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Ма м ы р  а й ы н ы ң 
3 1 - ш і  к ү н і  – 

С а я с и  қ у ғ ы н - с ү р г і н 
құрбандарын еске алу 
күні .  Жазықсыз жапа 
шеккендердің көпшілігі 
дүниеден озған соң не-
месе қартайған шағында 
адал есімдерін қайтарып 
алды. Оған репрессияға 
ұшырағандардың ата-
а н а л а р ы м е н  қ а т а р 
т а у қ ы м е т  т а р т қ а н 
ұ р п а қ т а р ы н ы ң  д а 
қолдары жетті .  Ілияс 
Ж а н с ү г і р о в т ы ң  ұ л ы 
Саят  Жансүг іровтың 
е с т е л і г і н е н  ү з і н д і 
ке л т і р е й і н :  « Ә ке м д і 
а л ы п  к е т і п  б а р а 
жатқанда  «Қайда ,  не 

үшін әкетіп бара жатыр-
сыздар?» деп жендеттердің 
қ о л т ы ғ ы н а  ж а р м а с қ а н 
т ә т е м і з г е  о л а р д ы ң  б а р 
айтқаны: «Кейінірек мына-
дай жерге келіңдер, сонда 
айтамыз» болыпты. Содан 
айтылған жерге барса, ылғи 
бір орыс әйел қарсы алып, 
« ж ұ б а й ы ң ы з  о н  ж ы л ғ а 
сотталып кетті, оны іздеп 
ке л е  бе рм е ң і з »  о н ы м е н 
хабарласуға тыйым салына-
ды», - деп шығарып салады 
екен. Сөйтіп жүргенде Фа-
тима тәтеміздің құрcағында 
қалған Болат айы-күні жетіп, 

Карлаг қасіреті

дүниеге келеді. Соны көрсетіп, 
тым құрыс а  бат асын  а лып 
қалайын деген ниетпен әзер 
дегенде рұқсат алып, әкемізбен 
жолығады. Сонда Ілияс жаңа 
туған баласын маңдайынан 
иіскеп тұрып, «Мен сияқты жа-
зушы болам деп қор болғанша, 
одан да етікші болса да аман 
жүрсін» депті. Осы ең соңғы 
кездесу болған екен. 1938 жылы 
ату жазасына кесілген екен. 
Не үшін? Неге? Қандай кінә 
тағылды? Қаншама жазылмаған 
т у ы н д ы л а р ,  а й т ы л м а ғ а н 
сыр,  берілмеген құнды ма -
териа лдар  қа лды де с еңші ! 
Елдің есін кетіріп, жазықсыз 

жазаланғандардың көтерген 
жүгі өте ауыр болған екен сол 
жылдары.  Ақмол төріндегі 
Алжир мұражайында болып, 
жол д а с т а р ы н  і зд е п  ке л і п , 
қамауға түскен әйелдердің 
адам төзгісіз жағдайына қанық 
болған едім. Көзімнен жас, 
көңіл імнен  аяушылық пен 
қатар  әділетс ізд ікке  деген 
ыза қатталып еді. Қарағанды 
өңіріндегі Карлаг мұражайына 
барып, оны да өз көзіммен 
көрг ім  келд і .  Бардым.  Ақ 
шаға ладай  үлкен  ғимарат. 
Әрине  з аманға  с ай ,  кел іп 
көрушілерге арнайы әдемілеп 
әрлегені көрініп тұр. Мұражай. 
Есіг інен к іре  берісте  шеті 
сынған шаңырақ қабырғада 
ілулі тұр. Қасиетті шаңырақ 
сол жылдары да өліммен алы-
сып, әділетке қол жеткіземін 
деген асыл жандарды бір күшке 
жинаған қасиетті шаңырақ. 
Жертөледен басталған таны-
су  адамға шынайы көріністі 
көрсетеді екен. Міне барак, 
ағаштан жасалған екі қабатты 
төсек, қамыстан төсек орын, 
адам тұлғасында қуыршақтар. 
Шынайы азап пен қайғының 
құрсауында болған жандардың 
азып-тозған бейнесі мен мұң 
мен қайғы басқан жанарла-
рын дәл келтірген мүсіншінің 
ш е бе рл і г і н е  т а ң  қ а л а с ы ң .   
(жалғасы 2-ші бетте)

Күмбірлеген қоңырау үні. Бүгінгі 
күні ол ерекше. Жыл бойы сабаққа 
шақыратын қоңырау бүгінгі күні 
оқушылардың басым бөлігін 
жазғы демалысқа шығарып жат-
са, есейген, қанаттары қатайған 
бөлігін үлкен өмірге шығарып 
салып жатыр. Ұстаздар үшін де, 
тоғыз жыл,  он бір жыл бойы көз 
алдарында жүрген балалардың 
бір демде есейіп кеткендей болған 
тұлғаларын көріп, сынағы мол, 
ағысы қатты  толқынға қадам 
басатындарын ойлаудың өзі 
жүректеріне ауыр жүк артуда. 

Лүпілдеген жүректер
соғылмақ соңғы 

қоңырау, соққызбай 
уақыт қоймайды

Алайда өмір заңдылығы осын-
да. Кешегі бала ержетіп, өзінің 
арманына асығатын күні туады. 
Түлектердің әрқайсысының да 
алға қойған мақсаты, ойлаған 
арманы бар. Сол мақсаттарына 
сүрінбей жетіп, армандарын 
әдемі нәтижемен жүзеге асыр-
са екен дейміз. Ұстаздардың 
білім берген әрбір күндері бала 
ойында қатталып, білім нәрімен 
сусындаған олардың алар биігі 
көп, жетемін деген ұмтылыстары 
тоқтау көрме сін.  Сәтттілік 
тілейміз, жас түлек!

Аршалы ауданының мәжіліс 
залында «Діни экстремизм 

мен террорлыққа қарсы әрекет 
бойынша түсіндіру тәртібі» 
семинар-кеңесі өтті. Отбасынан 
басталған тәрбие, адамның өсе 
келе айналасындағы кері әрекетке 
итеретін ағымға түсіп кетуінің әсері 
барысында өрбіген әңгіме қашан 
да қай уақытта болмасын қоғамда 
әрбір адамға деген көзқарас пен 
дұрыс бағыт бере білуде уақытты 
кешіктірмеу. Байқаған сәтте ба-
рынша сауаттылық пен сабырлық 
сақтап, кері ағымға икемделе 
бастаған жанның көкірек көзін 
ашып, дұрыс жолға салу.

Осы бағытты қамтыған семинар-
ды ашып, Ақмола облысы бойынша 
ҰҚКД орталығының террорлыққа 
қарсы бөлім қызметкері С.А. 
Черемновқа сөз берді аудан әкімі 
Жомарт Жұмағалиұлы Нұркенов. 
С. Черемновтың баяндамасы өте 
тартымды, нақты мысалдармен 
келтіріліп, жиналған қауымға 
қазіргі таңдағы басты бақылайтын 
мәселелердің бағытын нықтауда 
жақсы қамтылды. Әрбір ауданда 

Адам және қоғам 

Діни сауаттылық

әкімдік жанында құрылған ар-
найы комиссияның жұмыстарына 
тоқталып, қашан да кері әрекеттегі 
топтардың ізіне түсіп, дұрыс жолға 
тартудан гөрі осындай топтардың 
белең алуына тосқауыл болғанның 
нәтижесі зор екендігін айтты. 

Г.К.Сахаева – Ақмола облысы әкім 
аппараты мемлекеттік – құқықтық 
жұмыс бас маманы комиссия 
жұмыстарының дұрыс есебін, алға 
қоятын жоспарларының тәртібін, 
жасалған жұмыстарының бары-
сын қалай берулері керектігі ту-
ралы түсіндірмелік баяндамасын 
жасады. Әрбір келеңсіз жайттың 
алдын алу бойынша шаралар-
ды ұйымдастыру жолдарын да 
көрсетті. 

Залда жиналғандар тарапынан 
сауалдар қойылып, С.А.Черемнов 
оған мысалдар келтіре отырып жа-
уап берді. Қорыта айтқанда қашан 
да қай уақытта да адасқанды жолға 
салудан гөрі адастырмайтындай 
шараны ұйымдастырып, адамзатты 
діни сауаттылық пен өз өміріне 
деген жауапкершілікке тартудың 
маңызы зор. 

Мамыр айының 31-ші күні – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні

« А қ м о л а  ж ұ л д ы з д а р ы »  х а л ы қ 
шығармашылығы облыстық байқауында 
біздің ауданымыздың өнерпаздары тағы 
да Бас жүлдені қанжығаларына байла-
ды. Бұл сахна төрінде өнерлерін паш 
еткен барлық талантты жандардың, ең 
бастысы Аршалы ауданының мәдениет 

Жеделхат 
ҚұттыҚтауды Қабыл алыңыздар!

А р ш а л ы 
а у д а н ы н ы ң 
ө н е р п а з д а р ы 
о б л ы с т ы қ 
байқаудың тағы да 
жеңімпазы атанды. 
Қазақ хандығының 
қ ұ р ы л ғ а н ы н а 
– 550 жыл, Ұлы 
отан соғысындағы 
Жеңіске – 70 жыл, 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
20 жылдығы және  
Қазақстан Консти-
туциясына 20 жыл 
т а қ ы р ы п т а р ы н 
қамтыған «Ақмола 
ж ұ л д ы з д а р ы » 
халық шығармашылығы облыстық 
байқауында Бас жүлдені иеленді. 
«Газель» автокөлігін сыйға алды. 
Құттықтаймыз! 10 жыл бойы біздің 

жағымды жаңалық

Жарайсыңдар, өнерлі Жандар!

ауданның өнерпаздары жүлделі 
биіктен түспей келеді. Осы тұста 
аудандық мәдениет бөлімінің 
басшысы Л.А.Гросстың, аудандық 

Мәдениет Үйінің 
д и р е к т о р ы 
Т.Т.Тналинаның, 
о р т а л ы қ 
к і т а п х а н а 
ж ү й е с і н і ң 
м е ң г е р у ш і с і 
В.Н.Карпичтің 
е ң б е г і н  а т а п 
өту парыз. Осы 
жеңіске  аудан 
әкімі, ауылдық, 
селолық округ 
әкімдері, Арша-
лы кентінің әкімі, 
білім бөлімі мен 
басқа да бөлім 
көптеген үлес 
қо сты .  Б і зд ің 

ауданда талантты, өнер сүйер, 
жұмыла шара атқара білетін нағыз 
патриоттар бар екендігі үлкен 
мақтаныш.

Мәдениет және өнер қызметкерлері! Кәсіби 
мерекелеріңізбен! Сіздердің жеңістеріңіз ауданның 
абыройы, ұрпаққа өнеге. Өнер жолының қилы-қилы 

қыстауынан өтіп, үлкен сынақтарда биіктен 
жарқыраған сіздер қандай болмасын марапатқа 

лайықсыздар. Денсаулық, шабыт тілейміз.
«Аршалы ауданының ресурстық жастар 

орталығы» мКК
«Аршалы ауданының ішкі саясат бөлімі» мм 

самғайды биікке - мәдениет 
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№3 АОМ ТҮЛЕКТЕРІ

Бетті даярлаған: м.Ахметқызы 

2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына 

жазылу науқаны 
басталды. Төл 

газетіңізге жазылу-
ды ұмытпаңыз. 

құрметті 
оқырман!

Аршалы ауданының білім бөлімі аудандағы 
барлық балаларды мерекемен құттықтайды.

Аршалы кентінің орталық алаңында 1-ші 
маусымда сағат 10:00-де балаларға арналған 
мерекелік шара өтеді. Келіңіздер, көріңіздер! 

Бала қуанышы – біздің бақытымыз! 

1 маусым – Бүкіләлемдік балаларды 
қорғау  күні

саласындағы қызметкерлердің таза  жеңісі. 
Алғысым шекс і з !  Денсаулықтарыңыз 
мықты болып,  өнер  би і г інде  самғап ,  
ш ы ғ а рм а ш ы л ы қ  т а б ы с т а р ғ а  ж е т е 
беріңіздер демекпін!

ж.НұрКеНов, 
аудан әкімі 
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Қазақстан Республикасы ұлттық экономикалық министрлігі 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің республикалық 
мемлекеттік мекемесінің басшысыҚ.Баймұхамбетовтың 2015 жылғы 

5 мамырдағы № 68-ж бұйрығымен  Маханов Жандос Зерханұлы 
Аршалы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 

басшысының міндетін атқарушы болып тағайындалды. 

Жаңа тағайындау
Хроника

Маханов Жандос Зерханұлы
Қ ы з ы л о р д а  о б л ы -

сы  Қармақшы ауданы  
Жосалы кентінде  1982 
жылы 7 шілдеде туған. 
2005 жылы Қарағанды 
мемлекеттік медицина 
академиясын «медико-
профилактикалық іс» 
мамандығы бойынша 
бітірген. Еңбек жолын 
2005 жылдан Қарағанды 
мемлекеттік  медици -
на академиясында оқытушы 
қызметінен бастаған. 2007-
2008жж. аралығында Қарағанды 
облысы мемлекеттік санитарлық 
- эпидемиологиялық қадағалау 
департаментінің Ақтоғай ау-
даны бойынша басқармасында 
санитарлық – эпидемиологиялық 
қадағалау бөлімінің басшысы 
болып қызмет атқарған. 2008 - 
2009жж. аралығында Қарағанды 
облысы мемлекеттік санитарлық 
- эпидемиологиялық қадағалау 
департаментінің  Қарағанды 
қаласы Октябрь ауданы бойын-
ша басқармасында санитарлық 
–  г и г и е н а л ы қ  қ а д а ғ а л ау 
бөлімінің жетекші маманы, 

одан әрі бөлім басшысы 
қызметтерін атқарған. 
2009-2010жж. ҚР ДСМ 
мемлекеттік санитарлық 
-  эпидемиологиялық 
қадағалау комитетінің 
Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы 
бойынша мемлекеттік 
с а н и т а р л ы қ  - 
э п и д е м и о л о г и я л ы қ 
қадағалау департаментінің 
өнеркәсіптік нысандарды 

санитарлық – гигиеналық қадағалау 
бөлімінің бас маманы болып 
қызмет атқарған. 2010-2014жж. 
аралығында  ҚР ДСМ  мемлекеттік 
санитарлық - эпидемиологиялық 
қадағалау комитетінің  Ақмола 
облысы мемлекеттік санитарлық 
- эпидемиологиялық қадағалау 
департаментінің Сандықтау ауда-
ны бойынша  басқармасының бас-
шысы лауазымын атқарған. 2014-
2015жж. аралығында ҚР төтенше 
жағдайлар  Минист рліг ін ің 
«Апаттар медицинасы орталығы» 
ММ Ақмола облысы бойынша 
филиалының басшысы болып 
қызмет атқарған.  Үйленген. Екі 
бала тәрбиелеп отыр. 

Сол кездің өзінде суретке 
түсірген бөлме, фотоаппа-

рат, тағы бір камерада тергеуші 
стол басында, жерге бекітілген 
орындық, қасында жендет. Бейне 
бір аса қауіпті жауыз жауларды 
ұстап, қамаған жер сияқты. Мы-
нау азаптау камерасы. Мынау 
ату камерасы.  Қабырғадағы 
қанға  ұқс ас  дақт ар ,  тем ір 
бұғаулар, су құятын шелек,су 
шашып, естерін жинатып, азап-
тауды қайта бастағандары ай-
дан анық. Қалайша осындай 
адам төзгісіз азапқа небір зиялы 
қауым, білікті мамандар, ғалым, 
дәрігер, жазушылар шыдаған 
десеңізші. Ал олардың әйел, 
балаларының кінәсі қандай еді? 
Бала демекші осы жерде туылған 
бір жанның әңгімесі: «Менің анам 
бостандыққа шығуға үміттеніп 
мені дүниеге әкелген екен. Өзі аш, 
денсаулығы жоқ, ауыр жұмыстар 
еңсесін езіп, ұйқы – күлкі көрмей 
жүріп, мені дүниеге әкелген екен. 
Неге? – деп сұрағанымда. «Балам, 
сені емізіп, қарауыма мүмкіндік 
беретін. Әйтпесе, баласы жоқ 
көп аналарды алыс жақтарға 
әкетіп жатты. Қайда, не істеді 
оларға білмейміз. Өзімнің де 
сенің де аман болуыңды тіледім, 
тілегім қабыл болып, шықтық қой 
ақталып деген анамның қандай 

тағдыр тауқыметін арқалағанын 
іштей сездім,-деді .  Айтуға 
сөз жоқ, қалай шыдаған. Осы 
тұста ойладым: «қазіргі таңда 
біздің ел тойынған, қаншама 
қыз-келіншектер балаларын 
тастанды атандырып жатыр, 
одан да сұмдығы сатып, ақша 
көзіне айналдырды. Ал шамалы 
қиындыққа шыдамай өздеріне 
өздері қол салып, өмірлерін 
қиып жатқандары қаншама?! 
Неге? Неге олар бір уақыт ой 

таразысына сонау құғын-сүргінге 
кінәсіз  тап болған жандардың 
өмір үшін, ұрпағы үшін күрескен 
сәтінен, шыдамдылықтары мен 
жігерліктерінен үлгі алмайды. 
Тарихтағы ақ таңдақтар уақытпен 
к ө м е с к і л е н е  б а с т а ғ ы н м е н 
адамдық қасиет, мейірім мен 
шынайы өмір мәнін ұғыну үшін 
ауыр жылдарды қайта бастан 
кешірудің қажеті жоқ. Тек қана 
ойланып, таразы басына салу 
бүгінгі ұрпақтың парызы. 

Бұл Қазақстанға қаншама ұлт 
өкілдерінің сол бір жылдары қоныс 
аударылса да өздерінің тілін, дінін 
ұмытпауларына жасалған береке 
мен достыққа жұмылдыратын үлкен 
мейірімділіктің астары екендігі 
анық байқалады. Мағмед Хасанұлы 
1943 жылы Кавказда туылғанымен 
бір жасар бала әкесінің қолында 
осы жаққа жер аударылған екен. 
Анасы қаншама азапты күндерді 
іздеу барысындағы басынан өткізіп, 
ақыры сол заманның әлегінде ада-
сып қалған отбасын тауып, осы 
жерде өмірлерін жалғастырыпты. 
Ал Мария болса ата-анасының 
бала кездерінде туған жерлерінен 
осы жаққа жіберілгенін, 6 жетім 
баланың арасында Анар стансасын-
да балаларды бөлетін орынға тап 

Аршалы кентінде жамболатов Мағмед Хасанұлы мен сүйген жары 
Мария Магамедқызы оздоева тұрып жатыр. ұлттары ингуш, 
мұсылмандықты ұстанған. Кезінде қуғын-сүргін құрбандарына ай-
налып, туған жерлерінен Қазақстанға жіберілген ата-аналары ба-
лаларына ұлттық салт-дәстүрлері мен қағидаларын ұмыттырмай 
бергенінің куәсі болдым.

болғанын әңгімелерінен естігенін 
айтып берді.  Уақытша бір орыс 
отбасы паналатыпты. Сол кісінің 
аты-жөні есіне түспеді, алайда 
«аштықта жеген құйқаның дәмі 
таңдайдан кетпейді» демекші, 
әкесінің сөзін есіне алды. «Бала-
мыз ғой, жаңағы үйге келгенімізде 
бір төсек қана бар екен, бізді 
сол төсекке жылы жатсын деп 
жатқызды да өзі жерге жатты. 
Жетімдікті, жер аударуды, өзге 
жақта жаутаңдап жүрген сәттерді 
бастан кешіріп келе жатқан біздер 
үшін сол кісінің сол бір жасаған 
ілтипаты көз алдымнан кетер 
емес». Содан кейін әкесін қазақ 
отбасы асыраған екен. Марияның 
айтуынша әкесі де анасы да қазақ 
тілін жақсы меңгерген. Осы жерге 

сіңісіп, жұмыстарын жасап, бала 
өсіруде де қазақ елінің жомарттығы 
мен қонақжайлылығы көп қолдау 
болған екен. Кейінірек Марияның 
ата-анасы туған жерлеріне барып, 
шамалы тұрыпты. Алайда осы 
жақта дүниеге келген балала-
ры да бала жастан өсіп, өнген 
өздері де ол жерді жатсынып, қайта 
оралған екен. Не үшін бізді жер 
аударды екен? Білмеймін. Біздің 
туған, тұрған жеріміз өте әдемі, 
ашаршылық кезде соншалықты 
аштықты көрмеген ел болдық. Бірақ 
барлығын да осылай жер аударып, 
орнымызға өзге ұлт өкілдерін 
қоныстандырып жатты, - деген 
Мағмед Хасанұлының жанарынан 
осы сауалға ешқашан да жауап 
ала алмайтын өкініші байқалды. 
Иә, сол бір саясаты солақай заман 
қаншама тағдырды қиындыққа 
салды, қаншама адам зардап 
шегіп, қаншама отбасының ойраны 
шықты десеңізші! Не үшін? Әлі де 
жауап жоқ. Бірақ, бір қайғының ар-
тында бір қуаныш демекші Мағмед 
пен Мария қазіргі таңда ұл-қыз, 
немере сүйіп отырған, құрметті 
зейнеткерліктегі жандар. Ауданда 
абыройлы. Қашан да елдің есінде, 
мереке күндері құттықтауларға 
ие. Қазақ отбасымен көрші 
болдық, Сара апа бізге туысқандай 
болған деген Мария көршісінің 
кеңпейілдігін, бауырсақ, шелпекті 
бөліскен жомарттығын сөз етті. Иә, 
санаулы ғұмырда еске алар жақсы 
жандар бола берсін. Қарттық келіп, 
есік қақса да жүректегі жылу мен 
қуанышқа толы күндердің ыстығы 
басылмасын. Мамыр айының 
соңғы күндері жүректеріне ауыр 
мұң ұялатқанымен, бүгінгі бейбіт 
заманға тәубе деген осындай 
жандарға амандық тілеймін.

м. АжықАновА
суретке түсірген: р. сАмКов

тоғысқан тағдырлар

Суретте: МАғМеД ХАСАНұЛы, 
МеН МАрия МАғАМеДҚызы

«Аршалы ауданының білім 
бөлімі» мм бос лауазымға 
орналасуға конкурс жариялай-
ды:

Ақмола облысы Аршалы ауданы, 
Жібек жолы ауылы «Бөбек» МКҚК 
бала бақшасының меңгерушісі.

Лауазымдық міндеттері: Білім 
беру қызметін  жүргізу құқығы 
лицензиясына сәйкес, ұйым 
жарғысына және басқа нормативтік 
құқықтық актілерімен  бала бақшаға 
басшылық жасайды. Жұмыстарды 
ұйымдастырады ,әлеуметтік көмек 
көрсету бойынша кұрылымдық 
бөлімдермен өзара қарым-қатынас 
жасайды.Заманауи басқару әдістері 
негізінде жұмысты болжайды 
және жоспарлайды. Шағын ау-
данды дамытудың әллеуметтік 
–педагогикалық бағдарламаларын 
әзірлеу мен бекітуді ұйымдастырады.
Білім беру сапасына бақылауды 
жүзеге асырады. Білім беру үрдісі 
уақытында ұйымның оқушылары 
мен қызметкерлерінің өмірі 

ХАБАРЛАНДыРУ
мен денсаулығы қауіпсіздігінің 
қажетті жағдайларды жасайды. 
Педагогикалық кенестің жұмысына 
басшылық жасайды.

Б і л і м  бе ру  ж ә н е  т ә р б и е 
мәселелері бойынша жақын 
және алыс шетелдердің қосымша 
білім беру ұйымдарымен өзара 
тиімді әріптестіктерді кеңейту 
жөніндегі шараларды жүзеге асы-
рады, Заманауи ақпараттық тех-
нологияларды дамытады және  
белсенді пайдаланады. Басқару 
құрылымен белгілейді, қосымша 
білім беру ұйымының қаржы-
шаруашылық қызметіне басшылық 
жасауды жүзеге асырады.Оқушылар 
контигентін қалыптастырады. 
Педагогикалық қызметкерлер 
мен әдістемелік бірлестіктердің 
жұмысын үйлестіреді, қоғамдық 
бірлестіктердің, оның ішінде ба-
лалар ұйымдарының қызметіне 
ықпал етеді. Оқу-материалдық 
базаларды есепке алу, сақтау 
және толықтыруды, санитарлық-

гигиеналық режим ережелерін 
сақтау, еңбек және техника 
кауіпсіздігін сақтауды  қамтамасыз 
етеді

Педагогикалық кадрларды және 
қосалқы персоналдарды іріктеу 
және орналастыруды жүзеге асы-
рады, олардың кәсіби шеберлігін 
арттыру үшін жағдайлар жасайды.

Жұртшылықпен, ата-аналармен 
(немесе оларды алмастырушы-
лармен) байланысты жүзеге асы-
рады.Мемлекеттік және басқа да 
ұйымдарда білім беру ұйымын та-
нытады, қажетті  есеп құжаттарын 
дайындауды және ұсынуды 
қамтамасыз етеді. Барлық орган-
да ұйымның  мүддесін ұсынады 
және ҚР заңнамасымен тыйым 
салынбаған өзге де қызметтерді 
жүзеге асырады.

Білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республиксының 
заңдарын,  «Білім туралы», 
«Қазақстан Республикасы тілдерді 
туралы», «Қазақстан Республи-
касы балаларының құқықтары 

туралы», «Коррупциямен күресте», 
«Балағатқа жетпеген балалардың 
арасындағы құқык бұзушылықтан 
сақтандыру, және балалардың 
қадағалаусыз және панасыздығын 
ескерту», «балаларды сауықтыру 
ұйымдарында, асырап бағуда са-
нитарлы эпидемиологиялық та-
лаптарын орындау» , білім дамы-
ту келешегі айқын дамытылуда 
балағатқа жетпегендер және жа-
стар арасындағы психологиялық 
жас ерекшеліктері кезеңі, әртүрлі 
әлеуметтік ортадағы психологиялық, 
әлеуметтік және ерекшелік 
жұмыстары, отбасы педагогикасы 
және жалпы негізі, экономика негізі, 
қаржы шаруашылық ісі, жұмыс 
заңдылығы, ережелер мен практи-
калар өртке қарсы  сақтандыру және 
техникалық сақтандыру, санитарлы 
нормалар мен ережелер.

Біліктілікке қойылатын талаптар: 
жоғары педагогиқалық білімі немесе 
профильға лайықты жоғары білімі, 
білім ұйымдарында педагогикалық 
жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы 
немесе басқару лауазымда 3 жыл-

дан кем болмауы керек.
Конкурсқа қатысуға қажетті 

құжаттар: телефон нөмерлерімен, 
нақты тұрақты мекен жайы-
мен, тіркелген мекен жайы-
мен  конкурстық  комиссия 
торағасының атына өтініш 
беруі тиіс; жоғары білімі бо-
луы тиіс(педагогикалық немесе 
профилдік бойынша); соттылығы 
жоқ болуы тиіс  анықтама; 
жеке куәлігі, еңбек кітапша 
құжаттарының көшірмелері болуы 
тиіс және олар нотариалдық мөр 
басып куәландыруы тиіс, кадрлер 
есебінің жеке парағы, (ф.0-86) 
медициналық формасы, бұрынғы 
жұмыс орына тәртіптік жаза не-
месе мақтауы жазылған мінездеме 
болуы тиіс.

Осы құжаттар хабарланды-
ру жарияланған мезеттен ба-
стап 10 жұмыс күннің ішінде 
көрсетілген мекен жайға тапсы-
рылуы қажет:020200, Ақмола об-
лысы, Аршалы ауданы, Аршалы 
к,Республика к-сі,11 «Аршалы 
ауданының білім бөлімі» ММ. 

Мемлекеттік қызмет өткеру 
мен сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл мәселелері бой-
ынша аумақтық семинар – кеңесі 
өтті.
Целиноград, Қорғалжын, Арша-

лы, Ерейментау, Ақкөл, Шортанды 
аудандарының активтері қатысты. 
Жоғарыда аталған аудандардың 
әкімдерінің орынбасарлары баян-
дама жасап, аудандағы осы мәселе 
барысындағы жұмыстарға сарап-
тама жасады. Қорытынды баян-
даманы Целиноград ауданының 
әкімі нақты мақсатты көрсетіп, 
жасады.
І с - ш а р а н ы ң  м а қ с а т ы 

Департаменттің 2015 жылдың 
4 айы ішінде атқарған қызметін 
қ о р ы т ы н д ы л ап ,  ха л ы қ т ы ң 
мемлекеттік  институттарға 
сенімін арттыру, мемлекеттік 
о р г а н д а р д ы ң  б а с ы м -
ды бағытт арын  айқындап , 
мемлекетт ік  қызметт ің  оң 
имиджін қалыптастыруға, соны-
мен қатар жемқорлықтың алдын 
алуға азаматтық қоғамдық ин-
ституттарды кеңінен тарту болып 
табылады.
Кездесу барысында мемлекеттік 

аппараттың тиімді жұмыс істеуі, 

Адал жол
біздің міндет – халыҚҚа 

Қызмет 
«Е – қызмет» ықпалдастырылған 
ақпараттық жүйесін енгізу, сы-
байлас  жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдағы саясаттың нәтижелері, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
жаңа әдістер жайлы мәселелер 
қарастырылды. 
Сонымен қатар Департамент 

өкілдері облыстың аумақтарында 
тұрғындардың барлық мақсаттық 
топтарының қатысуымен өтетін 
«Адал жол – Честный путь» атты 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
облыстық марафонымен таныс-
тырылды. Аталмыш марафон 
а.ж. 19 мамырында Көкшетау 
қаласында өз бастауын алды.
Осы семинарды аудандық «Нұр 

Отан» партиясының филиалының   
Департамент басшысының орын-
басары – Тәртіптік кеңесінің 
төрағасы Қ.Жапақов жүргізіп, 
кеңінен мысал келтіре талдағаны, 
әсіресе жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті дамыту, жанданды-
рып, қалай да азаматтық пары-
зымыз бен беделдік орнымыздың 
тазалығы мен адалдығына мән 
беріп, елдің мүддесі үшін қызмет 
етуге баса назар бөлейік деген 
сөздері ұрандай әсер етті. 

м. АжықАновА 

Карлаг қасіреті

(Жалғасы. Басы 1-ші бетте)



26-29 мамыр 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы

«Аршалы ауданының экономика және 
қаржы бөлімі» ММ мемлекеттік мүлікті 
сатып алу құқығымен сенімгерлік 
басқаруға беру туралы тендерді қайта 
өткізетінін хабарлайды.. 

Тендер өткізу күні: 2015 жылдың 12 
маусым сағат 10.00-де.

Тендер өткізу орны: Ақмола облы-
сы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, 
Тәшенов көшесі, 47.

Тендер нысанының қысқаша сипат-
тамасы:

1. Ұзындығы 1,818 км электрберу 
жүйесі жәнеКТП-10/0,4 кВтрансфор-
матор, орналасқан мекенжайы: Ақмола 
облысы, Аршалы ауданы, Жалтыркөл 
ауылы. Кепілдік төлемін төлеу ақысы 
198 819 (бір жүз тоқсан сегіз мың сегіз 
жүз он тоғыз) теңге.

2. Ұзындығы 1,411 км электрберу 
жүйесі және КТП-10/0,4 кВтрансфор-
матор, орналасқан мекенжайы: Ақмола 
облысы, Аршалы ауданы, Аршалы 
кенті, Добровольск, Жеңіс, Достық 
көшелері. Кепілдік төлемін төлеу 
ақысы 149 337 (бір жүз қырық тоғыз 
мың үш жүз отыз жеті) теңге.

3. Ұзындығы 1,845 км электрберу 
жүйесі және КТП-10/0,4 кВтрансфор-
матор, орналасқан мекенжайы: Ақмола 
облысы, Аршалы ауданы, Аршалы 
кенті, Амангелді көшесі, Жамбыл 
тұйық көшесі-Әлейников көшесі. 
Кепілдік төлемін төлеу ақысы 206 841 
(екі жүз алты мың сегіз жүз қырық 
бір) теңге.

4. Ұзындығы 0,992 км электрберу 
жүйесі және КТП-10/0,4 кВтрансфор-
матор, орналасқан мекенжайы: Ақмола 
облысы, Аршалы ауданы, Аршалы 
кенті, Писарев көшесі. Кепілдік төлемін 
төлеу ақысы 141 813 (бір жүз қырық бір 
мың сегіз жүз он үш) теңге.

Жоғарыда көрсетілген барлық 
объектілердің балансұстаушысы 
–«Аршалы ауданының тұрғын-үй-
коммуналдық шаруашылығы, жо-
лаушылар тасымалы және автомобиль 
жолдары бөлімі».

Сенімгерлік басқарушыға қойылатын 
талаптар:

1. Кәсіпқой талапқа ие болу, сонымен 
қатар электр қуатын бөліп тарату және 
беру бойынша жұмыс тәжірибесі 5 
жылдан кем емес болу керек;

2. Сенімді басқару келісім-шарты 
бойынша міндеттемелерді орындау 
үшін, соның ішінде Ақмола облысында 
арнайы техника мен тұрақты өкілдік, 
қажетті қаржылық, материалды қоры 
болуы тиіс;

3. Азаматтық-құқықтық мәмілелерді 
жас асу  үшін  азаматтық  құқық 
қабілеттігіне ие болу;

4. Төлемдік қабілеті болу, жоюға 
қатысау, оның қаржылық-шаруашылық 
қызметі ҚР заңнамасына сәйкес 
тоқтатылмауы тиіс. 

Нысанды сатып алу құқығымен 
сенімгерлік басқаруға шарттары бо-
лып сенімді басқарушының келесі 
міндеттемелерді қабылдауы мен орын-
дауы болып табылады:

1) сенімді басқар нысанын пайдалану 
арқылы электр энергиясын тапсыру 
және үлестіру бойынша қызметті 
жүзеге асыру;

2) сенімді басқар нысанына жаңа 
тұтынушыларды қосу;

3) белгіленген тәртіпте реттеуші 
органмен бекітілген деңгейде электр 
энергиясын тапсыру мен үлестіру 
бойынша қызмет көрсету тарифтерін 
қолдану;

4) қолданыстағы мөлшерді сақтау не-
месе жаңа жұмыс орындарын ашу;

5) нысанды нақты тартып алу, соның 
ішінде оны кепілге тапсыруды туды-
ратын кез келген заңды және нақты 
іс-әрекеттерді жасамау;

6) сенімді басқару құрылтайшысына 
жыл сайын жазбаша түрде мемлекеттік 
мүлікті сенімді басқару жөніндегі 
қызмет туралы есеп ұсыну;

7) нысанның сенімгерлік басқаруға 
беру кезінде туындайтын салықтық 
міндеттемелерге қатысты сенімгерлік 
басқару міндеттемелері нысанды 
сенімгерлік басқаруға беру шарттарын 
орындау;

8) нысанды тиімді басқаруды жүзеге 
асыру;

9) нысанды қалпына келтіру үшін 
қаржылай шығын жұмсау;

10) нысанды сараптау және  алдын 
ала сынау жүргізу; 

11) нысанның сақталуын қамтамасыз 
ету.

Тендердің шарттары және тендер 
жеңімпазын тандау критериялары.

Те н д е рл і к  ком и с с и я  т е н д е р -
ге қатысушылардың ұсыныстары 
бар  конверттерд і  ашады және 
жеңімпазды анықтау критерийіне 
(критерийлеріне) сүйене отырып, тен-
дерге қатысушылардың ұсыныстарын 
қарайды.

Тендерлік құжаттамада қамтылған 
барлық талаптарға жауап беретін, 
ұсыныстары тендер шарттары бой-
ынша ең үздік болып табылатын 
және объект үшін ең жоғары бағаны 
қамтитын қатысушы тендер жеңімпазы 
деп танылады. 

Тендерлік комиссияның шешімі оның 
мүшелерінің қарапайым көпшілігінің 
дауысымен қабылдананды. Дауыстар 
тең болған кезде, төрағаның дауысы 
шешуші болып табылады. Дауыстар 
тең болған кезде, тендерлік комис-
сия дауыстардың тең санын алған 
қатысушыларды келіссөзге шақырады 
және тендерлік комиссияның пікірі бой-
ынша, объектінің жұмысын жақсартуға 
бағытталған ең жақсы қосымша 
ұсыныстарды қарауға енгізген тендерге 
қатысушы жеңімпаз болып табылады.

Мынандай жағдайларда, егер:
1 )  т е н д е р л і к  к о м и с с и я 

қатысушылардың ұсыныстарын тен-
дер шарттарын қанағаттандырмайды 
немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес келмейді деп 
таныса;

2)  тіркелген қатысушылардың 

тендерді қАйтА өтКізу турАлы 
АқпАрАттық хАбАрлАмА

саны екінші және кейінгі тендерлерді 
қоспағанда, екеуден кем болса;

3) тендер жеңімпазы тендердің 
нәтижелері туралы хаттамаға қол 
қоюдан бас тартса, тендер өткізілмеді 
деп танылады.

Тендерге қатысуша ретінде тіркелу 
үшін мыналарды:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 16 
қаңтардағы № 17 бұйрығымен бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сенімгерлік 
басқаруға  беру Қағидаларының 
(әрі қарай Қағидалар) 1-қосымшада 
белгіленген нысан бойынша тендер-
ге қатысушы тендер жеңімпазы деп 
жарияланған жағдайда, оның жазбаша, 
ақпараттық хабарламада көрсетілген 
және тендерге қатысушының өзі 
ұсынған тендер талаптарында шарт 
жасасу міндеттемесін білдіретін тен-
дерге қатысуға өтінімді;

2 )  б а с қ а  қ ұ ж ат т а рд а н  б ө л е к 
желімделген конвертте тендерге байла-
нысты құжаттаманы қоса бере отырып, 
жазбаша түрде тендер шарттары бойын-
ша ұсыныстарды;

3) тендер жарияланған күннен 
кейін берілген анықтаманы берген 
күнніңалдындағы үш айдан астам 
созылатын тендерге  қатысушы 
міндеттемелерінің барлық түрлері 
бойынша банк (банк филиалы) алдында 
мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі 
туралы банктің (банк филиалының) қол 
қойылған және мөр басылған (электрон-
ды цифрлық қолтаңба) анықтамасының 
түпнұсқасы. Егер әлеуетті қатысушы 
екінші деңгейдегі бірнеше банктің 
немесе филиалдарының, сондай-
ақ шетел банкінің клиенті болып 
табылған жағдайда, осындай банктердің 
әрқайсысынан анықтама ұсынылады;

4) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында міндетті аудит жүргізу 
белгіленген заңды тұлғалардың соңғы 
қаржы жылындағы аудиторлық есебін;

5 )  с а лыстырып  текс еру  үшін 
түпнұсқасын міндетті түрде ұсына 
отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің 
көшірмесін немесе көрсетілген құжаттың 
нотариат куәландырған көшірмесін не 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы анықтаманы;

6) жарғының нотариат куәландырған 
көшірмесін немесе салыстырып тексеру 
үшін түпнұсқаны міндетті түрде ұсына 
отырып, жарғы көшірмесін ұсынады. 
Шетелдік заңды тұлғалар құрылтай 
құжаттарын мемлекеттік және орыс 
тілдерінде нотариат куәландырған 
аудармасымен ұсынады;

7) тендер жарияланған күннен 
кейін берілген, үш ай бұрын салық 
берешегінің, міндетті зейнетақы 
жарналары,міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары менәлеуметтік аударым-
дар бойынша берешегінің жоқ екені 
туралы (Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі 
ұзартылған жағдайларды қоспағанда) 
тиісті салық органының қол қойылған 
және мөрі (электронды цифрлық 
қолтаңбасы) бар анықтамасының 
түпнұсқасын немесе электронды 
көшірмесін;

8) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік 
басқару құрылтайшысының депозиттік 
шотына кепілдік жарнаны аудару 
туралы төле тапсырмасының неме-
се түбіртегінің (жеке тұлға үшін) 
түпнұсқасын;

9) тендерге әлеуетті қатысушы 
өкілінің, оның ішінде осы Қағидалардың 
19-тармағына сәйкес кепілдік жар-
наны енгізген өкілдің өкілеттерін 
куәландыратын құжатты (жеке куәлікті, 
паспортты (шетелдік азаматтар үшін) 
немесе ішкі істер органдары бер-
ген уақытша жеке куәлікті ұсынған 
жағдайда жарамды;

10) әлеуетті қатысушының ақпараттық 
хабарламада көрсетілген сенімгерлік 
басқаруға қойылатын талаптарға 
сәйкестігін растайтын құжаттарды 
ұсыну қажет. 

Жеке  тұлға  болып табылатын 
тендерге әлеуетті қатысушы осы 
Қағидалардың 25-тармағының 1), 2), 
8), 10) тармақшаларында көзделген 
құжаттарды, сондай-ақ:

1)  жеке куәліктің,  паспорттың 
(шетелдік азаматтар үшін) немесе 
ішкі істер органдары берген уақытша 
жеке куәліктің көшірмесін;

2) кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға 
құрмастан жүзеге асыруға құқық 
беретін тиісті мемлекеттік орган 
берген құжаттың көшірмесін (дара 
кәсіпкер үшін) ұсынады.

Өтінімдер қабылдау және тендерге 
қатысуға ниет білдірген тұлғаларды 
тіркеу талап етілетін құжаттардың 
толық жиынтығы бар болған кезде 
жүргізіледі. 

Мыналар:
1) Қазақстан Республикасының 

з а ң д а р ы н а  н е м е с е  қ ұ р ы л т а й 
құжаттарына сәйкес жүзеге асыры-
луы тендердің шарты болып табыла-
тын қызмет түрлерімен айналысуға 
мүмкіндігі жоқ заңды тұлға;

2) сенімгерлік басқаруға шарт жа-
сасу және оны орындау жөніндегі 
тиісті міндеттемелерді орындамаған 
алдыңғы тендерлердің жеңімпазы 
тендерге қатысушы болып табыл-
майды. 

Кепілдік жарнаны аудару мен төлеу 
үшін банк реквизиттері: алушы «Ар-
шалы ауданының экономика және 
қаржы бөлімі», ММ коды 4590268, 
БСН 110140002983, БСК ККМFКZ2А, 
ЖСК KZ100705034590268001, Астана 
қаласының «ҚР ҚМ қазынашылық 
Комитеті» ММ, Кбе 12, ТТК 851.

Ө т і н і ш т е р д і  қ а б ы л д ау  ж ә н е 
тендердің қатысушыларын тіркеу 2015 
жылдың 11 маусымда сағат 10.00-де 
аяқталады. Анықтама алу үшін мына 
мекенжай бойынша хабарласыңыз: 
Ақмола облысы, Аршалы ауданы, 
Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 47, 
тел: 8 (71644) 21365, 21928.

«Аршалы ауданының эконо-
мика және қаржы бөлімі» ММ 
2015 жылғы 16 маусымда сағат 
11.00-деwww.gosreestr.kzаудандық 
коммуналдық мүлік объектілерін 
сату бойынша электрондық аукци-
он өткізу туралы хабарлайды.

Аудандық коммуналдық мүлік 
объектілерін сату Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 
тамыздағы No 920 қаулысымен 
бе к і т і л ге н  Же ке ш е л е н д і ру 
объектілерін сату қағидасына 
(бұдан әрі – Қағида) сәйкес жүзеге 
асырылады.

Сауда-саттықтың голландық әдісі 
бойынша электронды аукционға 
аудандықкоммуналдық мүліктің 
мынадай объектілері қойылады:

1. Ақмола облысы, Аршалы ауда-
ны, Аршалы кенті, Астана көшесі, 
17-Б мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 509,3 шаршы метр 
оқу-өндірістік кешені ғимараты, 
«Аршалы ауданының білім бөлімі» 
ММ теңгерімінде. Алғашқы құны 
6712142 теңге, бастапқы құны – 
33560710 теңге, ең төменгі баға 
– 3672179 теңге. Кепілдік жарна 
1006821 теңге.

2. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Красное озеро селосы, 
Мектеп көшесі, 9 мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 360,5 
шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 2273902 теңге, 
бастапқы құны – 11369510 теңге, 
ең төменгі баға – 1244040 теңге. 
Кепілдік жарна 341085 теңге.

3 .  А қ м о л а  о б л ы с ы ,  А р -
ш а л ы  ауд а н ы ,  Д о н е ц ко е 
селосы,Әуезов көшесі, 27 мекен-
жайындаорналасқан барлық көлемі 
1153,9 шаршы метр балабақшаның 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 7998057 теңге, 
бастапқы құны – 39990285 теңге, 
ең төменгі баға – 4375697 теңге. 
Кепілдік жарна 1199709 теңге.

4. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Родник селосы,Родников 
көше сі ,  12  мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 644,1 
шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 4963048 теңге, 
бастапқы құны – 24815240 теңге, 
ең төменгі баға – 2715258 теңге. 
Кепілдік жарна 744457 теңге.

5. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Бірсуат селосы мекен-
жайында орналасқан барлық 
көлемі 416,2 шаршы метр негізгі 
мектептің ғимараты, «Аршалы 
ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Алғашқы құны 
3176203 теңге, бастапқы құны – 
15881015 теңге, ең төменгі баға 
– 1737685 теңге. Кепілдік жарна 
476430 теңге.

6. Ақмола облысы, Аршалы ауда-
ны, Ақжар ауылы мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 126,4 
шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 2117860 теңге, 
бастапқы құны – 10589300 теңге, 
ең төменгі баға – 1158671 теңге. 
Кепілдік жарна 317679 теңге.

7. Ақмола облысы, Аршалы ауда-
ны, Түрген ауылы, Жеңіс көшесі, 
26 мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 876,5 шаршы метр 
интернаттың ғимараты, «Аршалы 
ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Алғашқы құны 
5483213 теңге, бастапқы құны – 
27416065 теңге, ең төменгі баға 
– 2999838 теңге. Кепілдік жарна 
822482 теңге.

8. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Белоярка селосы, До-
ман көшесі, 28/1 мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 372,9 
шаршы метр балабақшаның 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 3906138 теңге, 
бастапқы құны – 19530690 теңге, 
ең төменгі баға – 2137028 теңге. 
Кепілдік жарна 585920 теңге.

Сауда-саттықтың голландық әдісі 
бойынша электронды аукционға 
аудандық коммуналдық мүліктің 
объектілерін сатып алуға жалғыз 
сатып алушыға ұсынылады:

1. 2003 жылы шыққан, м/н 
С278BW, ГАЗ 3110 автомобилі. 
«Аршалы ауданының ветерина-
рия бөлімі» ММ теңгерімінде. 

сАудА-сАттық өтКізу турАлы АқпАрАттық 
хАбАрлАмА

Алғашқы құны 170200 теңге, 
бастапқы құны – 851000 теңге, ең 
төменгі баға – 49485 теңге. Кепілдік 
жарна 25530 теңге.

2. 2003 жылы шыққан, м/н С933BS, 
ВАЗ 21074 автомобилі. «Бұлақсай 
ауылдық округі әкімі аппараты» 
ММ теңгерімінде. Алғашқы құны 
142500 теңге, бастапқы құны – 
712500 теңге, ең төменгі баға – 
41432 теңге. Кепілдік жарна 21375 
теңге.

3.  2005 жылы шыққан,  м/н 
С148ZB, ВАЗ 21060 автомобилі. 
«Аршалы кенті әкімі аппараты» ММ 
теңгерімінде. Алғашқы құны 77700 
теңге, бастапқы құны – 388500 
теңге, ең төменгі баға – 22591 теңге. 
Кепілдік жарна 11655 теңге.

4. 2004 жылы шыққан, м/н С465KS, 
ВАЗ 21122 автомобилі. «Аршалы 
ауданының дене шынықтыру және 
спорт бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 168400 теңге, 
бастапқы құны – 842000 теңге, ең 
төменгі баға – 48962 теңге. Кепілдік 
жарна 25260 теңге.

5.  1999 жылы шыққан,  м/н 
С054PK, ГАЗ 3110 автомобилі. 
«Аршалы ауданының білім бөлімі» 
ММ теңгерімінде. Алғашқы құны 
135100 теңге, бастапқы құны – 
675500 теңге, ең төменгі баға – 
39280 теңге. Кепілдік жарна 20265 
теңге.

Электронды аукционға қатысу 
үшін мыналарды көрсете отырып, 
www.gosreestr.kz

мемлекеттік мүлік тізілім веб-
порталында алдын ала тіркелу 
қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі 
– ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын 
(бар болған жағдайда);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі 
– БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, әкесінің 
атын (бар болған жағдайда);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін 
екінші деңгейдегі банктегі есеп ай-
ырысу шотының деректемелерін;

4 )  б а й л а н ы с д е р е к т е р і н 
( п о ш т а л ы қ м е к е н ж а й ы ,  т е -
л е ф о н ы ,  ф а к с ,  е - m a i l ) ; 5 )
тықкуәландырушыорталықберген 
Э Ц Қ - н ы ң ж а р а м д ы л ы ғ ы м е р з
імінкөрсетеотырып, Тізілімнің 
в е б - п о р т а л ы н д а а л д ы н  а л а 
тіркелуқажет.

Жоғарыдакөрсетілгендеректерөз
гергенкездеқатысушыбіржұмыскү
ніішіндеТізілімнің веб-порталына
енгізілгендеректердіөзгертеді.Эле
ктрондыаукционғақатысушыретін
детіркелуүшінқатысушының ЭЦҚ-
сықойылғанэлектрондыаукционға

қатысуға өтінімді осы Қағидағақо
сымшағасәйкеснысанбойыншатізіл
імнің веб-порталындатіркеуқажет.Э
лектрондыаукционғақатысушылар
дытіркеухабарламажарияланғанкү
нненбастапжүргізіледіжәнеэлектр
онды аукцион басталғанғадейінекі 
сағат бұрын аяқталады.

Қатысушыларғакепілдікжарна
ныңкезкелгенсаныненгізугежолб
еріледі, бұлреттебіркепілдікжар
нақатысушығаолбойыншасауда-
саттыққақатысуүшін осы кепілдікж
арнаныенгізгенжекешелендіруобъе
ктісінсатыпалуқұқығынбереді.

Кепілдік жарна мына есепшотына 
төленеді: «Ақпараттық-есептеу 
орталығы» АҚ, БСН 050540004455, 
ЖСК КZ529261501102032004, БСК 
КZKOKZKX, «Казкоммерцбанк» 
АҚ, Кбе 16, КНП 171. 

Аукционға қатысуға өтінім 
тіркелгеннен кейін тізілім веб-
порталында үш минут ішінде өтінім 
берілген сату объектісі бойынша 
кепілдік жарнаның түсуі туралы 
мәліметтердің тізілім дерек қорында 
болуы тұрғысынан автоматты түрде 
тексеру жүргізіледі.

Қатысушының осы Қағидада 
көрсетілген талаптарды сақтамауы, 
сондай-ақ Сатушының шотына 
сауда-саттықты өткізу туралы ха-
барламада көрсетілген кепілдік 
жарнаның аукцион басталғанға 
дейін екі сағат бұрын түспеуі 
тізілім веб-порталында өтінімді 
қабылдаудан бас тарту үшін негіз 
болып табылады.

Тізілім дерекқорында сатушының 
шотына кепілдік жарнаның түскені 
туралы мәлімет болған жағдайда, 
тізілім веб-порталында өтінімді 
қабылдау және қатысушыны 
аукционға жіберу жүзеге асы-
рылады. Тізілім дерекқорында 

сатушының шотына кепілдік 
жарнаның түскені туралы мәлімет 
болмаған жағдайда, тізілім веб-
порталында қатысушының өтінімі 
кері қайтарылады.

Автоматты түрдег і  текс е -
ру нәтижелері бойынша тізілім 
веб-порталында қатысушының 
өтінімінде көрсетілген электрондық 
мекенжайына өтінімді қабылдау 
туралы электрондық хабарлама 
не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық 
хабарлама жіберіледі.

А у к ц и о н ғ а  ж і б е р і л г е н 
қатысушыға тізілім веб-порталында 
берілетін аукцион нөмірі бойынша 
аукцион залына кіруге рұқсат 
беріледі.

Аукционға қатысушылар аук-
цион басталғанға дейін бір сағат 
ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін 
пайдалана отырып, аукцион залы-
на кіреді. Аукцион жекешелендіру 
объектісінің бастапқы құнын аук-
цион залында автоматты түрде 
орналастыру жолымен сауда-
саттықты өткізу туралы хабарлама-
да көрсетілген Астана қаласының 
уақыты бойынша басталады.

Голландық әдіс бойынша: 
1)  егер аукцион басталған 

сәттен бастап екі минут ішінде 
қатысушылардың бірде-біреуі аук-
ционда жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын 
болса, жекешелендіру объектісінің 
баст апқы бағасы  Қағидада 
белгіленген қадамға азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін екі 
минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі  жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін рас-
тамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің соңғы жарияланған 
бағасы белгіленген қадаммен 
азаяды.

Жарияланған баға бойынша 
жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін бірінші болып растаған 
қатысушы с ауда-с аттықтың 
голландық әдісі бойынша аукцион 
жеңімпазы болып танылады және 
осы жекешелендіру объектісі бой-
ынша аукцион өткізілген болып 
танылады;

3 )  е г е р  ж е к е ш е л е н д і р у 
объектісінің бағасы белгіленген 
ең төменгі мөлшерге жетсе және 
қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамаса, онда аукци-
он өткізілмеген болып танылады.

Әрбір сатылған жекешелендіру 
объектісі бойынша электрон-
ды аукцион нәтижелері аукцион 
нәтижелері туралы электронды 
хаттамамен ресімделеді, оған 
сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны 
пайдалана отырып, сауда-саттық 
өткiзiлген күнi тізілімнің веб-
порталында қол қояды.

Э л е к т р о н д ы  а у к ц и о н 
нәтижелері туралы хаттама аук-
цион нәтижелерін және жеңімпаз 
бен сатушының жекешелендіру 
объектісін сату бағасы бойынша 
сатып алу-сату шартына қол қою 
міндеттерін белгілейтін құжат 
болып табылады.

Ақмола облысы, Аршалы ауданы, 
Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 47 
мекен-жайы бойынша жеңімпазбен 
сатып алу-сату шартына элек-
тронды аукцион өткізу күнінен 
бастап он күнтізбелік күннен 
аспайтын мерзімде қол қойылады.
Аукционныңжеңімпазысатыпалу-с
атушартынақолқойғанкездесатуш
ығасалыстыруүшінмынадайқұжа
ттардың:

1) жекетұлғаларүшін:паспортты
ңнемесежекетұлғаныңжекебасын
куәландыратынқұжаттың;

2)  заңды тұлға ларүшін :за
ңдытұлғанымемлекеттіктіркеу 
(қайтатіркеу) туралыкуәліктің не 
анықтаманың, заңды тұлға өкілінің 
өкілеттіктерін куәландыратын 
құжаттың, сондай-ақ, заңды тұл
ғаныңөкіліпаспортыныңнемесе
оныңжекебасынкуәландыратын
құжаттыңтүпнұсқаларынміндет
тітүрдекөрсетеотырып, олардың 
к ө ш і рм е л е р і н  н е  н от а р и ат 
куәландырған көшірмелерін 
ұсынады.

Құжаттардыңтүпнұсқаларысалы
стырғаннанкейінбіржұмыссағатыі
шінде қайтарылады.

Аукцион өткізу туралы ақпаратты 
8 (71644) 21928 телефондары 
арқылы және басқарманың www.
gosreestr.kz ресми сайтынан білуге 
болады.
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газет аудан әкімінің қолдауымен шығады

редАКтор
м.А. АжықАновА.

Апталық таралымы 271 дана. Көлемі 2 баспа табақ. 
Тапсырыс № 1Индексі: 65815. Газет теріліп Астана 

қаласы, Брусиловский көшесі, 87, 
«Астана Полиграфия» АҚ басылады.

біздің мекенжайымыз және телефонымыз: 020200, Аршалы кенті, 
аудандық әкімдік, 1 қабат. Байланыс телефоны: жарнама  бөлімі – 2-13-57. Ха-
барландыру және жарнама мазмұнына жарнамашы жауап береді. Жарияланған 
мақалалардағы автор көзқарасы редакцияның ой-ұстанымын, пікірін білдірмейді.

Газетті есепке қою туралы мемлекеттік  №7841-Г куәлікті 2006 жылы 16 қарашада Қазақстан Республикасының Мәдиниет және ақпарат Министрлігі берген.

Ақмола облыстық «қазақстан» ртрК» Ақ 
филиалының 2015 ж. 1 – 7 маусымға 

дейінгі бағдарламасы
«қазақстан-Көкшетау»

сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау 

және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша комиссия жұмыс істейді. 
Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /не-
месе/ заңнаманы бұзушылық деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім 
телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

Ша м ш и я  Ж а қ -
ыпқызы Илиупова 

1935 жылы 24 мамырда 
Қарағанды облысында 
дүниеге келген, қазіргі 
таңда Ақмола облысы Ар-
шалы ауданының Аршалы 
кентінде  ұл мен қыз өсіріп, 
немере сүйіп отырған аза-
матшасы. Сегіз бала өсіріп, 
ардақты ана,  аяулы әже 
атанып отыр. Мен Аршалы 
кентіне жаңадан оқу бітіріп, 
жолдамамен келгенімде мал дәрігері 
деген маман иесі болсам да, малмен 
жұмыс жасаудың тіптен басқа 
екендігіне көзім жетті. Осы тұста 
тәжірибелі мал дәрігері, білікті 
маман ретінде Шәмшия апай маған 
өте көп қолдау жасап, ақыл-кеңесін 
айтып, жұмысымның жүйелі бо-
луына көп жәрдем еткен еді.  Үйінде 
көзі көрмейтін енесі мен бірін-бірі 
жетелеген балалар, одан қалса 
ауласында бірлі жарым мал мен 
құстарын бағып, бақшасын егіп те 
үлгеретін Шәмшия апайдың ширақ 

Тәлімгер

мен сізге ризамын
қимылы мен төзімділігіне 
таң қалушы едім. Өз 
мамандығын сүйгені 
ме, әлде жауапкершілігі 
соншалықты мол ма, 
ауа-райының ешқандай 
да кедергісіне мән бер-
м е й ,  жо л д ы ң  а л ы с -
жақындығына да, жаяу 
баратын, трактор, арба, 
шанамен баратын жерлерге 
де жүзіне реніш алмастан, 
жылдам қимылдап, малдың 
ауруына себім тиіп жазы-

лып кетер деген үмітпен асығатын. 
Мен өте ризамын. Осындай жанның 
маған тәлімгер болғанына. Осы-
ны пайдалана отырып Шәмшия 
Жақыпқызына туылған күніңіз 
құтты болсын, сіздің өмірлік 
ұстанымыңыз баршамызға үлгі, ал 
ақыл-кеңесіңіз өте маңызды дегім 
келеді. Ғасыр асып, мазмұнды 
өміріңіздің шаттығына бөленіңіз.

ғ.темірбеКовА,
Аршалы ауданының ветеринария 

бөлімінің бас маманы.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 58-бабына сәйкес емделушілерді 
қолдау қызметі құрылды. 

ПАЦИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚыЗМЕТІНІҢ функциясына 
медициналық көмек көрсету сапасындағы бұзушылықтардың мән-
жайын анықтау кіреді.

Осыған байланысты, егер Сіз:
- медициналық қызмет көрсету сапасына қанағаттанбасаңыз;
- емхананың медициналық қызметкерлері тарапынан дөрекілікке 

жолықсаңыз;
- тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде 

көрсетілетін медициналық қызметтер үшін медициналық қызметкерлер 
тарапынан бопсалап ақша алу жағдайына соқтығыссаңыз;

- сонымен қатар, Сізде медициналық көмек көрсету тәртібі мен сапа-
сына қатысты басқа да сұрақтарыңыз туындаса, онда Сіз емхананың 
38 кабинетіндегі ПАЦИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚыЗМЕТІНЕ жүгінуге 
құқылысыз.

Емхананың 2-ші қабатында «Пациент бұрышы» үстеліндегі 
өтініштерді тіркеу журналына аты-жөніңіз бен байланыс деректеріңізді 
көрсете отырып, өз өтінішіңізді қалдыра аласыз, сонымен қатар 
өтінішіңізді біздің www.arshcrb.kz сайтында да қалдыруыңызға бо-
лады.

ПАЦИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚыЗМЕТІ Сіздің өтінішіңізді қарап, 
өтінішті қарау нәтижесі бойынша Сізге ақпарат береді. 

Сіз ПАЦИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚыЗМЕТІНЕ төмендегі телефон 
нөмірлері бойынша хабарласа аласыз:

8(716)44-2-21-34
8(716)44-2-05-41

Пациенттерді қолдау қызметі

№ 
р/с

мемлекеттік органдар атауы сенім телефоны /
факс/

1. «Аршалы ауданы әкімі аппараты» ММ 2-21-44, ф.2-13-52
2. «Аршалы кенті әкімі аппараты» ММ 2-15-64
3. «Арнасай ауылдық округінің әкімі 

аппараты» ММ
2-54-27

4. «Бұлақсай ауылдық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-57-34

5. «Жібек жолы ауылдық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-32-34

6. «Түрген ауылдық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-52-34

7. «Ақбұлақ селолық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-43-34

8. «Анар селолық округінің әкімі 
аппараты» ММ

6-02-68

9. «Бірсуатселолық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-55-34

10. «Волгодонов селолық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-34-89

11. «Ижев селолық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-42-34

12. «Константинов селолық округінің 
әкімі аппараты» ММ

2-31-34

13. «Михайлов селолық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-65-70

14. «Сараба селолық округінің әкімі 
аппараты» ММ

2-46-10

15. «Сәулет және қала құрылысы бөлімі» 
ММ

2-25-83

16. «Ішкі саясат бөлімі» ММ 2-18-30
17. «ТҮКШ, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ
2-25-85

18. «Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарлама бөлімі» ММ

2-13-76

19. «Мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ

2-28-73

20. «Білім бөлімі» ММ 2-25-14
21. «Кәсіпкерлік бөлімі» ММ 2-20-00
22. «Ауыл шаруашылық бөлімі» ММ 2-16-42
23. «Жер қатынастары бөлімі» ММ 2-13-56
24. «Құрылыс бөлімі» ММ 2-22-91
25. «Дене шынықтыру және спорт  

бөлімі» ММ
2-24-91

26. «Экономика және қаржы бөлімі» ММ 2-13-65
27. «Ветеринария бөлімі» ММ 2-20-63

Қазақтың ұлы ғалымы, ориенталист, 
тарихшы, этнограф, географ, фольклорист, 
ағартушы, демократ Шоқан Уәлихановтың 
180 жылдық мерей тойына орай аудандық 

«Шоқан-қазақтың жарық жұлдызы» 
атты Шоқан оқулары байқауы №3 Арша-
лы орта мектебінде өтті. 19 ғасырда өмір 
сүрген, кейінгі ұрпаққа рухани-әлеуметтік 
мұра қалдырған, әлем мойындаған дана 
ғалым Шоқан Уәлиханов.Ұлы ғалым 
Ш.Уәлихановтың асқар тұлғасы ту-
ралы кеңінен мәлімет бере отырып, 
оқушыларды ұлылар өмірінен өнеге 
алуға, ғалымның шығармашылығы мен 
ғылыми еңбектерін жас ұрпаққа наси-
хаттау, Отанға деген сүйіспеншілікке, 
патриоттық сезімге, елжандылыққа 
тәрбиелеу мақсатын қамтыды. Байқау 
мақсаты балалар мен жасөспірімдердің 
шығармашылық қабілетін дамыту, жеке 
басының және зияттық әлеуетін ашу; 
ғалымның география саласындағы сіңірген 
еңбектеріне қызығушылықтарын дамыту 
болды. «Шоқаны бар ел-шоқтығы биік 
ел» ғалымның өмірі, шығармашылығы, 

Білім ордасы
шоқан оқулары

еңбектері,саяхаттары туралы презента-
ция қорғау. Құйрықты жұлдыздай жарқ 
етіп...» ғалымға арнап жүрек жарды 
өлеңдерді мәнерлеп жатқа оқу.«Шоқан 
асулары» ғалымның саяхат күнделігінен 
үзінді оқу шарттарын қатысушы бала-
лар толық орындады. Байқауға белсене 
қатысқандар: Е. Бақытбеков- Абай орта 
мектебінің 9 сынып оқушысы, Бекежан 
Дәулетберді-Сары-оба орта мектебінің 9 
сынып оқушысы, Мырзағұл Мұратбек-
Иманжүсіп Құтпанұлы орта мектебінің 
9 сынып оқушысы, Досжан Жандос- 
Волгодонов орта мектебінің 9 сынып 
оқушысы, Ізбасаров Нұрболат-Орталық 
орта мектебінің 9 сынып оқушысы, Сату-
валдиева Асел- Херсонов негізгі мектебінің 
8 сынып оқушысы, Арыстанбеков Әлібек- 
Иманжүсіп Құтпанұлы орта мектебінің 
8 сынып оқушысы. Бұл маңызды шара 
қонақтары: Сәдуақас Есімбай- Қазақстан 
Республикасы тұңғыш президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы 
«Үшқоңыр-алтын бесік» балалық шаққа 
саяхат кітабының авторы, «Құрдастар» 

қорының директоры.Ләйлә Арыпқызы 
Омарова-Қазақстан Республикасы тұңғыш 
президенті мұражайының бас ғылыми 
қызметкері,ҚР мәдениет саласының үздігі. 
Ұстаздар да, көрермен, қолдаушы оқушылар 
да тартымды байқауды қызыға қарады. Осы 
байқауда топ жарып І орынды Волгодонов 
орта мектебінің 9 сынып оқушысы Досжан 
Жандос иеленді. 

Мырзағұл Мұратбек-Иманжүсіп 
Құтпанұлы орта мектебінің 9 сы-
нып оқушысы ІІ орын және Бекежан 
Дәулетберді-Сары-оба орта мектебінің 
9 сынып оқушысы ІІІ орынға ие болды. 
Дегенмен әрбір бала бойынан Шоқанның 
өр тұлғасына деген сүйіспеншілік, ұқсап 
бақсам деген талпыныс, сол сияқты са-
яхатшы болсам деген құлшыныстың 
байқалғаны от шашқан жанарларынан анық 
байқалды. Осындай патриотты жас буын-
дар ізін жалғап жатқандықтан Шоқанның 
алмаған асуларына шығатыны, оның есімі 
ешқашан да өшпейтіні белгілі. 

р. мАхАнов.
№ 3 АОМ, ұстазы.

1 маусым, дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «өңір өрнегі-Картина недели»
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «өңір өрнегі-Картина недели»
11.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Пәрменді пікір»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00-17.50 профилактикалық жұмыс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Салауат». Передача 
19.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Салауат». Передача 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Өзекті әңгіме». Хабар
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Болашак». 25  серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 9 серия 
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Титаник: Кровь и сталь». 6 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

2 маусым, сейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар  
10.35 «Салауат». Передача 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Салауат». Передача 
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар  
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Салауат». Передача 
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Наша служба». Передача    
19.30 «Актуальная тема». Передача  
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Наша служба». Передача    
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Актуальная тема». Передача 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Болашак». 26 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 10 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Титаник: Кровь и сталь». 7 серия 
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

3 маусым, сәрсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Наша служба». Передача    
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»

11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Наша служба». Передача    
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Наша служба». Передача    
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Точка зрения». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Бизнес идея». Передача  
19.30 «Точка зрения». Передача  
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Бизнес идея».Передача 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Точка зрения». Передача 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Болашак». 27 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 11 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Титаник: Кровь и сталь». 8 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

4 маусым, бейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Точка зрения». Передача 
10.35 «Бизнес идея».Передача 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Бизнес идея».Передача 
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Точка зрения». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Бизнес идея».Передача 
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Ақмола КЗ». Хабар 
19.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Ақмола КЗ». Хабар  
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Болашак». 28 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 12 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Титаник: Кровь и сталь». 9 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

5 маусым, жұма 
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар
10.35 «Ақмола КЗ». Хабар 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Ақмола КЗ». Хабар 
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Ақмола КЗ». Хабар 
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»

13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
19.30 «Актуальная тема». Передача
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Актуальная передача ». Передача 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Болашак». 29 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 13 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Титаник: Кровь и сталь». 10 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

6 маусым, сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Спорт лайф». Хабар 
09.55 «Салауат». Передача 
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Танымал». Передача
10.30 «Пәрменді пікір».
10.35 «Телемаркет»
10.40 «Спорт лайф». Хабар 
10.50 «Салауат». Передача 
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Ұлы Жеңіске 70 жыл!». Передача 
11.55 «Телемаркет»
12.00 «Танымал». Передача 
12.20 «Спорт лайф». Хабар 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Ұлы Жеңіске 70 жыл!». Передача
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Пәрменді пікір».
13.00 «Аймақ ақпарат»
13.40 «Спорт лайф». Хабар 
13.50 «Салауат». Передача 
14.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Телемаркет»
17.10 «Танымал». Передача 
17.30 «Ұлы Жеңіске 70 жыл!». Передача
17.40 «Сөзге шешен». Хабар 
18.00 «Телемаркет»
18.05 «Спорт лайф». Хабар 
18.15 «Наша служба». Передача    
18.25 «Танымал». Передача
18.45 «Телемаркет» 
18.50 «Ұлы Жеңіске 70 жыл!». Передача
19.00 «Сөзге шешен». Хабар
19.20 «Qalamtor». Хабар
19.30 «Спорт лайф». Хабар 
19.40 «Танымал». Передача 
20.00 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
21.15 «Qalamtor». Хабар 
21.25 «Сөзге шешен». Хабар
21.45 «Телемаркет»
21.50 «Танымал». Передача
22.10 «Телемаркет»
22.15 Х/ф «Лейла и Меджнун»
01.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

7 маусым, жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Сөзге шешен». Хабар
10.30 «Пәрменді пікір».
10.35 «Телемаркет»
10.40 «Ұлы Жеңіске 70 жыл!». Передача
10.50 «Qalamtor». Хабар
11.00 «Наша служба». Передача    
11.10 «Ақмола КЗ». Хабар  
11.20 «Личные встречи». Передача 
11.45 «Qalamtor». Хабар
11.55 «Телемаркет»
12.00 «Сөзге шешен». Хабар
12.20 «Наша служба». Передача    
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Qalamtor». Хабар
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Пәрменді пікір».
13.00 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
14.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Личные встречи». Передача
18.35 «Телемаркет»
18.40 «Наша служба». Передача    
18.50 «Телемаркет»
18.55 «Ақмола КЗ». Хабар  
19.05 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар 
19.15 «Личные встречи». Передача
19.40 «Сөзге шешен». Хабар
20.00 «өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
21.15 «Ақмола КЗ». Хабар 
21.25 «Личные встречи». Передача
21.45 «Телемаркет»
21.50 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
22.00 «Телемаркет»
22.05 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
22.10  Х/ф «Истина, любовь и красота»
01.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

сенім телефоны


