.Кыдыралиев - отличник боевой и 
государственно-правовой подготовки», 

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Бўл кїнде жасы  90- ныѕ 
ї с т і н е  шыќќ ан  Аќжар  
а у ы л ы н ы ѕ  т ў р є ы н ы  
Рїстембеков Бахос аќсаќал 
ґз єўмырында ґмірдіѕ ащы-
тўщысын  бір  адамдай-аќ 
т ат ты .  Ґткен  кїндер ін 
еске алып, саєынышпен ой 
елегінен  ґткізеді .  Барша 
кїндеріне  тїсініст ікпен 
карап, осы кїнге жеткеніме 
тəубе  дейді .  1925 жылы  
Мойынќўмныѕ  етег інде 
о т ы р є а н  Р ї с т е м б е к  
аќсаќалдыѕ шаѕыраєында 
дїниеге келген нəрестеге 
əулеттіѕ їлкендері – Бахос 
деп есім берді. Алдындаєы 
а є а л ары  Абданбек  пен 
Толымбектен кейін ґсіп келе жатќан 
ќара домалаќ  баланы ґмір ерте есейтті. 
Жасы 6-7-ге жеткенде ќазаќ даласын  
ќынадай ќырєан ашаршылыќ Ќызылќўм 
аулын да шарпыды . Ел басына  ауыр 
кїндер  туды .  Əлі  есінде ,  ўжымдыќ 
шаруашылыќтыѕ  алаќандай  бидай 
егістігінен басынан кїн ґтіп бала Бахос 
да  масаќ  терген. Соѕынан ерген інісі 
Ќайсар екеуі киіз їйден ыќтасын тауып, 
Нўрлыќайым  жарыќтыќтыѕ  жолын 
тосатын. Бўл кезде  аєалары Абданбек 
пен Толымбек ата-аналарына колєабыс 
етуге  жарап  ќалєан  кездері .  Ел  есін 
енді жиып, ауыздары аќќа тие бастаєан 
тўста 1941 жылы 22 маусымда  неміс-
фашист басќыншылары Кеѕес Одаєына 
тўтќиылдан  шабуыл  жасады .  Ел  іші 
таєы да дїрлікті. Бўл кезде бастауыш 
мектептен білім алып, Ќызыл жўлдыз 
ўжымдыќ шаруашылыєында еѕбек етіп 
жїрген бозбала Бахостыѕ жасы 16-да еді. 
Соєыстыѕ алєашќы айларында шаєын 
єана  Ќызылќўм  ауылынан  бірнеше 
ер -азамат  Отан  ќорєауєа  атт анып 
кеткен. Ауылда кемпір-шалдар мен жас 
əйелдер, ќыз-бозбалалар ќалєан. Олар 
майданєа кеткендердіѕ тілеуін тілеп, 
таѕныѕ атысы, кїнніѕ батысы, уаќытпен 
санаспай шаруашылыќта «Отан їшін», 
«Жеѕіс їшін» деген ўранмен еѕбек етті. 
Рїстембеков Бахос аќсаќал 1942 жылы 
маусым айында əскер ќатарына алынып, 
Мəскеу ќаласы маѕындаєы  орман ішінде 
орналасќан 158-ші запастаєы атќыштар 
полкініѕ ќўрамында əскери дайындыќтан 
ґтеді.  Неміс-фашист басќыншыларымен 

бетпе -бет  ўрысќа 
1 9 4 3  ж ы л ы 
Украинаныѕ  Ретев 
ќ а л а с ы н  ж ауд а н 
тазарту їшін болєан 
шайќастарда тїседі. 
Ў р ы с  ґ т е  а у ы р 
болады ,  бір  адым 
жер їшін беріспеуге 
бекінеді ,  кґптеген 
ќ а р ул а с т а р ы н а н 
айрылады. 
С о є ы с т ы ѕ 

мейір імсіз  екенін 
жас солдат майдан 
даласында  алєаш 
осылай  тїйсінген . 
Жасымады, ќатулана 
тїст і ,  бойын  кек 
к е р н е д і .  Ж а с 
солдаттыѕ  мўнан 
к е й і н г і  м а й д а н 

жорыєы Польша жерінде  жалєасты . 
Талай  тїнді  окопта  ґткізіп ,  ауылы 
Ќызылќўмды, бауырлары мен ата-анасын 
саєынєан  кездері  аз  болмады .  1945 
жылы 9 мамырда фашистік Германия 
талќандалып, тізе бїккеннен кейін, енді 
елге ќайтамыз деп жїргенде бўл кісілер 
ќызмет ететін бґлімді Ќиыр Шыєысќа 
Маньчхеурияєа Жапон басќыншыларына 
ќарсы ўрысќа жібереді. Неміс-фашист 
басќыншыларымен ўрыста тəжірибе 
жина є а н  ке ѕ е с  жауын ге рл е р і н е 
жапон милитаристерімен соєысу аса 
ќиынєа  тїсе  ќоймаса  керек .  Ќолєа 
тїскен  тўтќындарды  Ворошилов 
ќаласына жеткізіп тўрды, тїрлі əскери 
тапсырмаларды  мїлтіксіз  орындап 
жїрді .  Владивосток  ќаласындаєы 
əскери бґлімге ауыстырылып, арнайы 
т апсырмалар   бойынша  жауапты  
ќызметтер атќарды. Əскер ќатарында 
6 жылдан аса ќызмет етіп, елге 1948 
жылы оралєан. Елге келген соѕ кґп 
ойланбастан Жамбыл ќалалыќ  № 1 ішкі 
істер бґлімінде милиция ќызметкері 
болып ,  ел  тыныштыєын  кїзетуде 
абыройлы  ќызметтер атќарады. 

1970 жылдыѕ  басында  елге  келіп , 
« Тр уд о в о й  П а х а р ь »  ў жым ды ќ 
шаруашылыєынд а  ў з а ќ  жылд а р 
жїрг і зуші  болып  жўмыс   і с т еп , 
зейнеттік  демалысќа  шыќты .  Ўлы 
Отан  соєысы  жылдарындаєы  ерлігі  
жоєары баєаланып, кеудесіне «Отан 
с о єысы »  орд ен і   мен  «Маршал 
Жуков»,   «Германияны жеѕгені їшін» 
медалдарын таќты.

анекеев,
л жаѕалыєы».

бетпе -бет  ўрысќа
1 9 4 3  ж ы л ы
Украинаныѕ Ретев

Ө Т К Е Н  К Ү Н д Е
Б Е Л Г І  Б А Р А.Тышќанбаев,

зейнеткер-ўстаз.     

1941 жылдыѕ  маусым  айыныѕ 
22-ші  жўлдызыныѕ  жайма  шуаќ 
таѕы  ќўм  жиегінде  отырєан  сол 
кездегі  Свердлов  ауданы  Ќызыл 
жўлдыз ўжымдыќ   шаруашылыєында 
ќарбаласпен басталєан. Шґп шабу, 
ег ін  ору  жўмыстарыныѕ  бəр і 
ќолмен атќарылады, халыќтыѕ аузы 
тигеніне кґп бола ќоймаєан кез. 
Сəске əлетінде аудан орталыєына 
шыєып ,  шаќыртылєан  аудандыќ 
кеѕес тґраєасы мен шаруашылыќ 
басшысы  бесін  ауа ќастарына  аудан 
ґкілін ертіп суыт жеткен. Тїстері 
ґрт  сґндіргендей ,  шаруашылыќ 
басында жїргендерді тез жинатќан. 
Халыќ  бір сўмдыќтыѕ болєанын 
іштей сезеді.  Ауданнан келген ґкіл 
сґз бўйдаєа салмай, кґпшілікті бір 
шолып ґтті де: - Ќымбатты ўжым мїшелері, бїгін 
таѕєа жуыќ  неміс-фашист басќыншылары ешќандай 
ескертпестен, еліміздіѕ шекарасын бўзып соєыс 
ашты. Біз, Кеѕес халќы фашистік басќыншылыќќа 
ќарсы тўруымыз керек. Отанымызды фашистік 
басќыншылардыѕ ойрандауына жол бермейміз.  
Отан ќорєау жолында кїш біріктіреміз, ќажет болса 
жанымызды да аямаймыз. Совет халќы жасасын, 
фашистік басќыншыларєа ґлім келсін- деп сґзін 
аяќтады. Одан кейін ауылдыќ кеѕес тґраєасы, 
шаруашылыќ  басшылары  ґкіл  сґзін  ќуаттап , 
жиналєандарды “Отан їшін”, “Жеѕіс їшін” еѕбек 
етуге  їндеді. Халыќ жиыннан тўнжырап тарады. 
Арада бір жўма ґтер-ґтпестен Свердлов аудандыќ 
əскери комиссариатынан ер-азаматтарєа алєашќы 
шаќыру ќаєазы келе бастады. Кїнде ауылдыќтар 2-3 
азаматын жылап-сыќтап, майданєа шыєарып салады.  
Ол кеткендерден  дəм-тўзы майдан даласында 
таусылєандар Отан їшін опат болса, кебенек 
кигендері елге аман келіп, шаруашылыќта еѕбек етті. 
Солардыѕ бірі - бўл кїнде жасы тоќсанныѕ тґртеуіне 
келген, ўзаќ жылдар Ќызыл жўлдыз, Жамбыл, 
Трудовой Пахарь ўжымдыќ  шаруашылыќтарында 
мал дəрігері болып еѕбек еткен Маќўлбеков Мəдібек 
аќсаќал. 
М.Маќўлбеков соєыстыѕ алдында  6-сыныпты 

аяќтап, 17 жасынан ўжымда жўмыс істейді. Соєысќа 
аєа-інісі Əбдірембай, Əубəкір бўрын кетеді. 

-Мен  соєысќа  1942 жылдыѕ  мамыр  айында 
алындым .  Бізді  жїк  поезымен  17-18 кїндей 
алып жїріп, Орынбор ќаласынан ары Жайыќ 
ґзені жаєасындаєы Тотск станциясынан тїсіріп, 
ашыќ  далада екі айєа жуыќ əскери дайындыќтан 
ґткізді . Ґз киімімізбен  шала  ќўрсаќ  жїрдік , 
əскери киімді 1942 жылы ќыркїйек айында  берді 
– деп еске алады аќсаќал.  Əскери дайындыќтан 
кейін поезбен Ленинград ќаласы маѕына əкеліп, 
Ладога кґлі арќылы параходпен ќалаєа кіргізеді. 
Мен 125-дивизияныѕ 466-шы атќыштар полкі 
3-ші батальоныныѕ пулемет ротасында болдым. 

СОҒЫСТЫ КІМ ТІЛЕГЕН?
Ќаланыѕ оѕтїстік батысындаєы 
Пушкин  ќаласында  батальон 
штабы орналасты, ќала немістер 
ќоршауында, біз ќала ішіндегі 
ќорєанысты ќамтамасыз етеміз. 
Əр ўрыстан кейін жауынгерлер 

ќатары сиреп ќалады,  артынша 
толыќтыру болады. Таєы да  ўрыс, 
таєы да сиреу, таєы да толыќтыру. 
Ќиян-кескі ўрыс бір толастамай 
жїріп жатты,  азыќ-тїлік, оќ-дəрі 
тапшы. Ленинград майданында  
1942 жылдыѕ ќыркїйек айынан 
1943 жылдыѕ шілде айына дейін 
болдым. Ўрыс ґте ауыр болды, 
соєыстан  аман  ќаламыз ,  елге 
барамыз, бўл кїнге жетеміз деп 
ойлаєан жоќпын. Аллаєа шїкір, 
дəм-тўзымыз таусылмаєан екен, 
бўл кїнге де жеттік. Ќаланы жау 
ќоршауынан  1944 жылдыѕ  14 
ќаѕтары кїні босатты. Халыќтыѕ 

сол кїнгі ќуанєанын айтсайшы, мен сол кїні ауыр 
жараланып, 1012 госпитальєа тїсіп, їш айдан аса 
жатып емделдім. 
Əскери комиссия соєысќа жарамсыз деп шешім 

ќабылдап, ішкі істер министрлігіне ќарасты алєаш 
84-ші, кейін 79-шы полкта ќызмет еттім. 
Міндетіміз  -  немістерден  босаєан  ќалалар 

мен теміржол бойларында ќалып ќойєан неміс 
жауынгерлері əрекеттеріне ќарсы  тойтарыс беру 
жəне оларды ќарусыздандыру болды. Соєыс жан 
кїйзелістерінен тўрады, оны бастан кешіру, ґліммен 
бетпе-бет келу ќияметтіѕ ќамытын киіп жїру деп 
тїйсіну керек- деді аќсаќал тебірене ґткен кїнге 
ой жїгіртіп.  

“Соєысты  ќайда аяќтадыѕыз, аќсаќал?”– деп 
сўрадым. –Соєысты  Брянск облысында ішкі істер 
министрлігіне ќарасты 79-шы полкта аяќтадым. 
Немістер шегініп бара жатыр, халыќты аяусыз 
ќырып-жойып, рельстерге асып кеткен екен, оларды 
жерледік.  Халыќта їрей жоќ, аш-жалаѕаш, тїрлері 
адам шошырлыќ. 1946 жылы ќыркїйекте аяєымды 
сылтып басып, елге келдім. Одан Жамбылдаєы 
бір жылдыќ мал дəрігерлік оќуды бітіріп, Ќызыл 
жўлдыз ўжымдыќ шаруашылыєында  мамандыєым 
бойынша жўмыс істедім. Ел əлі оѕала ќоймаєан 
кез. 1950 жылы Їкіметтіѕ ўсаќ шаруашылыќтарды 
біріктіру туралы  Жарлыєына сəйкес, Ќызыл жўлдыз, 
Ќызылќўм жəне Аќжар ўжымдыќ шаруашылыќтары 
бірігіп, Жамбыл атындаєы ўжымдыќ шаруашылыєы 
болып ќўрылды. 

1959 жылы “Трудовой Пахарь” атындаєы ўжымдыќ 
шаруашылыќќа ќосылдыќ. 1964 жылы Луговой 
мал дəрігерлік техникумына жўмыс істей жїріп, 
сырттай оќыдым. Жалпы 50 жылдан аса жўмыс 
істеп, зейнетке шыќтым. Аллаєа шїкір, дəм-тўзымыз 
таусылмаєан екен. Былтыр Жеѕістіѕ 70-жылдыєын 
тойласаќ, биыл 71- жылдыєын ќарсы алып отырмыз. 
Балалар шаѕыраќ кґтеріп, ґз алдарына еѕбек 
етуде, тəубе деймін Аллаєа,- деп Мəкеѕ əнгімесін 
аяќтады.

бойынша жеѕілдіктер ќарастырылєан. Егер азамат 
жерді  49 жылєа жалєа алса, оны  49 жыл ќолдануєа 
мїмкіншілігі бар.  Ал енді оныѕ алдында жеке 
меншікке сатып алам десе,  азаматќа ондай 

ќўќыќ та беріліп отыр. Кадастрлыќ баєа ґспейді. 
Оларєа берілген жерлердіѕ баєасы бойынша 
50 пайыз тґмендетіп, 10 жылєа тґлемаќысын 
бґліп тґлеуге болады. Сондай-аќ, жалєа алынєан 
жерлерді пайдалану бойынша бірќатар шектеулер 
де алынып тасталады. Яєни, банкке кепілге 
беруге, жалдау мерзімі ішінде иеліктен шыєаруєа 
мїмкіндік бар. Сонымен ќатар, аталмыш Заѕєа 
сəйкес  ќолданыстаєы жер нысаналы маќсатында 
пайдаланылмаса мемлекетке кері ќайтарылып алу 
да ќарастырылєан» деді ґз сґзінде І.Тортаев. 
Мўнан соѕ ауыл тўрєындары облыс əкімдігі 

жер ќатынастары басќармасыныѕ басшысына  
ґздерін толєандырєан сауалдарын жолдап, тиісті 
жауаптар алды.
Жиында облыстыќ аќпараттыќ топтыѕ мїшесі, 

мəдениет ќайраткері Ə.Əмзеўлы да сґз сґйледі. 
Əлібек Əмзеўлы «Жер – ќўнды, ќадірлі. Ата-
бабаларымыз ўлан асыр жеріміз їшін талай 
ќиындыќты басынан ґткерді. Сондыќтанда біз 
Жер-ананы кїтіп, баптап ўстауымыз ќажет» дей 
келе, ел арасында айтылып жїрген алыпќашпа 
əѕгімелердіѕ ќисынсыз екендігін айтып, барлыєы 
Заѕ жїзінде іске асырылатындыєын атап ґтті. 
Ќазаќстан Республикасыныѕ “Жер Кодексіне 

енгізілген ґзгерістер мен толыќтыруларды” 
тїсіндіру бойынша аќпараттыќ топ мїшелері, яєни 
облыс əкімдігі жер ќатынастары басќармасыныѕ 
басшысы І.Тортаев жəне “Жаѕару” ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ Жамбыл облыстыќ филиалыныѕ 
тґраєасы Ќ.Тґлендиевтер келесі бейсенбі кїні  
Жетібай, Мəдімар, Кеѕес, Тегістік ауылдарына ат 
басын тіреп, жергілікті халыќтармен кездесулер 
ўйымдастырып, кеѕінен маєлўмат берді.

- говорит о нём заместитель командира части, 
майор К.Орынбеков. Он назвал Азамата одним 
из  лучших  среди  младшего  сержантского 
состава.

жұмысынан босап, ауданда 
жаңадан ашылған аудандық 
колхозаралық   құрылыс 
кеңесіне  жұмысқа  тұрады. 
А т а л м ыш  м е к е м ен і ң  
басшысы С.Питренко оны 
жұмысшы -құрылысшы 
е т і п  қ а б ы л д а й д ы . 
Е ң б е к с ү й г і ш т і г і м ен 
дараланған  ол  адамды 
құрметтеу арқылы өзгенің  
пікірімен санасу,  еңбекпен 
е с ей г ен  а з ам а т т а р дың 
өне г е л і  і с т е р і нен  үл г і 
алудың арқасында  ұжым 
құрметіне бөленеді. Табаны  
күректей жиырма жылдан 
астам уақыт құрылысшы 
болып  жұмыс  жасаған  

Жапсарбайдың қолынан шыққан  құрылыс 
материалдары аудан  орталығы мен аумағында 
салынған құрылыстардың барлығында оның 
қолтаңбасы тұрғаны анық. 

“Колхозаралық  құрылыс” мекемесінде 
жұмысшы-құрылысшы болып еңбек еткен 
Жапсарбай  Әйтековтің  “Намыс  ерлікке 
жеткізеді ,  ерлік  елдікке  жеткізеді”,  Ел 
үшін аянба-ерлігіңе сын, жұрт үшін аянба – 
жігіттігіңе сын”, «Жақсының жолы - жарық 
күн», «Халық  ісі  дегенде  жақсы  қалмас 
тартынып», «Жақсы іс көп жасайды” деген 
ғибратты сөзден  тәлім алғандығын әр ісінен 
көруге болады.  Құрылыс саласында көп 
жылғы еңбегі үшін оған “Қазақ КСР еңбек 
сіңірген құрылысшысы”  жоғары атақ беріледі.  
Кейіннен мекемеде жұмысшылар комитетінің 
төрағасы  болып  істеп ,  жұмысшылардың 
талап-тілектерін қанағаттандырып отырады. 
1947 жылы  Қыдыркүл  Серікбайқызымен 
шаңырақ  көтеріп ,  52 жыл  бірге  ғұмыр 
кешті ,  7 перзентінің  қызығын  көріп ,  12 
немере, 13 шөбере сүйді.  Үлкен қызы Зухра 
жоғары білімді дәрігер, 13 жыл аудандық 
аурухананың бас дәрігері болып  қызмет 
етті. Қазір құрметті зейнеткер. Бір баласы 
мен келіні дәрігер. Бір ұлы кәсіпкер, Алматы 
қаласында тұрады. 
Ардақты азаматтың  зайыбы Қыдыркүл 

1999 жылы, ал өзі  өмірден 2004 жылы өтті. 
Ауданымызда “Қазақ КСР еңбек сіңірген 
құрылысшысы” атағын алған жалғыз азамат 
ол- Жапсарбай Әйтеков болатын. Абырой 
мен беделге тынымсыз  еңбегінің арқасында 
жеткен ол әрбір пендеге тән  қызғаныш, 
көреалмаушылық ,  мансапқұмарлық  пен 
атаққұмарлық сынды  жат  мінезді ақылға  
бағындырып,  ар-ұжданын биік ұстап өткен  
азаматқа қандай құрмет көрсетсек те жарасады 
деп ойлаймыз.

У Азамата не было сомнений кем быть – он с 
детства  мечтал быть военным, считал, что это 
профессия настоящих мужчин. Возможно, его 
целенаправленность была связана с тем, что 
он в 5 лет остался без отца и был старшим в 
семье. Такие удары судьбы заставляют быстрее 
взрослеть. Мать одна воспитывала его и двух 
братишек. После окончания средней школы, он 
сначала поступил в железнодорожный лицей 
№13 г.Тараз, получил специальность помощника 
машиниста .  Ему   нужна  была  конкретная 
специальность, чтобы помогать матери. Но 
проработав немного по специальности, он, 
всё же, решил осуществить  мечту детства – и 
пошёл в армию, хотя многие сейчас стараются 
избежать службы. Отслужив год в морской 
пехоте в городе Актау, он вернулся домой и  
продолжил службу по контракту  в войсковой 
части  регионального  командования  «Юг». 
Азамат  служит  уже  второй  год ,  и  уверен , 
что выбрал профессию на всю жизнь,  после 
окончания контракта намерен вновь продлить 
его срок.

«Если  будет  возможность  – поступлю  в 
военный институт, - говорит Азамат. – Но пока, 
хочу, чтобы  младший брат Айдос закончил 

военно-техническую школу в Таразе, а потом 
посмотрим». Айдос решил пойти по стопам  
брата. Для него пример старшего брата  стал 
решающим.

«Во и н с к а я  с л ужб а  д а ё т  гл а в н о е  – 
дисциплинированность, организованность, 
высокую ответственность – всё это есть в 
Азамате, - говорит заместитель начальника 
части К.Орынбеков. – Он один из лучших среди 
контрактников, то есть лучший по результатам 
физической , огневой подготовки . Имеет  2 
классность по общевоинским требованиям. За 
два года контрактной службы он показал, что 
способен решать  трудные задачи, сохраняя при 
этом силу  духа. Радует то, что таких воинов в 
казахстанской армии становится всё больше». 
Наши  военнослужащие  демонстрируют  

высокой  уровень  подготовки  во  время 
всевозможных военных учений. Настоящие 
профессионалы  своего  дела  -  кадровые 
офицеры ,  сержанты ,  старшины  -  сегодня 
стоят на страже нашей Родины. И среди них 
достойное место занимает Азамат Кыдыралиев, 
который в свои 25 лет знает, что его долг – 
служить Отечеству.

Наш корр.

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Сегодня каждый из оставшихся в живых 
ветеранов войны  – это  живая летопись, 
которая должна стать достоянием будущих 
поколений.
Сауытбек Рыспаев попал на фронт в 17 лет. 

После прохождения воинской подготовки в 
городе Джамбуле, их отправили под Москву, 
где в то время шли ожесточённые бои. Но 
под  Липецком 
их эшелон попал  
под  бомбёжку 
–  з д е с ь  о н  и 
п о л у ч и л  с в о ё 
перво е  боево е 
крещение. Потом 
были  бои  под 
Ржевом, Курская 
д у г а ,  К и е в , 
Ровно ,  Львов , 
К е н и г с б е р г , 
Б р е с л а у   и 
многие  другие 
города по дороге 
на Запад. Рытьё 
окопов, траншей, 
п е р е п р а в ы , 
взрывы снарядов, словом, «земля горела под 
ногами, кровь лилась рекой – была страшная 
мясорубка», - вспоминает то время ветеран. 
– Особенно  ожесточённые  бои  были  на 
Курской дуге, под Ржевом, Кенигсбергом, 
Бреслау. «Никогда не забуду, как днём мы 
ходили в атаку, а ночью хоронили в братских 
могилах убитых товарищей – документы 
сдавали  в  штаб ,  а  домой  отправляли 
похоронки», - вспоминает С.Рыспаев. 
Под Бреслау в феврале 45-го он получил 

своё первое ранение в ногу, был отправлен 
в госпиталь, где  находился полтора месяца. 
Сюда и пришла весть о Победе. Все мысли 
их были заняты возвращением домой. Но 
их перебросили на Дальний Восток воевать 
с  японскими  милитаристами .  Суровые 
непролазные чащи лесов, мёрзлая земля, 
которую  приходилось  часами  долбить , 
чтобы  вырыть окопы – всё это было не 
меньшим испытанием для солдат. Но они 
шли  вперёд ,  освобождая  от  японских 
оккупантов  корейские  города  –  Юкке , 
Ранань ,  Юмань ,  Хедзио ,  Пхеньян .  Даже 
после капитуляции Японии, осенью 1945 
года, воину-степняку пришлось воевать в 
лесах  Северной  Кореи  против  японских 
боевиков. Здесь он получил второе ранение 
в ногу и руку.
Вернулся он в родные края в 1949 году. 

«Как сейчас помню – вышел из поезда в 
Уч-Булаке и пешком пошёл в Михайловку. 
Зайдя в крайний дом, там жили чеченцы, я 
узнал, где живёт мой брат, который вернулся 
с фронта в 1945 году, дойдя до Берлина», - 
вспоминает С.Рыспаев.
Началась мирная жизнь, но не для него, 

который  пошёл  работать  в  милицию  – 

сначала в отдел по борьбе с бандитизмом, 
потом в уголовный розыск. После войны 
пре ступность 
была  высокая 
–  г р а б ё ж , 
кражи, разбои. 
Та к  н ач а л с я 
в т о р о й  э т а п 
службы, теперь 
уже  в  органах 
в н у т р е н н и х 
дел .  Попутно  
была вечерняя 
шко л а ,  в е д ь 
до  войны  он 
окончил  всего 
7  к л а с с о в , 
двухгодичная 
школа КГБ, заочная учёба на юридическом 
факультете КазГУ.

40 лет своей жизни,  от рядового солдата 
до полковника полиции, провёл Сауытбек 
Рыспаев  на  боевом  посту,  служа  делу 
охраны общественного порядка.
Орден  Отечественной  войны ,  двадцать 

четыре благодарности, среди которых есть 
и благодарность от имени Генералиссимуса 
С С С Р  И . С т а л и н а ,  п р е д с е д а т е л я 
Всероссийского Совета ветеранов ОВД и ВВ 
Н.Шилова, Президента Украины Л.Кучмы, 
около 20 медалей: «За Отвагу»,  «За Победу 
над Японией»,   «За освобождение Халкин- 
Гола» от Правительства Монголии,  маршала 
Жукова, Почётная грамота МВД Казахской 
ССР,  нагрудный знак «Отличник милиции» 
и  многие  другие  - так  отметила  Родина 
службу своего достойного сына. Сейчас всё 
это является гордостью потомков Сауытбека 
ага, которому уже  91 год.
И  все  эти  годы  рядом  с  ним  была  его 

супруга – спутница жизни Райбуби. Вместе 
они воспитали пятерых детей. Дали всем 
хорошее образование, помогли найти своё 
место в жизни. Его единственный сын Талас 
пошёл по стопам отца, сейчас он уже вышел  
в отставку, отец четверых детей.
Несмотря на свой почтенный возраст, он не 

остаётся в стороне от общественной жизни. 
О чём свидетельствует один факт: узнал из 
областной газеты «Ак жол» о том, что на 
складе геологоразведочного предприятия 
с е л а  Сарыкем е р  х р а н и т с я  б ол ьшо е 
количество  радиоактивного  вещества , 
которое представляло угрозу для жителей 
не только Сарыкемера, но и города Тараз. 
Сауытбек  ага, следуя долгу гражданина, 
обошёл все инстанции, дойдя до приёмной 
депутата Мажилиса Парламента от своего 
избирательного  округа  Н .Калкабаева . 
Депутаты решили выделить необходимые 
средства и направить специалистов. Так 
опасный   груз  был  вывезен  из  села  и 
обезврежен.
В эти майские предпраздничные дни дом 

его полон гостей – все спешат поздравить 
легендарного  ветерана  войны  с  Днём 
Победы и пожелать здоровья.

b q e c d `  b b q e c d `  b 
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7 мая - День защитника Отечества
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         Дүйсенбі   9 мамыр 
ҚАЗАҚСТАН

              Бейсенбі  12 мамыр
ҚАЗАҚСТАН

 ҚАЗАҚСТАН

          Сейсенбі  10  мамыр

                 Сәрсенбі  11 мамыр
ҚАЗАҚСТАН

ЎЛЫ ЖЕЅІС КЇНІМЕН!
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

06.45 “Жеке бапкер”. 07.00 ”Кəсіпќой бокс. Рейтингтік жекпе-
жек. Ќанат Ислам (Казахстан) -Хуан де Анхель (Колумбия). 09.00 
“Таѕшолпан”. 09.55, 17.30 “Майдангер хаттары”. 10.00 “Апта. кz”. 
11.00 “Дара жол”. 12.25, 14.30, 16.40 “Жеѕіс кїні ќўтты болсын”. 
12.30 “Елдіѕ ерлігі”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.00, 19.30, 00.40 
“KAZNEWS”. 14.35 “Отан їшін отќа тїскендер”. Д/ф. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.45 “Дариєа, сол ќыз”. 17.35 “Меніѕ 
Ќазаќстаным!”. 18.05 ЌР мемлекеттік кїзет ќызметініѕ мерекелік 
концерті. 20.20 “Серпіліс”. 21.05 Т/х “Ќасым”. 01.25 “SPORT.кz”. 
01.45 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 02.15 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 
02.25 Концерт “Əскери əндер”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.10 “П@ytina”. 06.30 Т/с “Умник”. 08.50 Жаѕалыќтар. 
09.00 “Наша война”. 09.00 “День Победы”. Праздничный канал. 13.00 
Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы”. 14.00 
“Старое ружьё”. 17.05 Х/ф “А зори здесь тихие...”. 17.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма”. Минута молчания. 18.00 Х/ф “А зори 
здесь тихие...”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 “Бессмертный полк”. 22.00 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.40 “Бессмертный полк”. 00.00 Т/с “В бой идут одни 
старики”. 01.30 Т/с “Умник”.

07.00 ”Əзілстан”. 07.25 “Кїлдірген”. 07.50 “Біздіѕ уаќыт”. 08.40 Арнайы 
жоба.  “Ќазаќстандыќтар -кеѕес одаєыныѕ батырлары”. 09.00 Т/с “Гетеры 
майора Соколова”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім 
жїрек”. 13.00 Т/с “Семнадцать мгновений весны”. 14.00 “Тґрегали 
Тґреəлініѕ концерті”. 16.00, 19.00 Т/х “Стамбул кґшелері”. 17.00, 22.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 21.00 Т/х “Əлия”. 23.00 Т/с 
“Гетеры майора Соколова”. 00.00 “Казахстанцы -Герои Советского Союза”. 
00.20 Т/х “Махаббат хикаясы”. 01.30 Əн шашу.

06.00 “Информбюро”. 06.50 “Ризамын”. 07.15 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х 
“Айна”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 “Ералаш”. 12.10 К/ф “Біз балалар 
їйіненбіз”. 14.00 “Айта берсін”. 14.55 М/ф “Подводная братва”. 16.40 Х/ф 
“Кухня в Париже”. 19.00 Т/х “Ертугрул”. 20.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек ертўєрыл”. 
23.00 Т/х “Киелі неке”. 23.55 “Музыкальный час”. 01.05 Х/ф “Суини Тодд. 
Демон-парикмахер с Флит-стрит”. 03.00 Т/с “В поле зрения”. 05.00 М/с 
“Ворнер”. 

06.05 М/ф. 06.30 К/ф “Мой  младший брат”. 08.00 Т/х  “Ќарадайы”. 09.10 Т/х 
“Алаѕ болма жаным”. 10.00 Т/с “Снайперы. Любовь под прицелом”. 13.20 
Т/с “Земский доктор. Любовь вопреки”. 15.10 “Барышня-крестьянка-3”. 
16.20  Т/х “Таєдырмен тартыс”. 17.10 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 Т/х 
“Махаббатта шек бар ма?”. 19.25 Т/х “Фатмагуль”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.10 Т/с “Сын”. 00.00 Т/с “Перевозчик”. 
01.50 Т/х “Алаѕ болма, жаным”. 02.35 Жаѕалыќтар.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  11.00 Т/с 
“Склифосовский-3”. 12.00 “Басты патруль”. 12.10 “П@ytina” 12.30 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 13.25 Ток-шоу “Все мы люди”. 14.20 “Правда”. 14.25 
Т/с “Сваты-6”. 15.45 “Судебные истории”. 16.45 “Давай поженимся”. 17.50 
“Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Лестница в небеса”. 20.00 “Главные новости”. 
21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Єажайып 
жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с “Обнимая небо”. 02.00 “Басты патруль”.  
02.10 “Басты жаѕалыќтар”. 02.50 “Все мы люди”. Ток-шоу. 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 К/ф “Летят журавли”. 08.40 “Алия”. 
Спецрепортаж. 09.10 Х/ф “Баллада о солдате”. 10.50 Х/ф “Мы из 
будущего”. 13.10 “Народный Герой”. Церемония награждения и 
праздничный концерт. 15.00 “Əн мен əнші”. 17.35 “Шаншар” əзіл-
сыќаќ театрыныѕ мерекелік ќойылымы. 21.00 Т/с “Снайперы. Любовь 
под прицелом”. 02.30 “Біздіѕ концерт”.

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР
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ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.05 “Сазды əуен”. 09.30 “Апта жаѕалыќтары”.  10.10 “Сазды əуен”. 
10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 Д/ф. 11.10 “Балаларєа  
базарлыќ”.11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Дəстїр дидар”. 
11.45 К/ф “Сестра моя, Люся”. 13.05 “Батыр-єалымдар”. 13.20 “Айша бибі”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.00-
16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 К/ф “Лесная баллада”. 17.35 “Сазды əуен”. 
17.55 Д/ф. 18.20 “Ел ќорєаны”.  18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 
19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х.  20.00  “Арнайы хабар”. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Мўєалім мəртебесі”. 21.05 “Заѕ жəне ќоєам”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 К/ф “За нами Москва!”. 23.25 Т/х. 00.00 “Арнайы хабар”. 
00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”. 00.55 Аѕдатпа, əнўран. 

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10 Т/х “Бауыржан 
Момышўлы”.  11.00 Новости. 11.10 “Аспаздыќ баєдарлама “Сиќырлы ас 
їй”. 11.40 “Подари детям жизнь”. 11.45  “Əр їйдіѕ сыры басќа” деректі 
драмасы. 12.15, 19.05 Т/х “Ќыз жолы”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Семейные мелодрамы”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Кґршілер”.  16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15 
Т/с “След”. 18.00 “Ќайсар Жандар”. 18.30 Т/х “Ўзаќ жол”. 19.55, 01.30 
“Негізінде”. 20.00, 01.35 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 20.55 “По сути”. 
21.00 “Итоги дня”. 21.30 “Евровидение-2016”. 23.30 Х/ф “Перевозчик: 
Наследие”. 02.05 “Арман ќанатында”. 02.25 Д/с. 02.55  Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 08.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00  
“1001 анекдот”. 10.35 М/с. 11.00 М/с  “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  11.00 Т/с 
“Склифосовский-3”. 12.00 “Басты патруль”. 12.10 “П@ytina” 12.30 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 13.25 Ток-шоу “Все мы люди”. 14.20 “Правда”. 14.25 Т/с 
“Сваты-6”. 15.45 “Судебные истории”. 16.45 “Родина” ток-шоу. 17.50 “Пусть 
говорят”. 18.55 Т/с “Лестница в небеса”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 
Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Єажайып жан”.  
00.00 Т/с “Обнимая небо” (закл. сер.). 02.00 “Басты патруль”.  02.10 “Басты 
жаѕалыќтар”. 02.50 “Все мы люди”. Ток-шоу. 03.35 “Сапа баќылауда”.

06.05 М/ф. 06.20 Т/х “Ќарадайы”. 07.25 Т/х  “Алаѕ болма жаным”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Фатмагуль”. 10.00 Т/с “Плюс любовь”. 11.00 
“Верное средство-2”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 13.10 Т/с 
“Земский доктор. Любовь вопреки”. 15.00 “Барышня-крестьянка-3”. 16.10  
Т/х “Таєдырмен тартыс”. 17.10 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 19.25 Т/х “Фатмагуль”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 
21.40 “Наша правда”. 22.45 Т/с “Сын” (закл. сер.).00.30 Т/с “Перевозчик”. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”.  10.00, 21.05 Т/х “Аяулы 
арман”. 10.50, 01.05 Т/х “Біздіѕ аєай”. 11.45 “Айтуєа оѕай”. 12.30 Д/ф 
“Елдіѕ ерлігі”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 
19.30, 00.15 “KAZNEWS”. 17.55 “Тəуелсіздік ќўрдасы -Астанадаєы ґнер 
мектебі”. 18.15 “Агробизнес”. 20.20 “Айтуєа оѕай”.  22.55, 02.30 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “Ќыздар”. 01.50 “Тəуелсіздік ќўрдасы 
-Астанадаєы ґнер мектебі”. 02.10 “Жан жылуы”.   

ХАБАР
07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10 М/с 
“Щенячий патруль”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 11.40 “Подари 
детям жизнь”. 11.45  “Əр їйдіѕ сыры басќа” деректі драмасы. 12.15, 19.10 
Т/х “Ќыз жолы”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 
14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 Новости. 15.10 Т/х “Кґршілер”.  16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 23.30 Т/с “След”. 17.55 
“Таєдыр жолы”. 18.20 Т/х “Ўзаќ жол”. 19.55 “Негізінде”. 20.00 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Бетпе-бет”. 20.55 “По сути”. 21.00 “Итоги дня”. 21.30 Х/ф “Левша”. 
01.00 “Конкурс песни “Евровидение-2016”. 

07.02 “Əсем əуен”. 07.45 “Мен кґрген соєыс”. 07.55 “Ўмытылмас сəттер”. 
08.00 Концерт  “Сырымды айтсам деп едім”. 09.25 “Моя история войны”. 
09.40 “Незабытые истории...”. 09.45 Д/ф “Истории огненных лет”. 10.15 
Х/ф “Небесный тихоход”. 11.40 Концерт “Жеѕіске ќўрмет”. 12.30 Д/ф 
“Бўрым туралы баллада”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Концерт “Пока я помню, 
я живу!”.  15.00  Новости. 15.10, 16.10 Т/х “Бауыржан Момышўлы”. 17.00 
Новости.  17.15 Д/ф “Истории огненных лет”. 17.50 Мерекелік жоба. 
“Отаным -ќорєаным”. 19.00 “ТВ-БИНГО”. 20.00, 01.55 Жаѕалыќтар. 20.30 
“Арнайы хабар”.  21.00 “Итоги дня”.  21.30 Х/ф “Четыре пера”. 23.35 Х/ф 
“Чёрный ястреб”. 02.25 “Айбын”. 02.55 Жаѕалыќтар.

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 “П@ytina”. 06.25 Т/с “Умник”. 09.00 Х/ф “Белорусский вокзал”. 10.45 
Х/ф “Диверсант. Конец войны”. 16.45 “Родина” ток-шоу. 18.30 Т/с “Диверсант. 
Конец войны”. 21.30 Т/х “Єажайып жан”. 23.15 “П@ytina”. 23.40 Концерт 
“Будем жить!”. 01.40 Т/с “Умник”.

06.00 “Ризамын”. 08.10 Т/х “Кїйеу бала”. 09.10 Х/ф “Біз балалар їйіненбіз”. 
11.00 М/ф “Подводная братва”. 12.50 Х/ф “Кухня в Париже”. 15.00  Т/х 
“Айна”.  16.00 Т/с “Городские легенды”. 16.50 Т/с “Воронины”. 17.50 
“Вечный отпуск”. 19.00 Т/х “Ертугрул”. 20.00 “Информбюро”.  21.00 Т/х 
“Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек ертўєрыл”.  23.00 Т/х “Киелі неке”. 
23.55 “Музыкальный час”. 01.05 Х/ф “2001 год: Космическая Одиссея”. 
03.30 Т/с “В поле зрения”. 05.00 М/с “Ворнер”. 

09.05 “Сазды əуен”. 09.45 Д/ф “Жамбыл облысы ўлы отан соєыс жылдарында”. 
10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 Тау тўлєа “Б.Момышўлы”. 
11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.45 
Т/х. 12.20 “Жас талап”.  13.00 “Герои-учителя”. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.00-
17.55- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 “Грани”. 18.20 “Сазды 
əуен”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Барлаушы батырлар”. 
19.15 Т/х. 20.00  “Олар Отан їшін от кешкендер”. 20.20 “Кїй кїмбірі”. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.55 “Сыр перне”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45  “Əулиеата əуендері”. 21.55 К/ф “Снайперы”. 23.25 Т/х. 00.00 “Таєзым”. 
00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 01.05 Аѕдатпа, əнўран. 

ЕВРАЗИЯ

31 канал

07.00 “Таѕшолпан”. 10.00 М/ф “Валл-И”. 11.30 Д/ф “Мен  кґрген 
соєыс”. 12.30 Д/ф “Елдіѕ ерлігі”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.00 
“Бəрекелді” əзіл-сыќаќ кеші. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40 
“Жігіттер” квартетініѕ концерті. 17.40 “Алаш кґсемі Əлихан”. 18.05 
“Отан ќорєаушылар кїніне арналєан мерекелік концерт”. 19.30, 00.15 
“KAZNEWS”. 20.20 “Айтуєа оѕай...”. 21.05 Концерт “Екі єашыќ”. 
22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  23.30 “Ќыздар”. 01.05 “Отан 
ќорєаушылар кїніне арналєан мерекелік концерт”. 02.20 Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”.

КТК
07.05 М/ф. 07.50 К/ф “Баллада о солдате”. 09.25 Д/ф “Шли девчата по войне”. 
10.05 Т/с “Снайперы. Любовь под прицелом”.  14.10 Т/х “Ќарлыєаш”. 18.00 
“Шымкент-шоу” əзіл-сыќаќ театрыныѕ мерекелік ќойылымы. 21.00 Т/с 
“Снайперы. Любовь под прицелом”. 23.00 Х/ф “А зори здесь тихие...”. 01.10 
Т/х “Аќ жол”.

07.00 “Əзілстан” жасырын тїсірілім. 07.35 “Кїлдірген”. 08.00 “Əн мен əзіл” 
концерттік. 09.00 Т/с “Гетеры майора Соколова”.  10.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10 Т/с “Счастливый билет”. 
14.15 “KAZNET”. 14.40 “Байдыѕ ќызы”.  16.00, 19.00 Т/х  “Стамбул 
кґшелері”.17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00, 00.30 Жаѕалыќтар. 
20.30, 00.00 Новости “20:30”. 21.00 Т/х “Əлия”. 23.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. 01.00 Т/х “Махаббат хикаясы”.

07.00 “Əзілстан” жасырын тїсірілім. 07.20 “Кїлдірген”. 07.40 “Əн мен 
əзіл” концерттік. 08.40 Арнайы жоба.  “Ќазаќстандыќтар - Кеѕес одаєыныѕ 
батырлары”. 09.00 Т/с “Гетеры майора Соколова”.  10.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 13.45 “KAZNET”.14.10 “Ел аузында”. 14.40 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 
16.00, 19.00 Т/х “Стамбул кґшелері”. 17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”.  
20.00 “Отбасы” əзіл-сыќаќ.  21.00 Т/х “Əлия”. 23.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. 00.00 “Казахстанцы-Герои Советского Союза”. 00.20 Т/х 
“Махаббат хикаясы”. 01.30 Əн шашу.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х “Аяулы 
арман”. 10.50, 01.05 Т/х “Біздіѕ аєай”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 Д/ф 
“Елдін ерлігі”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00  Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 
19.30, 00.15 “KAZNEWS”. 17.55 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.05, 01.50 
“Жарќын бейне”. 20.20 “Айтуєа оѕай”. 22.55,02.40 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 23.30 “Ќыздар”. 02.20 “Табыс сыры”. Арнайы жоба. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 
“Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 “Алтын бесік”. 
10.50 “Грани”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 
“Телеблокнот”. 11.45 Т/х. 12.35 Д/ф “Крупным планом”.  13.00 Жаѕалыќтар. 
13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа  базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Ґзін-ґзі тану”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 
Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 
21.20 “Сґз маржан”. 21.40 “Телеблокнот”.  21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 
“Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 01.05 Аѕдатпа.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 08.00  Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00 
“1001 анекдот”. 10.35 М/с. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 
“Информбюро”. 14.00 Т/х “Сырєалым”.  15.00 Т/с “Айна”. 16.00 Т/с 
“Городские легенды”. 16.50 Т/с “Воронины”. 17.50 “Вечный отпуск”. 19.00 
Т/х “Ертугрул”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х 
“Жаужїрек ертўєрыл”. 23.00 Т/х “Киелі неке”. 23.55 “Музыкальный час”. 
01.05 Х/ф “Божественные тайны сестричек Я-Я”. 03.00 Т/с “В поле зрения”. 
05.00 М/с “Ворнер”.

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 
“Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 “Первая студия”. 
11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Деректі фильм “Крупным планом”. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Жаса, меніѕ елім!”. 18.10 “Иман нўры”.18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 
кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 “Əулиеата  əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 
00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.  

31 канал

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

Директор  -  Бас  редактор
Сапар  Қалмұратов

ХАБАР
07.02 “Əсем əуен”. 07.30 Концерт “Отаным десем!”. 09.15 Д/ф “Истории 
огненных лет”. 09.45, 19.50 “Моя история войны”.  10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 11.10, 15.10, 16.10 Т/х “Бауыржан Момышўлы”. 11.00 Новости. 12.00 
“Отаным -ќорєаным”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15  Концерт “Посвящение  
Великой Победе”. 15.00 Новости. 16.00 Жаѕалыќтар. 17.00 Новости. 
17.15 “Ўлы Жеѕіс кїніне орай”. “Отан деп соќќан жїрегі...”. 18.50 Д/ф 
“Жауынгер”. 19.20 “Əсем əуен”. Мерекелік топтама. 20.00 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Бюро расследований”. 21.00 “Итоги дня”. 21.30 “Отан ќорєаушылар 
кїніне арналєан салтанатты концерт”. 23.00 Х/ф “Иллюзия обмана”. 01.00 
“Конкурс песни “Евровидение-2016”.

Газет Қазақстан Республикасы байланыс және ақпарат агенттігі (11.06.2014 ж.) тіркеліп, № 14388-Г куәлігі берілген.
  Газет редакцияның компьютерлік орталығында теріліп, беттелген.  

Тараз қаласы, Төле би көшесі, 36 “б” үй. Қалыбы ЖШС “Редакция газеті “Салық тәртібі”  баспаханасында жасалып, көбейтілді. 
Таралымы 2830 дана.

Тапсырыс № 34
Газет  аптасына  екі  рет ,  сәрсенбі ,  сенбі  күндері  шығады .

Редакция  авторлардың  көзқарасы  мен  оқырман  хаттарына  жауап  бермейді .
Жарнама  мен  хабарландырудың  мәтініне  жарнама  беруші  жауапты .

- материалдың жариялану ақысы төленген.А

07.00 “Əзілстан” жасырын тїсірілім. 07.35 “Кїлдірген”. 08.00, 20.00, 00.30 
Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 00.00 “Новости “20:30”.  09.00 Т/с “Гетеры 
майора Соколова”.  10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім 
жїрек”. 12.10 Т/с “Счастливый билет”. 14.15 “KAZNET”. 14.40 “Байдыѕ 
ќызы”.  16.00, 19.00 Т/х  “Стамбул кґшелері”.17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 21.00 Т/х “Əлия”. 23.00 Т/с “Дом с лилиями”. 01.00 Т/х “Махаббат 
хикаясы”. 

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.  08.00 
М/ф “Ертегілер еліне саяхат”. 08.30 Т/х “Жаѕа ќоныс”. 09.00 “Сенбілік  
таѕ”. 10.05 “Əзіл əлемі”. 12.00, 17.35 “Намыс дода”. 13.10 “Табыс сыры”. 
13.30 “Азаттыќтыѕ алтын бесігі”. Республикалыќ аќындар айтысы. 18.45 
“Саєындырєан əндер-ай!”. 19.30, 00.05 “KAZNEWS”. 20.05 “Їздік əндер”. 
21.00 “Дара жол”. 22.35 “Жайдарман”. Республикалыќ арнайы жоба. 00.40 
“ROAD TO FRANCE”. UEFA EURO-2016”. Журналы. 01.10 К/ф “Арєымаќ”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Идеальный ремонт”. 
08.00 “Таѕєы пошта”. 08.35 “П@ytina”. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф “Хочу 
замуж”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.00 “112. Неделя”. 12.25 “Əйел сыры”. 
13.25 “П@ytina”. 14.30 “Золотой граммофон”. 17.15 Т/с “Генеральская 
сноха”. 20.00 “Первая программа”. 21.00 Т/с “Генеральская сноха”. 22.00 
“Кешкі кездесу”. 23.10 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.50 “Без страховки”. 
02.20 “112. Неделя”. 02.40 “Əйел сыры”. 03.25 “Идеальный ремонт”. 04.10 
“Модный приговор”.

06.00 “Əзіл студио”. 08.00 “Информбюро”. 09.00 Т/х “Кїйеу бала”. 
10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 “Ералаш”. 12.00 Х/ф “Изъян”. 14.10 
“Бурабай əзіл Фест-2016”. Зимние игры. 15.30 “Фартовые деньги”. 
16.00 М/ф “Как приручить дракона”. 17.55 Х/ф “Лемони Сникет: 33 
несчастья”. 20.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 21.00 
“Айта берсін”. 22.00 Т/х “Кїйеу бала”. 23.50 Х/ф “Джек Райан: 
Теория хаоса”. 01.30 Х/ф “Дон Жуан де Марко”. 03.00 М/с “Ворнер”.

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 Новости “20:30”. 09.00 “Суперпапа”. 09.40 М/ф 
“Ну, погоди!”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
12.10 К/ф “Ќаракґз”. 14.10 Х/ф “Сырты бїтін...”. 14.40 Х/ф “Офицеры”. 
16.40 “KAZNET”. 17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Біздіѕ уаќыт”. 
20.50 Арнайы жоба. “Ґзекті”. 22.00 “Ел аузында”. 21.00 “Ел аузында”. 23.00  
“Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 00.15 “Їздік əзілдер”.

ХАБАР

31 канал 

           Сенбі    14  мамыр

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 08.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00 “1001 анедот”. 
10.35 М/с. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 Т/х 
“Сырєалым”. 15.00 Т/х “Айна”. 16.00 Т/с “Городские легенды”. 17.50 “Вечный 
отпуск”. 19.00 Т/х “Ертугрул”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 
22.00 Т/х “Жаужїрек ертўгрыл”. 23.00 Т/х “Киелі неке”. 23.55 “Музыкальный 
час”. 01.05 Х/ф “Джон Кью”. 03.00 Т/с “В поле зрения”. 05.00 М/с “Ворнер”.

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды 
əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Жаса, меніѕ елім!”. 
10.50 “Иман  нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Телеблокнот”. 11.30 
“Телемаркет”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Д/ф “Крупным планом”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости.  13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50-техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 
Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ўлт саулыєы”. 21.15 
“Ел мерейі”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 01.05 Аѕдатпа, əнўран.

31 канал Тараз

ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Идеальный 
ремонт”. 07.50 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 08.25 “П@ytina”.08.45 
“Воскресные беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.50 
“Поле чудес”. 11.55 “Большой патруль”. 12.20 “Əйел сыры”. 
13.20 “Кешкі кездесу”. 14.40 Комедия  “Любовь в в большом 
городе-3”. 16.15 “Добрый вечер, Казахстан!”. 17.15 Х/ф “Моя 
мама против”. 21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina”.  22.55  “Əн 
дария” баєдарламасы. 23.45 “8 новых свиданий”. 01.30 “П@ytina”. 
02.20 “Большой патруль”. 02.30 “Əйел сыры”. 03.15 “Идеальный 
ремонт”. 04.00 “Модный приговор”.

08.00 “Суперпапа”. 08.40, 16.10, 01.10 “Əн мен əзіл” концерттік. 
10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.10 Х/ф “Битва у  Красной скалы”. 17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 20.00 “Избранное за неделю”. 20.40 “Бірегей”. Олжас 
Сїлейменов”. 21.00 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 21.35  Арнайы жоба. 
“Аналар”. 23.00 “Сырласу”.  23.45 К/ф “Елгезек жігіт”.

07.02 “Тамаша”. 08.15 “Əсем əуен”. 09.00 Аќпарат арнасы “Жеті 
кїн” сараптамалыќ.  10.00  “Ас арќау”. 10.25 “Тур де хабар”. 10.55 
Х/ф “Школьные секреты”. 12.30 Сказка “Дьявол с тремя золотыми 
волосками”. 13.35 “Бенефис-шоу”. 14.50 “Конкурс песни” Евровидение-
2016”. 16.50 Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”. 18.30 “Ќызыќ times”. 19.45 
“Жўлдыздар айтысады” шоуы. 21.00 Аналитическая программа “7 
кїн”. 22.00 Х/ф “16 кварталов”. 23.40 Т/х “Ќўрбылар”. 01.20 Балет.

09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30  Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Ел мерейі”. 10.25  “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”.  10.45 “Ел ќорєаны”.  11.05 “Сыр-
перне”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 
13.10 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”. 13.50 “Телемаркет”.  13.55 “Сґз 
маржан”. 14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”.  16.10 
“Кїй кїмбірі”. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 Т/х.  17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Ќоєам жəне заѕ”. 18.25 “Кїй кїмбірі”. 
18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Межпрограммка”. 
19.00 “Жаѕа айна”. 19.30 “Ел ертеѕі”. 20.05 “Жас талап”. 20.45 Т/х. 21.20 
“Тосќауыл”. 21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 
21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама. 
00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ жабылуы.      

  (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал Тараз

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Əзіл студио”. 06.40 Х/ф “Совесть”. 08.10 Т/х “Кїйеу бала”. 
10.00 Х/ф “Изъян”. 12.15 “Ералаш”. 13.30 М/ф “Как приручить 
дракона”. 15.25 Х/ф “Лемони Сникет: 33 несчастья”. 17.30 Х/ф 
“Джек Райан: Теория хаоса”. 19.40 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 20.00 Т/х “Кїйеу бала”.  21.50 “Бурабай əзіл Фест”-
2016”. 23.05 Х/ф “Совокупность лжи”. 01.00 Х/ф “Жатва”. 03.30 М/с 
“Ворнер”.

07.05  М/ф. 07.40 “Біздіѕ концерт”. 08.50 “Баланыѕ ісі шала”. 09.30 
Х/ф “Разрешите тебя поцеловать”. 11.30 Х/ф “Не отрекаются любя”. 
15.10 “КТК-да Ќабатов”. 16.30 Т/х “Фатмагуль”. 18.30 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 19.30 “Кґріпкел”. 20.30 “Эксперимент”. 21.00 “Портрет 
недели”. 22.10 Х/ф “Пока ещё жива”. 00.10 “Я стесняюсь своего 
тела-2”. 01.50 “Кґріпкел”. 02.30 “КТК” ќоржынынан”.

ҚАЗАҚСТАН

06.00 “Əйел сыры”. 06.45 “Жўма уаєызы”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 11.00 Т/с 
“Склифосовский-3”. 12.00 “Басты патруль” баєдарламасы. 12.10 “П@yti-
na” 12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.45 “Все мы люди” ток-шоу. 14.40 
“Первая помощь”. 15.15 “Правда”. 15.20 Х/ф “Зимняя вишня”. 17.35 “Жди 
меня”. Казахстан. 18.40 Лотерея “Автокуш”. 18.50 “Поле чудес”. 20.00 
“Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 
22.45 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “Золотой граммофон”. 02.00 “П@ytina”. 
02.20 “Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.10 “Все мы люди” 
ток-шоу. 04.00 “Жить здорово”.

06.05 М/ф. 06.20 Т/х “Ќарадайы”. 07.25 Т/х “Алаѕ болма, жаным”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Фатмагуль”. 10.00 Т/с “Плюс любовь”. 11.00 “Верное 
средство-2”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.40 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. 15.20 Т/с “Барышня-крестьянка-3”. 16.30 Т/х “Таєдырмен 
тартыс”. 17.30 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.25 
Т/х “Фатмагуль”. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00 Новости. 21.40 “Наша правда”. 22.45 
Х/ф “Лжесвидетельница”. 02.15 Т/х “Алаѕ болма, жаным”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 Т/х “Аяулы 
арман”. 10.50, 00.45 Т/х “Біздіѕ аєай”. 11.40 “Айтуєа оѕай...”. 12.25 
Д/ф “Жеѕісті жаќындатќандар”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.30 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 00.00 “KAZNEWS”. 17.55 
“Иман айнасы”. 18.15 “Жан жылуы”. 20.05 “Парламент”. 20.20 
“Айтуєа оѕай...”. 21.05 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 23.30 “Сіз не дейсіз?”. 
00.35 “Парламент”. 01.30 “Иман айнасы”. 01.50 “Бїгінгі кїнніѕ 
батырлары”. 02.00 Д/ф “Єасырлар їні”. 02.30 “Сіз не дейсіз?”.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 М/с “Щенячий 
патруль”. 11.10 “Магия кухни”.  11.40 “Подари детям жизнь”. 11.45 “Əр їйдіѕ 
сыры басќа”деректі драмасы. 12.15, 19.15 Т/х “Ќыз жолы”.  13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 Новости. 
15.10 “Кґршілер”.  16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Ґмір сабаќтары” деректі драмасы. 
16.50 “Экономкласс”. 17.00 Новости. 17.15 Т/с “След”. 18.05 “Тур де Хабар”. 
18.25  Т/х “Ўзаќ жол”. 20.00, 23.30 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 21.00 “Итоги 
дня”. 21.30 “Конкурс песни “Евровидение-2016”. 23.30 Х/ф “Боец”. 00.00 “Сотќа 
жеткізбей” деректі драмасы. 00.30 Жаѕалыќтар. 

ХАБАР

07.00 “Əзілстан”. 07.35 “Кїлдірген”. 08.00, 20.00, 00.30 Жаѕалыќтар. 
08.30, 20.30, 00.00 Новости “20:30”. 09.00 Т/с “Дом с лилиями”.  10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10 Т/с “Счастливый 
билет”. 14.15 “KAZNET”. 14.40 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 16.00, 19.00 Т/х 
“Стамбул кґшелері”. 17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/х “Əлия”. 
23.00 Т/с “Дом с лилиями”. 01.00 Т/х “Махаббат хикаясы”.

           Жұма   13   мамыр

КТК

07.02 “Тамаша”. 08.10 “Əсем əуен”. 08.50 “Продвопрос”. 09.15 Аспаздыќ 
баєдарлама “Сиќырлы ас їй”. 09.45 Х/ф “Артур и месть урдалака”. 11.10 
М/с “Инвизималс”. 11.35 Сказка “Беляночка и Розочка”. 12.40 “Орталыќ 
хабар”. 13.55 “Жўлдызды дода”. 15.30 Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”. 17.15 
“Ертеѕіме сенемін” атты Роза Рымбаеваныѕ мерейтойлыќ концерті. 19.40 
“Бенефис-шоу”. 21.00  Аќпарат арнасы - “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Легенда”. 
00.20 Т/с “След”. 01.00 “Конкурс песни “Евровидение-2016”.

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 ”Мўєалім мəртебесі”. 
10.00 “Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Ўлт саулыєы”. 11.05 “Ґзін-ґзі 
тану”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
“Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Сґз маржан”. 14.00-16.00 - техникалыќ 
їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 16.30 М/ф. 17.00 
Т/х “Томпаќ”. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 
18.10 “Балаќай”. 18.25 “Ел ќорєаны”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограммка”. 19.00 “Апта жаѕалыќтары”. 
19.50 Т/х. 20.35 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”. 21.10 “Сґз маржан”. 
21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 
Концерттік баєдарлама. 00.55 Аѕдатпа, əнўран. 

АСТАНА

АСТАНА

Барлық жағдайы жасалған үлкен  үй сатылады. Үй Барлық жағдайы жасалған үлкен  үй сатылады. Үй 
6 бөлмелі. Жер учаскесі 10 соттық. Ауыз су, аяқ су 6 бөлмелі. Жер учаскесі 10 соттық. Ауыз су, аяқ су 
келіп тұр. Гаражы, мал қорасы, жаздық асханасы бар. келіп тұр. Гаражы, мал қорасы, жаздық асханасы бар. 
Бағасы келісім бойынша.Бағасы келісім бойынша.
Хабарласу тел.: 8 777 374 10 34,  8 707 811 05 78.Хабарласу тел.: 8 777 374 10 34,  8 707 811 05 78.
Мекен жайы: Сарыкемер ауылы. Рысбек  батыр Мекен жайы: Сарыкемер ауылы. Рысбек  батыр 

көшесі №14 үй.                                           Т-163-05-48,49.көшесі №14 үй.                                           Т-163-05-48,49.

07.05 К/ф “Сказка о потерянном времени”. 08.35 “Мəссаєан кz”. 09.00 
“КТК” ќоржынынан”. 10.00 “Кривое зеркало”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша 
правда”. 13.45 “Звёздная жизнь”. 14.45 Х/ф “Зина-Зинуля”. 16.30 Т/х 
“Фатмагуль”. 18.30 “КТК” ќоржынынан”. 19.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 
20.00 “Кґріпкел”. 21.00 “Верни мне красоту”. 22.00 “Другая правда”. 23.05 
“Я стесняюсь своего тела-2”. 00.40 “Дорогая, мы убиваем детей”. Реалити-
шоу.  02.00 “Кґріпкел”.

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 
08.10 М/ф. 08.30 “Жаѕа ќоныс”. 09.00 “Бїгін жексенбі”. 11.00 
“Білгірлер бəйгесі”. 11.45, 01.50 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 13.15 
“Келбет”. 13.45 “Азаттыќтыѕ алтын бесігі”. Республикалыќ аќындар 
айтысы. 16.00 “Ќос шыраќ, ќоѕыр əуен”. Рамазан Стамєазиев пен 
Ўлту Ќабаеваныѕ əн кеші. 18.00 “Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.кz”. 21.05 
“Ґмір-кґктем”. Ўлыќпан Жолдасовтыѕ шыєармашылыќ кеші. 23.15  
“Білгірлер бəйгесі”.  00.00 “ROAD TO FRANCE”. UEFA EURO-
2016”. Журналы. 00.30 К/ф “Тел ґскен ўл”.

        Жексенбі   15  мамыр
ҚАЗАҚСТАН

ХАБАР

КТК

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

4 7  мамыр  2016 жыл««А уыл  ж а ң а лы ғыА уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»

Т-157-05-48,49. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Байзақ  ауылы,  Аймауытов көшесі №60 үйдің тұрғыны 
болған Аскаров Юсуп Мурдосовичтің 2016  жылдың 13 
ақпаны күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Медеулов көшесі  №33 ”а” үйде  орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері З.Назарбековаға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-158-05-48,49. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Түймекент ауылы,  Шаймерден Есботаұлы көшесі, №7 
үйдің тұрғыны болған Кутманова Гулжанның  2015  
жылдың  11 қарашасы күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, 

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

*                  *                   *
Т-159-05-48,49. Утерянный  гос.акт на право 

временного возмездного землепользования (аренды) на 
земельный участок сроком на 2 года для ведения личного 
подсобного хозяйства (№216675, кад.номер - 06-087-
019-1681, площадь - 0,1000 га), выданный на основании 
решения акима Бурылского аульного округа 19.04.2016 
года за №19, расположенный по адресу: массив 
“Арай”, уч. №150/1 в селе Бурыл Байзакского района 
Жамбылской области, считать недействительным.

*                  *                   *
Т-160-05-48,49. Частный предприниматель 

Мамедалиева Кульбала Нурановна (лицензия 
№0015187 от 03.08.2009 г., СТН 2115121848, ЖСН 
641013401080,  серия 12915 №0209451) сообщает о 
прекращении своей  деятельности.
Претензии принимаются в течении месяца, после 

публикации объявления, по адресу: г.Тараз, ул. 
Абая, д.82.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫН!
Өз кәсібінің нағыз маманы атанған, 

бүгінде ел құрметіне бөленіп жүрген  
Байзақ аудандық туберкулезге қарсы 
ауруханасының бас дәрігері Ержан 
Шайзадаұлы Әбдіқалықов пен 
аудандық  ормандар және жануарлар 
дүниесін қорғау  мекемесінің басшысы 
Ермек Меңлібайұлы Жүнісовті  7 
мамыр-Отан қорғаушылар күнімен 
құттықтаймын.

 Қос азамат өзінің біліктілігімен, кез 
келген іске асқан жауапкершілікпен 

қ а р а й т ы н  
е р е к ш е 
қасиеттерімен  дараланып келеді.  
Бірі адам денсаулығын қорғау 
жолында тер төгіп жүрсе,  екіншісі 
қоршаған ортаның байлығын 
молайту жолында аянбай еңбек 
етуде.
Жақсы істің жанында жүретін,   

болмысынан қарапайым, түйінді 
мәселенің оң шешімін таба білетін   
ардақты азаматтарға зор денсаулық, 
отбасының шаттығын тілеймін.  
Ел игілігі жолындағы еңбектері 
табысты болып,  әрдайым беделі 
биік, абыройлары асқақ болсын.

Құрметпен: Есіркеп Серікбайұлы,
Байзақ ауданының Құрметті азаматы.

Т-156-05-48,49.

Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны, 
«Ќазаќстандыќ салалыќ білім жəне 
єылым ќызметкерлері  кəсіптік 
одаєыныѕ  Жамбыл  облыстыќ 
ўйымыныѕ  Байзаќ  аудандыќ 
комитеті» филиалыныѕ тґраєасы 
Ќалабаев Мўќажан Омарбекўлын 
їст ім іздег і  жылдыѕ  їшінші 
мамырында пайєамбар жасы – 
асќаралы 63-ке толуымен  шын 
жїректен ќўттыќтаймыз. 
Сізді  туєан кїніѕізбен   шын 

жїректен  ќўттыќтай  отырып , 
əріптестеріѕіздіѕ ізгі кґѕілінен 
шыќќан аќ тілектерін жолдаймыз! 
Ўжымыѕыз Сізді білікті де білгір, тəжірибелі де озыќ, сыйлы 
да беделді маман ретінде ќўрмет тўтып сыйлайды. Ґмірден мол 
тəжірибе жинаќтап, жас мамандарды тəрбиелеп, еѕбек жолына 
баєыт беріп, бізге –ўстаз, аќылшы, кґмекші болып отырсыз. 
Осы ќалпыѕыздан таймай, асулардан асып, берекеѕіз тасып, 
ата жолынан айнымай, жўбайыѕызбен бірге балаларыѕыз бен 
немерелеріѕіздіѕ ќызыєын кґріѕіз демекпіз.
Ќўтты болсын бїгін туєан кїніѕіз,
Əріптестерге биік тўлєа – ўстазсыз.
Ќуанамыз ґзіѕізбен біз бїгін,
Шыќсын ылєи алдыѕыздан ізгі кїн.
 
Алєы кїннен кїтер əркім жаќсы їміт,
Келе берсін Сізге ылєи баќ кїліп.
Шаттыќпенен кґріп таѕныѕ арайын,
Жаратушы тґксін игі жаќсылыќ.
 
63 деген - Пайєамбар жасы ер їшін,
Еѕбегіѕіз еселенсін ел їшін.
Əлі талай ќызыќтарєа кенеліп,
Бўл ґмірдіѕ кґріѕіз тек жеѕісін.

Ќўрметпен: Байзаќ ауданы бойынша білім саласыныѕ 
ќызметкерлері атынан «Ќазаќстандыќ салалыќ білім 
жəне єылым ќызметкерлері кəсіптік одаєыныѕ Жамбыл 
облыстыќ ўйымыныѕ Байзаќ аудандыќ комитеті» 
филиалы. Т-162-05-48,49.

Т е м і р б е к 
ауылдыќ  округ і , 
Тегістік ауылыныѕ 
т ў р є ы н д а р ы , 
к ґ п к е  с ы й л ы , 
аяулы  да ардаќты 
ə п к е - ж е з д е м і з 
Ташенов Əлмахан 
Алатауўлы  мен 
Манекеева Аќмарал 
Шалєынбайќызын 
40 жасќа  толєан 
туєан  кїндерімен 
ж ə н е  ш а ѕ ы р а ќ 
к ґ т е р г е н д е р і н е 
20 жыл толуымен бауырлары атынан шын жїректен 
ќўттыќтаймыз. 
Ґзімізге ќымбат та сїйікті əпкеміз Аќмарал мен жездеміз 

Əлмаханды мерейлі жастарымен ќўттыќтап, шын кґѕілден 
аќтарылєан ізгі ниетімізді білдіреміз. Дендеріне саулыќ, 
отбасына амандыќ, єўмырлары мəнді де сəнді болып, 
шаѕыраќтарынан шаттыќ їзілмесін деген тілек айта отырып, 
тґмендегі жыр жолдарын Ґздеріѕізге арнаймыз:
Бўл да заѕ; Біреу берер, біреу алар,
Ќолтыќтан біреу демеп, біреу шалар.
Ренжімеѕдер: «Ґлеѕіѕді ќайтемін?» - деп,
Гїл семер, Шапан тозар, Ґлеѕ ќалар.

Əпкем-жездем, ќўтты болсын ќырыєыѕыз,
Ќырыќтыѕ баќшасында ќыдырыѕыз.
Берері аз болмасын бес кїн жалєан,
Алќызыл гїлдей болсын єўмырыѕыз.

Елу мен алпыста да нар болєайсыѕ,
Жетпіс пен сексенде де бар болєайсыѕ.
Тоќсанныѕ тґбесіне шыќќан шаќта
Немере - шґберелі кемпір мен шал болєайсыѕ.

Ашып ґмір есігін нўрланды кїн,
Шашу шаштыќ сол їшін жырдан бїгін.
Ґзіѕе де, ґзгеге шуаќ сыйлар,
Ќўтты болсын, Əпке-Жезде, туєан кїніѕ!

Кґктемніѕ кїлімдеген кїні болыѕдар,
Ґмірдіѕ шешек атќан гїлі болыѕдар,
Ќуанышты, кґѕілді ґмір сїріп,
Еѕ баќытты жандардыѕ бірі болыѕдар!

Ізгі тілекпен: ата-аналары – Шалєынбай-Пернекїл, 
Злиха, ќайынжўрты, наєашылары, бауырлары жəне ўл-
ќыздары атынан Мўхтар-Гїлайым. Т-161-05-48,49.

ШЫН  Ж Ї Р Е К Т Е Н . . .

9 МАМЫР - ЖЕЅІС КЇНІ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ, 9 МАМЫР - ЖЕЅІС КЇНІ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ, 
АУДАН ОРТАЛЫЄЫНДА ҐТКІЗІЛЕТІН АУДАН ОРТАЛЫЄЫНДА ҐТКІЗІЛЕТІН 

ІС-ШАРАЛАР БАЄДАРЛАМАСЫ ІС-ШАРАЛАР БАЄДАРЛАМАСЫ 
8 МАМЫРДА, САРЫКЕМЕР ОРТА МЕКТЕБІНДЕ8 МАМЫРДА, САРЫКЕМЕР ОРТА МЕКТЕБІНДЕ

10.00-ДЕ -10.00-ДЕ -ЖЕЅІС КЇНІНЕ АРНАЛЄАН СПОРТ  АРДАГЕРЛЕРІ АРАСЫНДАЄЫ ВОЛЕЙБОЛДАН  ЖЕЅІС КЇНІНЕ АРНАЛЄАН СПОРТ  АРДАГЕРЛЕРІ АРАСЫНДАЄЫ ВОЛЕЙБОЛДАН  
ТУРНИР.ТУРНИР.

9 МАМЫРДА, БАТЫРЛАР АЛЛЕЯСЫНДА9 МАМЫРДА, БАТЫРЛАР АЛЛЕЯСЫНДА

10.00-ДЕ - 10.00-ДЕ - ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНДА ЌАЗА БОЛЄАН ЖАУЫНГЕРЛЕРДІЅ ЕСКЕРТКІШТЕРІНЕ ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНДА ЌАЗА БОЛЄАН ЖАУЫНГЕРЛЕРДІЅ ЕСКЕРТКІШТЕРІНЕ 
ГЇЛ ЌОЮ РƏСІМІ.ГЇЛ ЌОЮ РƏСІМІ.
                                                                                        ОРТАЛЫЌ САЯБАЌТАОРТАЛЫЌ САЯБАЌТА

10.30-ДА - 10.30-ДА - КЕЅЕС ОДАЄЫНЫЅ БАТЫРЫ А.СУХАНБАЕВТЫЅ ЕСКЕРТКІШІНЕ ГЇЛ ЌОЮ РƏСІМІ.КЕЅЕС ОДАЄЫНЫЅ БАТЫРЫ А.СУХАНБАЕВТЫЅ ЕСКЕРТКІШІНЕ ГЇЛ ЌОЮ РƏСІМІ.

                                                      ОРТАЛЫЌ АЛАЅДА                                                      ОРТАЛЫЌ АЛАЅДА
10.45-ТЕ -МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ.10.45-ТЕ -МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ.

    11.00- ДЕ11.00- ДЕ -  - ЖЕЅІСТІЅ 71 ЖЫЛДЫЄЫНА ОРАЙ, КҐПШІЛІК СПОРТТЫЌ ІС-ШАРАЛАР (АРЌАН ТАРТУ, АСЫЌ ЖЕЅІСТІЅ 71 ЖЫЛДЫЄЫНА ОРАЙ, КҐПШІЛІК СПОРТТЫЌ ІС-ШАРАЛАР (АРЌАН ТАРТУ, АСЫЌ 
АТУ, КІР ТАСЫН КҐТЕРУ, КЇРЕС, ЌОЛ КЇРЕСІ, Т.Б).АТУ, КІР ТАСЫН КҐТЕРУ, КЇРЕС, ЌОЛ КЇРЕСІ, Т.Б).

З .  Сапаралиева ,
№1 МƏС  бґлімініѕ  бас  маманы .

Медициналыќ-əлеуметтік  сараптама  жїргізу 
ќаєидалары  (бўдан  əрі-Ќаєидалар)мїгедектікті 
жəне еѕбек ету ќабілетінен  айырылу дəрежесін 
белгілеу, сондай-аќ, куəландырылатын адамныѕ 
əлеуметтік  ќорєау  шараларына  ќажеттіліг ін 
айќындау  тəрт іб ін  регламенттейд і .Оѕалту 
і с -шараларын  жїрг і зу  ке з інде  оѕалту  і с  – 
шараларын  жїзеге  асырудыѕ  жеке  даралыєы , 
дəйектілігі ,  кешенділігі ,  сабаќтастыєы  жəне 
їздіксіздігі ,  жїргізілген  оѕалту  іс-шараларын 
динамикалыќ  байќау  жəне  тиімділігін  баќылау 
ќамтамасыз  етіледі . 
Медициналыќ  оѕалтуды  денсаулыќ   саќтау 

саласындаєы  заѕнамаєа  сəйкес ,  медициналыќ  
ўйымдар  жїргізеді .  Əлеуметтік  жəне  кəсіптік 
оѕалтуды халыќты əлеуметтік ќорєау жїйесініѕ 
ўйымдары  жїрг і з ед і .  Жїрг і з і л ген  оѕалту 
і с -ша р а л а ры  а я ќ т а л є а н н а н  к е й і н   ОЖБ 
медицин а лыќ ,  ə л еум е т т і к  жəн е  к ə с і п т і к 
бґліктеріне  ОЖБ  іске  асыруєа  жауапты  басшы 
ќол  ќояды . 
ОЖБ  медициналыќ   бґл іг ін іѕ  орындалуы 

туралы  деректерді  МОДЌ-єа  МƏС  мамандары 

Ìүãåäåêòåðäi îңàëòóäûң æåêå Ìүãåäåêòåðäi îңàëòóäûң æåêå 
áàғäàðëàìàñûí àéқûíäàó қàғèäàñûáàғäàðëàìàñûí àéқûíäàó қàғèäàñû

ОЖБ  м ед и ц и н а лы ќ  б ґ л і к т і ѕ  ў сыныл є а н 
кґшірмесі  негізінде  енгізеді .  ОЖБ  əлеуметтік 
жəне  кəс іпт ік  бґл ікт іѕ  орындалуы  туралы 
д е р е к т е р д і  х а лы ќ ты  ə л е ум е т т і к  ќ о р є ау 
жїйесініѕ  ўйымдары  «Е -собес» аќпараттыќ  
жїйесіне  енгізеді .
МƏС бґлімі ОЖБ іске асырылуына  мониторингті 

жəне ОЖБ жґніндегі іс-шаралардыѕ тиімділігін 
б а є а л ауды  мїгед е кт і  ке з е кт і  ку əл андыру 
кезінде  жїзеге  асырылады . 
ОЖБ  медициналыќ  бґл і г ін іѕ  жїрг і з ілген 

кешенді  оѕалту  іс- шараларыныѕ  тиімділігін 
баєалауды  мультидисциплинарлыќ  команда , 
медициналыќ  ўйымныѕ  ДКК  жїзеге  асырады . 
Оѕалту  іс-шараларын  орындамау  себептеріне 
ќарай ,  кґрсеткіштердіѕ  болуы  кезінде  МƏС 
бґлімі  ОЖБ  əлеуметтік  жəне  кəсіптік  бґлігіне 
тїзету  жїрг ізед і  жəне  (немесе )  оѕалту  і с -
шараларын  одан  əрі  жїргізудіѕ  ќажеттігі  жəне 
орындалєандыєы  туралы  мəселені  шешеді . 
ОЖБ  іске  асыру  туралы  ќорытындыны  МƏС 
бґл ім і  а лќ а лыќ   т а лќылаудан  кей і н  ОЖБ 
медицин а лыќ ,  ə л еум е т т і к  жəн е  к ə с і п т і к  
бґліктерін  іске  асырудыѕ  тиімділігін  баєалау 
негізінде  шыєарады ,  МƏС  бґлімініѕ  басшысы 
бекітеді ,  мґртабанмен  расталады .

ЖЕМ І С  АҒАШЫНЫҢ  КҮЙ І Г ІЖЕМ І С  АҒАШЫНЫҢ  КҮЙ І Г І
Є. Байымбетов, 
ЌР АШМ АҐК МИК «Республикалыќ  фитосанитарлыќ диагностика жəне  болжамдар əдістемелік 

орталыєы » Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ фитопатолог маманы.

Ґсімдік карантині деп – карантиндік нысандардыѕ таралуын  болдырмауєа жəне елдегі ґсімдік ресурстарын 
карантиндік нысандардыѕ кіруінен ќорєауєа баєытталєан мемлекеттік іс - шаралар жїйесі.
Карантинді нысан – елдіѕ территориясында жоќ немесе шектеулі тараєан, сырттан ґздігімен  немесе 

тасымалданып əкелінуі мїмкін жəне ґсімдіктермен  ґсімдік ґніміне айтарлыќтай зиян келтіруі мїмкін 
карантиндік зиянды организмдер.Бўл ауру біздіѕ ауданымздыѕ екі шаруашылыќ ќожалыќтарында жəне жеке 
секторларында байќалды.
Жеміс аєашыныѕ бактериалды кїйігі – жабайы жəне мəдени жеміс-жидек аєаштарыныѕ аса ќауіпті 

карантинді инфекциялы ауруы ќатарына жатады. Бўл ауруєа əсіресе алмўрт аєашы ќатты шалдыєады. Ауру  
ауа арќылы желмен, сумен, жəндіктермен, əсіресе жабайы аралар, ќўстар арќылы жəне кґшеттер арќылы тез 
тарайды. Аурудын белгісі кґктемде ґсімдіктіѕ гїлдену кезіѕде білінеді. Залалдану гїл шоєырынан  басталып 
бўтаќтарына кґшеді. Ауруєа шалдыќќан аєаштардыѕ гїлдері кенеттен ќарайып, солады, біраќ тїспей ілініп 
тўрады. Жас бўтаќттармен жапыраќтар ўшынан бастап ќарайып, кейін соѕєылары ширатылып ќурайды, біраќ 
їзіліп тїспейді. Ґсіп жетілген жапыраќтар шетінен бастап ќарайып, кейін ќызыл – ќоѕыр тїске еніп жаз 
маусымыныѕ соѕына дейін аєашта ќалып ќояды. Жаздыѕ бастапќы кезеѕінде залалданєан жемістер ќарайып, 
ќыртыстанып, аєаш басында жапыраќтар сияќты тїспей ілініп тўрады. Ќатты залалданєан жеміс-жидек 
баќтарын тамырымен жўлып ґртеу арќылы єана жою жўмыстары жїргізіледі. Сондыќтан аурудыѕ алдын 
алу маќсатында  ерте кґктемде – гїл ашылмай тўрып, 2- рет (гїлі 20% кезде), 3-рет (гїлі 70% кезде), 4-рет  
(гїлі кїлтелері тїгелдей тїсіп болєан кезде) тотияйын ерітіндісімен (бордо сўйыќтыєы) ґѕдеу ќажет. Кїзде, 
бўтаќтарды жəѕе ќураєан жемістерді ќайта кесу жўмыстары жїргізіледі.Кесілген бўтаќтарды, ќалдыќтарды 
ґртеп тастау керек. Ауру пайдаланылєан кесу ќўралдары арќылы да тарайды.

Тез арада Ќостґбе ауылдыќ округі Тез арада Ќостґбе ауылдыќ округі 
аумаєындаєы Талас станциясы «TIR» паркініѕ аумаєындаєы Талас станциясы «TIR» паркініѕ 
жанындаєы «Алматы-Тараз» баєытындаєы жанындаєы «Алматы-Тараз» баєытындаєы 

трасса бойында орналасќан жалпы ауданы 0,5 трасса бойында орналасќан жалпы ауданы 0,5 
гектар жер сатылады. Кез-келген маќсаттаєы гектар жер сатылады. Кез-келген маќсаттаєы 
ќўрылыс нысандарын салуєа ќолайлы. Баєасы ќўрылыс нысандарын салуєа ќолайлы. Баєасы 

келісімді. Байланыс телефондары: келісімді. Байланыс телефондары: 
8 701 760 73 45 немесе 8 707 760 73 45. 8 701 760 73 45 немесе 8 707 760 73 45. 

Т-163-05-48,49.Т-163-05-48,49.

“Информбюро”. 14.00 “Сырєалым”. 15.00 Т/х “Айна”.  16.00 Т/с 
“Городские легенды”. 16.50 Т/с “Воронины”. 17.50  “Вечный 
отпуск”. 19.00 Т/х “Ертугрул”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х 
“Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек ертўєрыл”. 23.00 Т/х “Киелі 
неке”. 23.55 “Музыкальный час”. 01.05 Х/ф “Расплата”. 02.45  
Т/с “В поле зрения”.  05.00 М/с “Ворнер”.


