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ЌОЄАМДЫЌ  КЕЅЕСЌОЄАМДЫЌ  КЕЅЕС

CАРЫКЕМЕР АУЫЛДЫЌ CАРЫКЕМЕР  АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІОКРУГІ

Əл – Фараби атындаєы мəдениет їйі Əл – Фараби  атындаєы  мəдениет  їйі 
əдіскерлерініѕ ўйымдастыруымен «Ланкестік 
– заман ќасіреті» атты дґѕгелек їстел болып 
ґтті. Дґѕгелек їстелге мəдениет їйі мен 
орталыќ кітапхананыѕ ќызметкерлері ќатысты. 
Бїгінгі кїнде еѕ ґзекті де кїрделі мəселеге 
айналып отырєан  шараны мəдениет їйініѕ 
əдіскер-сценарийсі Ќ.Нарбатыр жїргізіп 
отырса, мəдениет їйініѕ ќызметкерлері 
М.Кґпешов, Ж.Сəлімбаева, Т.Жўмабеков, 
кітапханашы Р.Шыѕєысбаевалар таќырыпќа 
сай ґз ойларымен бґлісті.

БƏЙТЕРЕК АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
““Теремок” балабаќшасында “Мектепке Теремок” балабаќшасында “Мектепке 

дейінгі білім беруде дəстїрден тыс əдістерді 
ќолдану” таќырыбымен семинар ґткерілді.  
Онда сґз сґйлеген аудан əкімдігі білім 
бґлімініѕ мектепке дейінгі мекеме əдіскері 
Б.Əлімбекова  ўрпаќ  тəрбиесі  - ўлттыѕ 
таєдыры екендігін ауызєа алып, балаларєа 
білім  беруде  дəстїрден  тыс  əдістерді 
ќолданудыѕ маѕызына тоќталды.  Таќырып 
тґѕірегінде  “Теремок” балабаќшасыныѕ 
м е ѕ г е р уш і с і  О .Яш е в а ,  “Аќж а р ” , 
“Айнўр”, “Еркетай” балабаќшаларыныѕ 
тəрбиешілері Б.Дербисалиева, М.Усипбекова, 
А.Орынбетовалар сґз ќозєады. “Теремок” 
б а л а б а ќ ш а с ы н ы ѕ  т ə р б и е ш і л е р і 
Ж.Парзиева, А.Дарбишова, Л.Кенжекулова, 
Г.Сапрыкиналар кіші, орта топтармен тїрлі 
ашыќ сабаќтар ґткізіп, педагогтарєа арналєан 
мастер-класс ўйымдастырды. Психолог 
Л.Кенжекулова психологиялыќ тренинг 
жїргізді.

ТЇЙМЕКЕНТ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Тїймекент орта мектебінде «Ќамќорлыќ» Тїймекент орта мектебінде «Ќамќорлыќ» 

республикалыќ  акциясы ґткізілді. Оєан 
Тїймекент орта мектебініѕ ўжымы жўмыла 
атсалысып, балаларєа ќолдау кґрсетті. 
Акция барысында  «Жаќсылыќ  жасауєа 
асыєайыќ!» ќайырымдылыќ жəрмеѕкесі 
ўйымдастырылып ,  онда  оќушылардыѕ  
ќолдан  піс ірген  тїрлі  їй  таєамдары 
сатылып, тїскен ќаражатќа 25  оќушыєа 
аяќ киім, жемпір, бас киім, оќу ќўралдары 
əперілді. 

*            *             **            *             *
С.Сейфуллин атындаєы орта мектебінде С.Сейфуллин атындаєы орта мектебінде 

«Нашаќормен  ќалай  ќарым -ќатынас 
жасауєа  болады?» деген   таќырыпта 
дґѕгелек  їстел  ґтк і з ілд і .  Дґѕгелек 
їстелде мектеп медбикесі А.Толыбаева, 
Аќж а р  ауы лы  а м бул а т о р и я сы ныѕ 
медбикесі  М .Архабаевалар  баяндама 
о ќ ы с а ,  ќ а т ы с у ш ы л а р є а  « А ж а л 
транзициясы» бейнефильмінен  їзінді 
кґрс ет ілд і .  Директордыѕ  ќўќыќ  і с і 
жґніндегі орынбасары Б.Исмаилов жат 
əрекеттен аулаќ болу керектігін ґмірмен 
байланыстыра əѕгімелеп берсе, əлеуметтік 
– педагог  О .Тоќтарбаева  «Есірткі-жас 
ґмірді улаушы» таќырыбына сауалнама 
алды.  

ЫНТЫМАЌ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ

ЌР Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай ЌР Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай 
Ш.Уəлиханов атындаєы орта мектебінде 
тəлімгер  Л .Ќолдасованыѕ  мўрындыќ 
болуымен “Ерлікке таєзым” атты   кездесу 
кеші ўйымдастырылды. Оєан 1973-1989 
жылдарды  шарпыєан  Ауєан  соєысына 
ќатысќан  ќаћарман  ўлдар  М .Əшімов , 
Б.Бўланбаев, Є.Жаќашев, Е.Əшімжанов 
шаќырылды. Кездесуде мектептіѕ “Жас 
Ўлан”  ўйымыныѕ  оќушылары  туєан 
жер, Отан жайлы аќындардыѕ, ґздерініѕ 
ґлеѕ-жырларын  жатќа  оќыды ,  ерлікке 
байланысты əндер шырќап, ќонаќтарєа 
сўраќтар  ќойды .  Ґз  ке зег інде  отты 
жылдардыѕ  куəс і  болєан  батырлар  
с о є ы с т а є ы  к ї н д е р д е н  е с т е л і к т е р 
айтып,бїгінгі бейбіт ґмірге шїкіршілік 
ету керектігін тїсіндірді.
Кездесуде сонымен ќатар, Ауєан соєысы Кездесуде сонымен ќатар, Ауєан соєысы 

жайлы  бейнеролик  кґпшілік  назарына 
ўсынылса ,  кітапханашы  Г.Керімбекова 
ўйымдастырєан  кґрме  ќатысушыларєа 
ерекше əсер сыйлады. 

А У Ы Л  Е Ѕ Б Е К К Е Р Л Е Р І Н І Ѕ 
Б А С Ы Н  Ќ О С Ќ А Н  Ж И Ы Н

А.Шотбасова,
«Ауыл жаѕалыєы».

Х А Л ЌЫМЫ ЗД А 
«АУЫЛ – ЌАЗАЌТЫЅ 
АЛТЫН  БЕСІГІ» , 
«АУЫЛ  –  ЌАЗАЌ 
Р У Х Ы Н Ы Ѕ 
ТЕМ ІРЌАЗЫЄЫ » 
НЕМЕСЕ  «АУЫЛ  – 
ИІСІ  ЌАЗАЌТЫЅ 
ЌАРА ШАЅЫРАЄЫ» 
ДЕГЕН  ДАНАЛЫЌ 
СҐЗДЕР БАР. МІНЕ, СОНДЫЌТАНДА 
Б ОЛ А Р  М Е М Л Е К Е Т І М І З Д Е 
АУЫЛЄА , АУЫЛШАРУАШЫЛЫЄЫ 
САЛАСЫНА  МЕЙЛІНШЕ  ЌОЛДАУ 
КҐРСЕТІЛІП КЕЛЕДІ. МЕМЛЕКЕТ 
БАСШЫСЫ Н.Ə.НАЗАРБАЕВ ЖЫЛ 
САЙЫНЄЫ ЖОЛДАУЛАРЫНДА  ДА  
АУЫЛШАРУАШЫЛЫЄЫ САЛАСЫНА 
ЕРЕКШЕ КҐЅІЛ БҐЛГЕН. ОСЫЄАН 
БАЙЛАНЫСТЫ  ЕЛБАСЫ  ЖАЅА 
ЗАМАНАУИ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ПАЙДАЛАНУ АРЌЫЛЫ БЎЛ САЛАНЫ 
ЖАЅЄЫРТУЄА , ИННОВАЦИЯЛЫЌ 
ƏДІСПЕН  ҐРКЕНДЕТУГЕ  ЇНДЕП 
ЖЇРГЕНІ ДЕ РАС. ТІПТІ,  ЕЛІМІЗДЕ БЎЛ 
МАЌСАТТА АРНАЙЫ «АГРОБИЗНЕС-
2020» Т.Б БАЄДАРЛАМАЛАР ЖЇЗЕГЕ 
АСЫРЫЛУ ЇСТІНДЕ.

Ґткен аптаныѕ жўмасы кїні Бурыл ауылдыќ 
округіндегі Бурыл орта мектебініѕ акт 
залында ауыл еѕбеккерлерініѕ басын ќосќан 
келелі жиын болып ґтті. Оєан несібесін 
жерден тауып, ауданныѕ аграрлыќ саласын 
дамытуєа  ґз  їлестерін  ќосып  жїрген 
Ќостґбе, Бурыл, Ќўмжота ауылдарыныѕ 
шаруалары шаќырылды. 

Жиналєандардыѕ алдында сґз сґйлеген 
Жамбыл облысы əкімініѕ орынбасары 
Абдалы Нўралиев ауыл шаруашылыєы 
с а л а сын  ґркенде ту - елд іѕ  жарќын 
болашаєына  тікелей  əсер  ететіндігін 

ауызєа алып,  соныѕ ішінде егіншілікпен 
айналысу, оны єылыми негізде дамытудыѕ 
тиімділігі турасында айтып ґтті. Осы 
негізде облысымызєа арнайы келген Ќазаќ 
Ўлттыќ аграрлыќ университетініѕ бір топ 
єалымдарымен таныстырды. 
Мўнан соѕ сґз алєан  Ќазаќ Ўлттыќ 

аграрлыќ университеттіѕ єылыми жўмыстар 
жəне интеграция жґніндегі проректоры 
М.Ќалиасќаров халќымыз ежелден егіншілікті 
кəсіп  еткендігін , əйтседе  бїгінгі  таѕда 
ґсімдіктерді  егуде  кґптеген  кедергілер 
ке зде сет ін ін  т ілге  тиек  етт і .  Марат 
Ќалиасќарўлы егінніѕ бітік шыєуы еѕ алдымен 
тўќымныѕ сапалылыєына, арамшґптерді 
уаќытылы дəрілеуге байланысты екендігін 
əѕгімеледі.   
Келелі жиын барысында оєан ќатысушы 

еѕбеккер ќауым ауданда бау-баќша, кґкґніс 
жəне  жылыжайларды  ґсіріп -баптауда 
кездесетін кейбір ќиындыќтарды алєа тарта 
отырып, мемлекет тарапынан шаруаларєа 
ќолдау кїшейтіле тїссе екен деген уəждерін 
білдірді. Келген ќонаќтарєа сауалдарын 
ќойып, жауаптар алды.

***
Сонымен  ќатар ,  єалымардан  ќўралєан 

жўмысшы топ ауданымыздаєы «Талап» шаруа 
ќожалыєына да ат басын бўрды. Ќожалыќтыѕ 
тыныс-тіршілігімен  танысќан  ќонаќтар 
ґлкемізде жылыжай жўмысыныѕ жанданып 
жатќандыєын кґріп, риза болысты.

Маѕызды 
мəселе ќаралды
Аєымдаєы  жылдыѕ  2 4  аќпанында  

аудандыќ  мəслихаттыѕ  кезектен  тыс 
ХХХХХІ сессиясы болып ґтті. Сессия 
мəжілісін оныѕ тґраєасы № 4 Сазтерек 
сайлау округініѕ депутаты С.Рəпілбеков 
жїргізіп отырды. 
Кїн  тəрт іб інде г і   б ір інші  мəс еле 

бойынша  «Байзаќ  ауданы  аумаєында 
жиналыст ар ,  митинг ілер ,  шерулер , 
пикеттер мен демонстрацияларды ґткізудіѕ 
ќосымша тəртібін бекіту туралы» аудан 
əкімдігі ішкі саясат бґлімініѕ басшысы  
М.Махамбетов  баяндама  жасады.  Ал 
екінші   жəне  їшінші  мəселелер :  яєни  
«Байзаќ аудандыќ  Ќоєамдыќ  кеѕесініѕ 
Ереже с і  тура лы»  жəне  «Аудандыќ 
прокуратураныѕ тексеру ќорытындысы 
туралы» аудандыќ мəслихаттыѕ  аппарат 
жетекшісі  И.Сəлімбаев  баяндады.

 Кїн тəртібіндегі  мəселелер  тўраќты 
комиссияныѕ  бірлескен  отырысында 
ќаралєандыќтан, депутаттар тарапынан 
сўраќтар туындаєан жоќ. 
Аталєан  мəселелер  бойынша  сессия 

тиісті шешімдер ќабылдады.
Се ссия  жўмысына  аудан  əк ім ін іѕ 

орынбасары  Д .Сўлтанбеков  ќатысып 
отырды.

Ґз тілшіміз.

С.Ќалмўратов,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Їстіміздег і  жылдыѕ  аќпан  айында 
мəслихаттыѕ шешімімен Ережесі бекітілген 
аудандыќ Ќоєамдыќ кеѕес ґзініѕ алєашќы 
отырысында ўйымдастыру мəселелерін 
ќараєан болса, екінші отырысыныѕ кїн 
тəртібіне ґз Ережесініѕ 21,1-тармаєына жəне 
Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќоєамдыќ 
кеѕестер  туралы» Заѕыныѕ  18  бабы 
4-тармаєына сəйкес аудан əкімі М.Шїкеевтіѕ 
жўмыс нəтижелері туралы есебін тыѕдау 
мəселесі енгізілген екен.
Отырыстыѕ  ўсынылєан  кїн  тəртібі , 

регламенті кеѕес мїшелері  тарапынан 
бірауыздан бекітілген соѕ, баяндама їшін сґз 
Мўратхан Жїнісəліўлына берілді.
Ґз кезегінде аудан басшысы есепті кезеѕ 

барысында атќарылєан жўмыстарды сала-
сала бойынша шолып ґтті. Атап айтќанда 
есепті жылы 2 млрд. 334 млн. теѕгеніѕ ґнімін 

ґндірген аудан ґнеркəспорындарыныѕ, ауылшаруашылыєы салаларыныѕ еѕбек кґрсеткіштерінен 
бастаєан баяндамашы шаєын жəне орта кəсіпкерлікті дамыту, мемлекеттік баєдарламалардыѕ 
орындалу барысы, аудан тўрєындарын тўрєын їймен, газбен, ауыз сумен ќамту, бюджеттіѕ 
орындалуы, еѕбек нарыєы, денсаулыќ саќтау, білім, мəдениет, спорт, ќўќыќ ќорєау салалары 
бойынша жїйелі тїрде атќарылєан жўмыстардыѕ нəтижесінде ќол жеткізілген жетістіктермен 
ќатар кейбір салаларда орын алєан кемшін тўстарды атап ґтті.
Айта кетерлік жəйт ґткен аќпан айыныѕ 1 мен 12 аралыєында аудан əкімініѕ тўрєындар алдында 

атќарылєан жўмыстар туралы берген есепті кездесулері барысында кґптеген жўмыстардыѕ 
атќарылып, дерлік барлыќ салаларда кґрсеткіштердіѕ жаќсы нəтиже бергендігіне кґз жеткізген 
ауыл тўрєындары ґздерініѕ оѕ баєаларын берген болатын.
Ќысќа ќайырєанда, аудан аумаєында жїзеге асырылєан жўмыстар 58 индикатор (кґрсеткіш) 

бойынша баєаланатын болса, соныѕ 54-і бойынша жаќсы нəтижелерге ќол жеткізілген. Орын 
алєан олќылыќтар бойынша оларды жою, алдын алу маќсатында жїйелі тїрде жўмыстардыѕ ќолєа 
алынєандыєы баяндалды. 
Жасалєан есепті баяндамаєа ќатысты кеѕес мїшелері тарапынан сўраќтар туындай ќойєан жоќ.  

Жўмыс нəтижелеріне ќанаєаттанарлыќ деген баєа берілді. Бўдан соѕ отырыс ќатысушылары кїн 
тəртібіндегі мəселе бойынша ќарар ќабылдады.
Ќоєамдыќ  кеѕес жўмысын оныѕ тґраєасы, К.Бесбаев жїргізіп отырды.Сондай-аќ кеѕес  

отырысына аудандыќ мəслихат хатшысы Н.Їкібаев ќатысты.                                                                                                      

Аудандыќ мəслихаттыѕ Аудандыќ мəслихаттыѕ 
сессиясындасессиясында Ж ў м ы с  н ə т и ж е л е р і 

ќ а н а є а т т а н а р л ы ќ
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1 НАУРЫЗ -АЛЄЫС  АЙТУ  КЇНІ1 НАУРЫЗ -АЛЄЫС  АЙТУ  КЇНІ

“Қîғàìäûқ êåëiñiì - òàòóëûқ êåïiëi”“Қîғàìäûқ êåëiñiì - òàòóëûқ êåïiëi”
АТ ТЫ  Д ҐЅ Г Е Л Е К  Ї С Т Е Л  Ґ Т Т ІА Т ТЫ  Д ҐЅ Г Е Л Е К  Ї С Т Е Л  Ґ Т Т І

 Г. Əбдіќўлова.
“Ауыл жаѕалыєы”.

Аудан  əкімдіг і  ішкі  саясат  бґлімініѕ 
ўйымдастыруымен ґткен жиынды  аталмыш 
бґлімніѕ басшысы  М.Махамбетов  ашып,  
жїргізіп отырды.
Алќалы  жиында  сґз  алєан 

“Ахыска” тїрік   этномəдени 
о р т а л ы є ы н ы ѕ  Ж а м б ы л 
облыстыќ ќоєамдыќ бірлестік 
ф и л и а л ы н ы ѕ  д и р е к т о р ы 
Махмутжон  Давришев   ќазаќ 
жерінде  таєдыр  табыстырєан 
сан ўлт ґкілдерініѕ жарасымды 
тірлігін сґз  етсе, “Байзаќ баба” 
мешітініѕ бас имамы Р.Азизов 
болса,   əлемдік даєдарыс кезінде 
ел бірлігін, татулыєын саќтаудыѕ 
а р ќ а с ы н д а   ќ и ы н д ы ќ т ы 
жеѕетіндігімізді  əѕгімеледі . 
Аудан  прокуратурасыныѕ  аєа 
прокуроры Б.Ќалыбаев, тїрік ўлттыќ мəдени  
орт алыєыныѕ  жетекшіс і  М .Раджамов 
“жїзі басќа –жїрегі бір, тілі басќа – тілегі 
бір» жїзден  астам  ўлт  ґкілдерініѕ  бір-
бірімен ажырамастай бірлікте, достыќта, 
сыйластыќта  болуы -басты  жетістіг іміз 
болып  табылатындыєын ,  аудандыќ  орыс  
ўлттыќ  мəдени  орталыєыныѕ  жетекшісі 

А З А М А Т Т А Р Д Ы 
Ќ А Б Ы Л Д А Д Ы

Ќа з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 
«Прокуратура туралы» заѕныѕ 4-бабына 
сəйкес  прокурорлыќ  ќызметтіѕ  басты 
маќсаты-Конституция  мен  заѕдардыѕ 
їстем тўруын ќамтамасыз ету, адамныѕ 
жəн е  а з ам ат тыѕ  ќ ў ќыќ т а ры  м ен 
бостандыќтарын, сондай-аќ, ќоєам мен 
м е м л е к е т т і ѕ 
заѕмен ќорєалатын 
мїдделерін ќорєау 
болып  табылады 
делінген .   Əрбір 
мемлекет  ґз ін іѕ 
даму  процес інде 
барлыќ ќоєамдыќ 
с а л а л а р д а ,  
оларды ќўрайтын 
а з а м а т т а р 
а р а с ы н д а є ы 
ґ з а р а  ќ а р ы м -
ќ а т ы н а с т а р д а 
заѕмен белгіленген 
т ə р т і п т і  ж ə н е 
саќтыќ шараларын 
орнатуєа мїдделі.
Ґ т к е н  а п т а д а 

а у д а н д ы ќ 
прокуратураныѕ  єимаратында  облыс 
прокурорыныѕ  орынбасары ,  аєа  əділет 
кеѕе сшіс і  Бер ік  Сайлауўлы  Ќўлтасов 
а з а м а т т а р д ы  ж е к е  м ə с е л е л е р і м е н 
ќабылдады.
Ќабылдауєа  а л є ашќы  болып  келген  

Сарыкемер  ауылы  Сухамбаев  кґшесініѕ  
тўрєыны  Г.Магузумова   ќарызєа  берген 
аќшасын ала алмай жїргендігін,  аталєан 
мəселеге байланысты 2007 жылы шыќќан 
сот шешімініѕ осы кїнге дейін орындалмай  
ж а т ќ а н д ы є ы н  а й т ы п ,  а р ы з д а н д ы . 
Арызданушыныѕ уəжін мўќият тыѕдаєан  
Берік Сайлауўлы аталмыш  мəселе  баќылауєа 
алынып, сот шешімініѕ орындалмау себебін 
аныќтап, 15 кїн ішінде жауап берілетіндігін 
жеткізді.  Їлгілі  ауылынан келген М.Алдабеков 
пен  сарыкемерлік С.Балабековтер учаскелік  
жер  тел ім іне  байланысты  туындаєан 
мəселелерініѕ  заѕ  тўрєысынан  шешілу 
жолдарына ыќпал етуін сўрай  келіпті. Ќос 

азаматтыѕ мəселелерін аныќтап, зерделеп 
тиісті жауабын беруді аудан прокурорына 
табыстаєан    Берік Ќўлтасов  Дихан ауылы 
Сїгірбай кґшесі, №16 їйдіѕ тўрєыны Орынкїл 
Зауырбаева мен Марат Ќуанышевтыѕ арызын 
да тыѕдады.  Кґп балалы ана  осыдан 10 
жыл бўрын тўрєын їйлерін кепілдік ретінде 

банктерге  тіркеп, несие алєан кісілердіѕ 
заѕсыз  əрекеттеріне  шаєымданып ,тиісті 
ќў зырлы  орындар  т арапынан  олар є а 
тиісті  шара  ќолданылмай  жатќандыєын , 
баспана  ќўжаттарыныѕ  ќайтарылуына  
кґмек беруін сўранды. Кґтерілген мəселе 
бойынша облыс прокуратурасыныѕ тиісті 
бґлімдеріне тапсырма беріліп, белгіленген 
мерзім ішінде жауап берілетіндігін  жеткізді. 
Ал  А .  Тґлепбергенова  болса   А .  деген 
азамат тарапынан кґрсетілген ќоќќан –лоќы 
əрекеттеріне  аудандыќ  ішкі  істер  бґлімі 
ќызметкерлері тарапынан  ешќандай шара  
ќолданылмай  келе  жатќандыєын   айтып 
шаєымданды .  Заѕдылыќтыѕ  бўзылуы 
аныќталєан  жаєдайда  к інəл і  тўлєалар  
жауапкершілікке тартылатындыєын  сґз еткен 
Берік Ќўлтасов  айтылєан жайттыѕ барлыєы 
баќылауєа  алынатындыєын ,  мəселеніѕ 
шешімін   ґзі тікелей ќадаєалауєа алатынын 
жеткізді.                                     Ґз тілшіміз.

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан 
Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік 
басќару жəне ґзін-ґзі   басќару туралы» 
Заѕыныѕ  31-ші  бабыныѕ   16 тармаєына 
с ə й ке с ,  ауд ан  аума єынд а  ќ о є амдыќ 
орындарды  абаттандыру  жəне  сыртќы 
безендіру екі айлыєындаєы жўмыстарын 
жїргізу  маќсатында  Байзаќ  ауданыныѕ 
əкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1.  Аудан  аумаєында  2016  жылдыѕ  1 
наурызынан 1 мамырына дейін ќоєамдыќ 
орындарды  абаттандыру  жəне  сыртќы 
безендіру екі айлыєын ґткізу жарияланс
ын.                                                                                                          

2. Ќоєамдыќ орындарды абаттандыру жəне 
сыртќы  безендіру  екі  айлыєын  ґткізуге 
басшылыќ  жасау  їшін  тґмендег ідей 
ќўрамда аудандыќ Штаб ќўрылсын:
Ќилыба е в  Əз імхан  Ќилыбайўлы 

-Байзаќ ауданы əкімініѕ орынбасары, штаб 
тґраєасы; 
Ќойлыбаев Рашид Абсатўлы - Байзаќ 

ауданы əкімдігініѕ тўрєын їй-коммуналдыќ     
шаруашылыќ ,  жолаушылар  кґлігі  жəне 
автомобиль жолдары бґлімініѕ басшысы,    
штаб   тґраєасыныѕ  орынбасары;
Нахимов  Еркін  Жўмабекўлы-Байзаќ 

ауданы əкімдігініѕ тўрєын їй-коммуналдыќ     
шаруашылыќ ,  жолаушылар  кґлігі  жəне 
автомобиль жолдары бґлімініѕ бас маманы, 
штаб хатшысы;                                    
Штаб мїшелері:
Жїнісов  Ермек  Меѕлібайўлы  -«Байзаќ 

ормандары жəне жануарлар дїниесін ќорєау 
жґніндег і» коммуналдыќ  мемлекетт ік 
мекемесініѕ басшысы (келісім бойынша);
Мырзаќўлов Ержан - Ахметўлы -Байзаќ 

аудандыќ  тґтенше  жаєдайлар  бґлімініѕ 
басшысы (келісім бойынша);
Дауренбеков  Арман  Бейсенбайўлы - 

Байзаќ аудандыќ ІІБ-ніѕ жергілікті полиция 
ќызметініѕ басшысы, полиция капитаны 
(келісім бойынша);
Ќалмўратов Сапар Нўрмаханўлы- Байзаќ 

Ќоєамдыќ орындарды абаттандыру жəне 
сыртќы безендіру екі айлыєын ґткізу туралы

аудандыќ  «Ауыл  жаѕалыєы» газетініѕ 
редакторы (келісім бойынша);
Сыздыќов  Сəкен  Шəмшіўлы- Байзаќ 

ауданы əкімдігініѕ мəдениет жəне тілдерді 
дамыту бґлімініѕ басшысы; 
Бибосынов  Тґлеген  Асханбекўлы  - 

Байзаќ ауданы əкімдігініѕ ќўрылыс, сəулет 
жəне ќала ќўрылысы бґлімініѕ басшысы;
Тлеуќўлова  Сəуле  Сейдімханќызы  - 

Сарыкемер ауылдыќ округініѕ əкімі;
Постанов  Алмат   Абылайханўлы  - 

Байзаќ аудандыќ тўтынушылар ќўќыќтарын 
ќорєау басќармасыныѕ басшысы (келісім 
бойынша);
Ќилыбаев Мўхтар Исаќўлы - Бəйтерек 

ауылдыќ округініѕ əкімі.  
 3 .  Аудан  бойынша   2016 жылдыѕ  1 

наурызынан 1 мамырына дейінгі аралыќта 
ќоєамдыќ  орындарды  абаттандыру  жəне 
сыртќы  безендіру  екі  айлыєын  ґткізу 
барысында  орындалатын  жўмыстардыѕ 
жоспарланєан мґлшері №1, 2 ќосымшаларєа 
сəйкес бекітілсін.

4. Ауылдыќ округ əкімдеріне ќоєамдыќ 
орындарды  абаттандыру  жəне  сыртќы 
бе зенд іру  ек і  айлыєыныѕ  і с -шаралар 
ж о с п а р ы н  ж а с а у  ж ə н е  о р ы н д а у 
тапсырылсын.

5 .  Аудандыќ  мекемел ер ,  ўйымдар , 
кəсіпорындар жəне ќоєамдыќ орындардыѕ 
б а сшыларына  ќо є амдыќ  орынд арды 
абаттандыру  жəне сыртќы безендіру  екі 
айлыєын ўйымдастыру ўсынылсын.

6. Аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы – Сельская 
новь» газеті редакциясына (С. Ќалмўратов 
келісім  бойынша) ќоєамдыќ  орындарды 
абаттандыру  жəне сыртќы безендіру екі 
айлыєын  жїргізу   барысы   жəне  оєан  еѕбек 
ўжымдарымен тўрєындардыѕ атсалысуын 
їнемі жариялау ўсынылсын.

7. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау 
аудан  əк ім ін іѕ  орынбас ары  Əз імхан 
Ќилыбайўлы Ќилыбаевќа жїктелсін.

Аудан əкімі                    М.Шїкеев.

“ЖАЌСЫЛЫЌ 
ЖАСА ! ”

атты  республикалыќ деѕгейде ґтіп жатќан  
акцияєа їн ќатып жатќандар ќатары кїн санап 
ґсіп  келеді .  «Жаќсылыќ  жаса  да  суєа  ат ; 
балыќ кґрмесе халыќ кґреді, халыќ кґрмесе 
де Жаратушы кґреді» дейді халыќ даналыєы. 
Шындыєында да  ќамќорлыќты ќажет ететін 
мўќтаж жандарєа ќолўшын беру,  кемтар мен 
жетім ,  ќамќорлыќќа 
а лынє ан  ба л а л ар є а 
жанашырлыќ  таныту, 
ќ а р т ,  жа л єы з і л і к т і 
ќарияларєа  ќуаныш 
сыйлау -  адамдарды 
м е й і р і м д і  б о л у є а 
їндейтіндігі  шындыќ. 
  Ќ а й ы р ым ды л ы ќ 
жасау- адамгершіліктіѕ 
биік ќасиеттерініѕ бірі 
саналады. Ќамшыныѕ 
сабындай ќысќа ґмірде 
ќолдан  келгенше аялы 
алаќан мен жан жылуын ќажет ететін жандарєа 
ќол  ўшын  бергенге  не  жетсін .Сондыќтан 
«Ќайырымдылыќ  жасасаѕ ,  ќайырын  ґзіѕ 
кґрерсіѕ», -деп халќымыз  тегін айтпаєан. 
Мəселен  маѕайында тўратын  кґршілері  єана 
емес, кґше кездескен  бейтаныс адамдардыѕ ґзіне 
кґмегін беруден жалыќпайтын,  ауданымыздыѕ 
тўрєыны   Мария   Жанбосынова  (суретте) 
апайымыз    45 жылдан беру Иванов əдісімен  
аєзаны  шыныќтырып  келеді .  Суыќ  судыѕ 
адам аєзасына  пайдасын насихаттап жїрген  
їлкен жїректі апайымыз ай сайын алатын 
зейнетаќысыныѕ бір бґлігін ќайырымдылыќќа 
арнапты. Яєни кґпбалалы бірнеше  отбасыларына 
арнап, азыќ-тїлік ґнімдерін сатып алып, тегін 
таратып келеді. Ауданымыздаєы  “Кəусар”, 
“Бегей” дїкендерінде   ќамќорлыќќа  зəру 
отбасыларыныѕ   нанды тегін алуына мўрындыќ 
болып отырєан аудан кəсіпкерлерініѕ тірлігі-
сауапты іс екендігі аныќ. 
  Жалпы жїрек жылуын ўсыну, сауабы мол 
іске  атсалысу  арќылы  риясыз  жаќсылыќ 
жасаушылар  ќатарынан  Оразалы  Телеуов , 
Алтынбек Жəмішжанов, Алмас Болшыбеков, 
Лəззат Жабатаева,  Несіпкїл Байжановаларды 
жиі кґруге болады.  
Жаќсылыќ жасаудыѕ аясы  ауќымды.  Кґлікте 

келе жатќан ќарт кісілерге орын беру,  ќолындаєы 
ауыр жїгін кґтерісу,  жолда бўзылып ќалєан 
кґлік егесіне  жəрдем беру, бейтаныс кісілерге 
бірінші болып  сəлем беру, жолаушыларєа 
кедергі келтіретін заттарды жолдан  алып тастау, 
ґлімді еске алу, басќаєа зиян тигізуден саќтану, 
ілім їйрену жəне їйрету, жамандыќтан тыю, 
сўраєанєа жол кґрсету,  еѕ аќыры жаныѕда 
жїргендерге жылы ќабаќ танытып,  жаќсы 
сґйлеудіѕ ґзі де жаќсылыќ жасаєанєа жатады 
екен. Олай болса, ґміріѕізде риясыз жасаєан  
жаќсылыєыѕызбен бґлісе аласыз ба, оќырман?

Ґз тілшіміз.

Ќайырымдылыќ Ќайырымдылыќ 
ќа є и д аттарыќа єи д аттары

ЕЛБАСЫНЫЅ ЖАРЛЫЄЫМЕН 1 НАУРЫЗ- АЛЄЫС 
АЙТУ КЇНІ БОЛЫП БЕКІТІЛДІ. БЎЛ МЕРЕКЕ ЕЛІМІЗДЕ 
ТЎРАТЫН 140-ЌА ЖУЫЌ ЎЛТ ҐКІЛДЕРІНІЅ ТАТУЛЫЄЫН, 
БІРЛІГІ МЕН ЫНТЫМАЌТЫ ТІРЛІГІН  ЎЛЫЌТАЙТЫНДЫЄЫ 
ШЫНДЫЌ.
Киелі ќазаќ жерінде  ўрпаќ ґсіріп, ел игілігі 

жолында тер тґгіп жатќан  сан ўлт ґкілдері 
бїгінде бір атаныѕ баласындай тату-тəтті єўмыр 
кешуде.

               АНЫЌТАМА ЇШІН:
Ґткен єасырдаєы сталиндік репрессия, кїштеп 

ќоныстандыру, тыѕ игеру кезінде еріксіз ќазаќ 
жеріне ќоныстандырылєан   басќа ўлт ґкілдері 
їшін Ќазаќстан екінші отанына айналды. 1937 
жылы екінші дїниежїзілік соєыс ќарсаѕында 
Ќиыр Шыєыстан 96 мыѕ кəріс отбасымен, 
1940 - 1941 жылдары батыс шекарадан 105 мыѕ 
поляк, Ўлы Отан соєысы басталысымен Еділ 
ґзені бойын мекендейтін 1 миллионнан аса неміс 
шыєысќа кґшірілді. Олардыѕ 400-мыѕы ќазаќ 
даласына келді. 1943 - 1944 жылдары мыѕдаєан 
ќалмаќтар, ќарашай, ќырым татарлары, 
балкарлар, чешендер, ингуштар, соєыс кезінде 
2, 5 миллиондай басќа ўлт ґкілдері Ќазаќстанєа 
ќоныстанды. Тыѕ игеру жылдары 2 миллиондай 
басќа ўлт ґкілдері таєы кґшіріліп əкелінді. 

Ќазаќстанныѕ кґп ўлтты халќыныѕ татулыєы, 
ынтымаќтастыєы ,  бейбітшілігі -тəуелсіз 
еліміздіѕ басты байлыєы саналады. «Біз кґппіз 
жəне бəріміз -бір Елміз, бір халыќпыз» деп 
Елбасымыз айтќандай,  халќымыз əр кезеѕдерде 
елімізден пана іздеп келген «ґзге ўлттардыѕ” 
бəрін бауырына басып, тґрінен орын берді, 
ќиын кезеѕдердіѕ ґзінде бір їзім нанды бґліп 
жеді, ќыз беріп, келін тїсіріп,  ќўда-жекжат 
атанды.1995 жылдыѕ 1 наурызында  Елбасыныѕ 
Жарлыєымен  ќўрылєан  Ќазаќстан  халќы 
Ассамблеясы  достыќты, ўлтаралыќ келісімді 
ныєайтуєа ерен  еѕбек сіѕіріп келеді.

1 наурыз-Алєыс айту кїніне орай “Астана” 
балалар баќшасында “Алєыс айту-парызым” 
атты  ертеѕгілік ґткерілді. Шараєа ќатысќан 
Жамбыл облысы білім басќармасыныѕ мектепке 
дейінгі ўйымныѕ бґлім басшысы С. Жаманбаева  
елімізде тўѕєыш рет ґткізілгелі отырєан Алєыс 
айту кїнініѕ маќсатына тоќталып, айтулы 
мерекемен кґпшілікті ќўттыќтады.Бўдан соѕ 
сґз алєан баќша меѕгерушісі Л. Жарылќапова  
ел ертеѕі-балалар бойында мейірімділік пен 
адамгершіліктіѕ асыл ќасиеттерін  сіѕірудіѕ 
маѕызын тілге тиек етті. 

 Алєыс айту кїніне арналєан шарада  баќша 

бїлдіршіндері мен  тəрбиешілер  əртїрлі ўлт 
ґкілдерініѕ билерін билеп, Отан,  туєан жер, 
достыќ, бірлік пен бейбітшілік туралы əндерді  
орыс, ќазаќ, аєылшын  тілдерінде шырќады. 
“Бауырсаќ”, “Кґбелек” топтары кестелі жырдан 
шашу шашса, “Достыќ келер” атты ќойылымда 
ўлтаралыќ келісім дəріптелді.

“Бізде əр этнос басќа этностардыѕ ґрнектерімен 
їйлестіре отырып, ґз ґмірініѕ ґрнегін ќўрып 
келеді. Жəне бəріміз бірге Ќазаќстан атауындаєы 
єажайып, тїрлі-тїсті, баєа жетпес Ўлы Тарих 
полотносын салудамыз.

«Дамудыѕ сыры-бірлікте, табыстыѕ сыры 
-тірлікте». Мўратќа жолын тапќан жетеді. 
Еѕбегіміздіѕ жанбаєы біздіѕ ортаќ їйімізді 
бейбітшіліктіѕ бесігі етіп, барды баєалай 
білуімізге  байланысты . Ќазаќты  ќасиетті 
ќара шаѕыраќќа баласаќ, еліміздегі барша 
э тно ст ар - сол  шаѕыраќќа  шаншылєан 
уыќтар” деп Елбасымыз  Ќазаќстан халќы 
Ассамблеясыныѕ ХХІ сессиясында айтќандай,  
баќша бїлдіршіндері бірін-бірі сыйлау, їлкенге 
ќўрмет кґрсету, мўќтаждарєа ќайырымдылыќ 
кґрсетудіѕ маѕызын  ойын арќылы  жан-жаќты 
кґрсетті.                                         

 Ґз тілшіміз.

ХАЛЫҚТАР  ДОСТЫҒЫН  ҰЛЫҚТАДЫ

ЖАМБЫЛ  ОБЛЫСЫ  БАЙЗАЌ  АУДАНЫ 
ƏКІМДІГІНІЅ  ЌАУЛЫСЫ

23 аќпан 2016 жыл                      №66                        Сарыкемер ауылы

Л.Горр  болса ґсіп келе жатќан жасґспірімдер 
санасына  халыќтар достыєыныѕ, ўлттар 
арасындаєы   таєаттылыќтыѕ  маѕызын 
с іѕ іру  ќажетт і г ін  алдыєа  тартты .  Ал , 
Бурыл,  Ботамойнаќ, Сарыкемер, Бəйтерек  
ауылдыќ ардагерлер алќасыныѕ тґраєалары   

К.Шартыќбаев, Б.Сарсенов, С. Ќуатбеков, 
С .Айтбаевтар    бірлігі  жарасќан  елдіѕ 
б о л аш а є ы  ж а р ќ ы н  б о л а т ы н д ы є ы н , 
тўраќтылыќ пен бейбітшіліктіѕ, халыќтар 
арасындаєы  бірліктіѕ, ќоєамдыќ келісімніѕ 
ќадіріне жетудіѕ маѕызын  жастар бойына  
сіѕірудегі  аєа  буын  ґкілдеріне  жїктеліп 

о т ы р є а н  м і н д е т т і ѕ  ау ќ ым ды лы єы н  
əѕгімеледі.

- Байзаќ ґѕіріне  кґшіп келген кезде бізге  
ќўшаєын айќара ашып, бір їзім нанымен 
бґлісіп, тґрінен орын берген  ќазаќтардыѕ 
кеѕпейілдіг ін  ешуаќытта  ўмытпаймыз .  

Ўлтым тїрік болєаныммен, 
жа ным  д а ,  жї р е г і м  д е 
«ќазаќ» деп сґзін бастаєан  
С. Ахметов  ќазаќ халќыныѕ 
ќанында бар кеѕпейілділік 
п е н  ж о м а р т т ы ќ т ы ѕ   
арќасында  ґткен  єасырда  
ќазаќ жеріне еріксіз ќоныс 
аударылєан  кґптеген  ўлт 
ґк ілдер і  бїг інде   ўрпаќ 
ґс ір іп ,  алаѕсыз  т іршіл ік 
кешіп отырєандыєын  айтты. 
Ард а г е р  Ш .Та ѕ а т а р о в ,  
М ə л с  ќ а ж ы  Х а л б а е в , 
аудандыќ ардагерлер кеѕесі 
тґраєасыныѕ  орынбасары 

С .Ермековтер  140-ќа  жуыќ  ўлт  ґкілдері 
«Ќазаќстан-ортаќ Отанымыз, ортаќ їйіміз» 
деген ќўндылыќтыѕ тґѕірегіне топтасып 
отырєандыєын ,  ал  еѕ  бастысы -барша 
халыќты ортаќ ќўндылыќ-елдіѕ тəуелсіздігін 
ныєайту жолында біріктіру екендігі баса 
айтылды.
Келелі жиынды М.Махамбетов ќорытты.
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Ќазаќс т ан  Ре спубликасыныѕ  «Ќазаќс т ан 
Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ 
заѕыныѕ 104 бабыныѕ 6 тармаєына сəйкес:

1. Жамбыл облыстыќ мəслихатыныѕ 
депутатыєына їміткерлер 

ретінде тіркелгендер:
№10 сайлау округі бойынша

1.Копбосынов Жалгасбек Алимкулович - 1953 жылы 
туылєан, казаќ,«Байзак су» КМК-ныѕ директоры, 
Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№11 сайлау округі бойынша
1. Ешеева Гульсун Алиевна-1962 жылы туылєан, 

тїрік, «Гулсім» бала баќшасыныѕ меѕгерушісі, Ќостґбе 
ауылыныѕ тўрєыны.

№12 сайлау округі бойынша
1.Мамырбаева Гульнар Сериковна-1959 жылы туылєан, 

ќазаќ, аудандыќ орталыќ аурухананыѕ бас дəрігерініѕ 
орынбасары, Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

2. Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ депутатыєына 
їміткерлер ретінде тіркелгендер:

№1 сайлау округі бойынша
1.Аликулов Айбол Амангельдиевич -1969 жылы 

туылєан, ќазаќ,С.Сейфуллин  атындаєы орта мектебініѕ 
мўєалімі, Аќжар ауылыныѕ тўрєыны.

2. Заурбаева Меруэрт Кенесовна - 1982 жылы 
туылєан, ќазаќ,«Интергаз Центр Азия» АЌ-ныѕ шебері, 
Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№2 сайлау округі бойынша
1.Алменова Клара Рыскелдиевна - 1966 жылы туылєан, 

ќазаќ, Аманкелді атындаєы орта мектебініѕ директоры, 
Кґкбастау ауылыныѕ тўрєыны.

 2. Кадирова Газиза Серикбаевна - 1988 жылы туылєан, 
ќазаќ, Гагарин атындаєы орта мектебініѕ лаборанты, 
Кґкбастау ауылыныѕ тўрєыны.

№3 сайлау округі бойынша
1.Оспанова Анара Абуовна - 1987 жылы туылєан, 

ќазаќ, аудандыќ орталыќ аурухананыѕ бухгалтері, 
Ќызыл жўлдыз ауылыныѕ тўрєыны.

№4 сайлау округі бойынша
1.Менлибекова Айгуль Аркабековна - 1981 жылы 

туылєан, ќазаќ, аудандыќ орталыќ аурухананыѕ 
бухгалтері, Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№5 сайлау округі бойынша
1.Азанкулова Алтынай Дюйсебайќызы - 1995 жылы 

туылєан, ќазаќ, «Информационный центр - Тараз» ЖШС-
ныѕ операторы, Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

2. Байгараев Айдар Маратович- 1987 жылы туылєан, 
ќазаќ, №23903 əскери бґлімініѕ келісімшарт бойынша 
ќызметкері, Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№6 сайлау округі бойынша
1. Абилдаев Мадияр Канатович - 1989 жылы туылєан, 

ќазаќ,жеке кəсіпкер, Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны

БАЙ З А Ќ  АУД АН ДЫЌ  АУМАЌ ТЫЌ  САЙЛАУ 
 КОМИССИЯ СЫНЫЅ  Х А БА РЛ АМАСЫ

Жамбыл облысы Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ 
сайлау комиссиясыныѕ ШЕШІМІ

Сарыкемер ауылы                   №8                 17 аќпан 2016 жыл

№3, 6, 8, 12, 13, 15 округтік жəне №130 
учаскелік сайлау комиссияларыныѕ 

мїшелерін таєайындау туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» 

Конституциялыќ заѕыныѕ 19-бабыныѕ 8-тармаєына сəйкес, аудандыќ аумаќтыќ сайлау 
комиссиясы ШЕШІМ ЕТТІ:

1. №3 округтік сайлау комиссиясыныѕ тґраєалыєынан А.Нурмаханбетовті, №6 
округтік сайлау комиссиясыныѕ мїшелігінен Н.Сатыбалдиевті, №8 округтік сайлау 
комиссиясыныѕ мїшелігінен Ж.Нўрбаевты, Ж.Стамкулованы, №12 округтік сайлау 
комиссиясыныѕ мїшелігінен Ж.Нуратдинованы, №13 округтік сайлау комиссиясыныѕ 
мїшелігінен А.Нарегееваны, №15 округтік сайлау комиссиясыныѕ тґрайымынаѕ 
А.Укибаеваны, №130 учаскелік сайлау комиссиясыныѕ хатшылыєынан Б.Жансугированы, 
мїшелігінен Є.Алихановты, жоєарыда кґрсетілген учаскелік сайлау комиссиясыныѕ 
мїшелері сайланєанєа дейін шыєып ќалєан комиссия мїшелерініѕ орнына №3 округтік 
сайлау комиссиясыныѕ мїшелігіне К.Охапова, №6 округтік сайлау комиссиясыныѕ 
мїшелігіне Н.Шарипбаев, №8 округтік сайлау комиссиясыныѕ мїшелігіне Е.Жиембетов, 
П.Нурпеисова, №12 округтік сайлау комиссиясыныѕ мїшелігіне А.Айтенова, №13 
округтік сайлау комиссиясыныѕ мїшелігіне Ќ.Алимкулова,  №15 округтік сайлау 
комиссиясыныѕ мїшелігіне Г.Юсупова, №130 учаскелік сайлау комиссиясыныѕ 
мїшелігіне Д.Кулыбекова, М.Маделиев таєайындалсын.

2. Осы шешім №3, 6, 8, 12, 13, 15 округтік жəне №130 учаскелік сайлау комиссияларына 
жолдансын.
Негіз: К.Охапова, Н.Шарипбаев, Е.Жиембетов, П.Нурпеисова, А.Айтенова, 

Ќ.Алимкулова, Г.Юсупова, Д.Кулыбекова, М.Маделиевтердіѕ аудандыќ аумаќтыќ сайлау 
комиссиясыныѕ жўмысына ќатысуына келісім берген ґтініші.

Аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ тґраєасы    А.Тулепбергенов.

Жамбыл облысы Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау 
комиссиясыныѕ ШЕШІМІ

Сарыкемер ауылы         №9                        22 аќпан 2016 жыл

№4 округтік сайлау комиссиясыныѕ 
мїшелерін таєайындау туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» 
Конституциялыќ заѕыныѕ 19-бабыныѕ 8-тармаєына сəйкес, аудандыќ аумаќтыќ сайлау 
комиссиясы ШЕШІМ ЕТТІ:
№4 округтік сайлау комиссиясыныѕ мїшесі М.Назыковті, Ж.Нарбатырованы жоєарыда 

кґрсетілген округтік сайлау комиссиясыныѕ мїшелері сайланєа дейін шыєып ќалєан 
комиссия мїшелерініѕ орнына №4 округтік сайлау комиссиясыныѕ мїшесі болып 
А.Махамбеталиева, Д.Атеев таєайындалсын.

2. Осы шешім №4 округтік сайлау комиссиясына жолдансын.
Негіз: А.Махамбеталиеваныѕ, Д.Атеевтіѕ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ  

жўмысына ќатысуына келісім берген ґтініші.

Аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ тґраєасы          А.Тулепбергенов

2. Жаксымбетов Бауыржан Пармешович - 1976 жылы 
туылєан, ќазаќ, аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы» - «Сельская 
новь» газетініѕ тілшісі, Дихан ауылыныѕ тўрєыны.

№7 сайлау округі бойынша
1. Курманалиев Сакен Ахметалиевич - 1964 жылы туылєан, 

ќазаќ, «Əпетай» шаруа ќожалыєыныѕ жетекшісі, Ќостґбе 
ауылыныѕ тўрєыны.

№8 сайлау округі бойынша
1. Умиркулов Рахат Садуакасович - 1983 жылы туылєан, 

ќазаќ, Н.Аќшабаев атындаєы орта мектебініѕ мўєалімі, 
Ќызыл жўлдыз ауылыныѕ тўрєыны.

№9 сайлау округі бойынша
1. Ахметова Гулназ Нурхановна - 1978 жылы туылєан, 

ќазаќ, Абланов атындаєы орта мектебініѕ мўєалімі, Байзаќ 
ауылыныѕ тўрєыны.

№10 сайлау округі бойынша
1. Əбденбаева Саєынай Мухамбеджанќызы - 1995 жылы 

туылєан, ќазаќ, жеке кəсіпкер, Сарыкемер ауылыныѕ 
тўрєыны.

2. Аруынова Алтынай Алипбаевна - 1976 жылы туылєан, 
ќазаќ, Гагарин атындаєы орта мектебініѕ кітапханашысы, 
Ќосаќ ауылыныѕ тўрєыны.

№11 сайлау округі бойынша
1. Куатов Бахытжан Серикович - 1985 жылы туылєан, ќазаќ, 

Киікбаев атындаєы орта мектебініѕ мўєалімі, Сарыкемер 
ауылыныѕ тўрєыны.

2. Кобесов Нурбол Канатбекович - 1989 жылы туылєан, 
ќазаќ, жеке кəсіпкер, Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№12 сайлау округі бойынша
1. Несипбеков Баглан Кудербаевич - 1966 жылы туылєан, 

ќазаќ, «Жамбыл жылу» МКК-ныѕ №1 учаскесініѕ басшысы, 
Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

2. Сарманов Нурполат Жолдасбаевич  - 1988 жылы 
туылєан, ќазаќ, Сарыкемер орта мектебініѕ мўєалімі, 
Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№13 сайлау округі бойынша
1. Ќонысов Исахан Маралханўлы - 1995 жылы туылєан, 

ќазаќ, М.Х.Дулати атындаєы ТарМУ-ніѕ білімгері, 
Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№14 сайлау округі бойынша
1. Шинибеков Бахтияр Нургалиевич - 1988 жылы туылєан, 

ќазаќ, Байзаќ ауданы əкімі аппаратыныѕ мўраєатшысы, 
Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

№15 сайлау округі бойынша
1. Тастанов Алтай Абдибекович - 1965 жылы туылєан, 

ќазаќ, жеке кəсіпкер, Ќўмжота ауылыныѕ тўрєыны.
2. Суйеншбекова Сауле Ануарбековна - 1968 жылы 

туылєан, ќазаќ, əль-Фараби атындаєа аудандыќ мəдениет 
їйініѕ əдіскері, Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны.

Аудандыќ аумаќтыќ сайлау 
комиссиясыныѕ  тґраєасы                А.Тулепбергенов.

Байзаќ ауданы Мырзатай ауылында жеке меншік 
єимаратта «Мектепке дейінгі тəрбие мен оќытуєа» 

мемлекеттік білім беру тапсырысына 
конкурс жариялайды

Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі 117 їй, 
аныќтама їшін телефон: 2-18-67, факс: 2-18-67.

1. Орналасќан  жері:  080100 Байзаќ  ауданы , 
Мырзатай ауылы.
Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты:
Білім беру ќызметін жїргізу ќўќыєына берілетін 

лицензияєа, мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу 
жарєысына жəне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерге  сəйкес  мектепке  дейінгі  оќыту  мен 
тəрбиелеуді ўйымдастыру. Педагогикалыќ кеѕеспен 
бірге белгіленген тəртіпте оќу жўмыс жоспарларын, 
негізгі (вариативтік, авторлыќ), мектепке дейінгі 
білім беру баєдарламаларын, ішкі тəртіп ережелерін 
əзірлеуді жəне бекітуді ўйымдастыру. Мектепке дейінгі 
оќыту мен тəрбиелеудіѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті 
стандартына сəйкес білім беру баєдарламаларын іске 
асыруды ќамтамасыз етеді; оќыту –тəрбиелеу процесінде 
тəрбиеленушілер мен ўйым ќызметкерлерініѕ ґмірініѕ 
ќауіпсіздігі  мен денсаулыєын  саќтауєа  ќажетті 
жаєдайлар жасайды.
Ўйымды басќару ќўрылымын аныќтайды, ќаржы, 

шаруашылыќ єылыми, əдістемелік жəне басќа да 
мəселелерді шешеді. Тəрбиеленушілер контингентін 
ќалыптастырады ,  оларды  əлеуметтік  ќорєауды 
ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ ќоєамдыќ ўйымыныѕ 
жəне əдістемелік бірлестіктіѕ ќызметіне кґмек кґрсетеді. 
Тəрбиеленушілерді тамаќтандыруєа жəне оларєа 
медициналыќ ќызмет кґрсетуге, денсаулыєын саќтау 
мен ныєайтуєа ќажетті жаєдайларды ўйымдастырады. 
Мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу ўйымыныѕ 
мїліктері мен ќаражатына белгіленген заѕнамалыќ 
тəртіппен иелік етеді, жыл сайын ќўрылтайшылардан 
тїскен ќаржы мен оныѕ шыєысы туралы есеп береді.
Оќу – материалдыќ базаны саќтау мен ныєайтуды, 

есеп жїргізуді, санитарлыќ-гигиеналыќ тəртіптіѕ, 
еѕбект і  ќорєау  жəне  ќау іпс і зд ік  техникасы 
ережелер ін іѕ  саќталуын  ќамтамасыз  етед і . 
Жўртшылыќпен ,  ўйымдармен ,  ата-аналармен 
(оларды алмастырушылармен) ґзара байланысты 
жїзеге асырады. Педагог кадрларды жəне кґмекші 
ќызметшілерді іріктеу мен орналастыруды жїзеге 
асырады, ќызметкерлердіѕ лауазымдыќ нўсќаулыќтарын 
əзірлейді. Кадрлардыѕ кəсіби шеберлігін арттыруєа 
жаєдай  жасайды .  Белгіленген  тəртіп  бойынша 
ќызметкерлерді аттестаттаудан ґткізеді.
Педагогикалыќ кеѕестіѕ жўмысын басќарады. 

Мемлекеттік, ќоєамдыќ жəне басќа да ўйымдарда 
мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу ўйымын 
танытады.
Мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу ўйымыныѕ 

ќызметі туралы ќажетті есеп дайындауды жəне 
ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Конкурсќа  ќатысушыларєа  ќойылатын 

талаптар:
Бала баќшаєа арналєан жеке єимараттыѕ болуы 

тиіс.
Кəсіби біліктілігі: Ќазаќстан Республикасыныѕ 

Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім 
туралы», «Тілдер туралы», «Бала ќўќыќтары туралы», 
«Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке 
жəне отбасы туралы», «Кемтар балаларды əлеуметтік 
жəне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы 
ќолдау туралы» Заѕдарын жəне басќа да білім беруді 
дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын 
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді; педагогика мен 
психология негіздерін; мемлекеттік жалпыєа міндетті 

«Байзаќ ауданы əкімдігініѕ білім бґлімі» коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесініѕ «Мектепке дейінгі тəрбие мен 
оќытуєа» мемлекеттік білім беру тапсырысына конкурс 

жариялау туралы хабарландыруы
білім беру стандарттарын; педагогиканы, педагогикалыќ 
психологияны, педагогикалыќ єылыми пен практиканыѕ 
жетістіктерін; экономика негіздері, ќаржы-шаруашылыќ 
ќызмет туралы заѕнамаларды, еѕбек туралы, еѕбекті 
ќорєаудыѕ, техника ќауіпсіздігі жəне ґртке ќарсы 
ќорєанудыѕ ережелері мен нормаларын, санитарлыќ 
ережелер  мен  нормаларды ,  дəрігерге  дейінгі 
медициналыќ кґмектіѕ негіздерін білуі тексеріледі.
Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттар осы хабарландыру 

бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ресми басылымына 
(«Ауыл жаѕалыєы» -«Сельская новь») жарияланєан соѕ 
20 кїнтізбелік кїн ішінде Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
білім бґліміне ґткізіледі.
Конкурсќа  ќатысуєа  ниет  білдірген  тўлєалар 

хабарландыруда кґрсетілген ќўжаттарды ќабылдайтын 
мерзімде ўйымєа ќолма-ќол немесе пошта арќылы 
мынадай ќўжаттарды ўсынады:

1) комиссия тґраєасыныѕ атына ерікті нысандаєы 
ґтініш;

2) бизнес сəйкестендіру нґмірі таєайындалєан 
заѕды тўлєаныѕ мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) 
туралы аныќтамасыныѕ, жарєыныѕ, жеке кəсіпкердіѕ 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлігініѕ, банктен ќарызыныѕ 
жоќтыєы туралы аныќтаманыѕ, салыќ органдарынан 
ќарызыныѕ жоќтыєы туралы аныќтаманыѕ кґшірмесі;

3) мектепке дейінгі тəрбие мен оќыту ўйымдары 
їшін ќолданылатын жылжымайтын мїлікке ќўќыќты 
орнатушы ќўжаттардыѕ кґшірмесі (жекеменшік немесе 
жалєа алу);

4) медициналыќ кабинетке лицензияныѕ немесе 
тіркелген жерін ескере отырып емханамен ќызметтіѕ 
кґрсетілуіне жасалєан шарттыѕ болуыныѕ кґшірмесі;

5)  білім  беру  органдарыныѕ  жолдамасымен 
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша балаларды 
ќабылдау жəне Ќазаќстан Республикасы 2007 жылєы 
27 шілдедегі «Білім туралы» Заѕына сəйкес бекітілген 
ата-аналар тґлемініѕ тарифінен аспайтын мемлекеттік 
білім беру тапсырысы бойынша баланы кїтіп-баєуєа 
ата-аналар тґлемініѕ мґлшерін белгілеу туралы 
жеткізушініѕ міндеттемесі. Жеткізуші міндеттемесініѕ 
нысаны ерікті.
Растайтын ќўжаттар:
1) кґрсетілетін ќызмет Ќазаќстан Республикасы 

Їкіметініѕ 2011 жылєы 30 желтоќсандаєы №1684 
ќаулысымен бекітілген «Балалар мен жасґспірімдерді 
тəрбиелеу жəне білім беру объектілеріне санитарлыќ-
эпидемиологиялыќ талаптар» санитарлыќ ережелерініѕ 
(бўдан  əрі-санитарлыќ  ережелер) талаптарына 
сəйкестігі;

2) санитарлыќ ережелер бойынша материалдармен 
жəне ќўралдармен жабдыќтаудыѕ ќажетті деѕгейіне 
сəйкестігі;

3) тəрбие мен оќыту баєдарламаларыныѕ Стандарт 
талаптарына сəйкестігі.
Комиссия ґтініштер салынєан конверттерді ашу жəне 

конкурсќа ќатысушыларды аныќтау процедурасын 
жїзеге асырады, ґтініштерді ќарастырады, мектепке 
дейінгі  ўйымдар  тізбесін  аныќтайды  жəне  оны 
бекіту їшін 30 кїнтізбелік кїн ішінде конкурстыѕ 
ўйымдастырушысына ўсынады.
Конкурстыѕ  ґтетін  кїні :  2016 жылдыѕ  19 

наурызында.
Конкурстыѕ  ґтетін  орыны: «Байзаќ  ауданы 

əкімдігініѕ білім бґлімі» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі, Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі №117 
їй.
Электрондыќ пошта: baizak _ raiono@mail.ru
Конкурсќа жіберілген їміткерлер конкурстыќ 

ереже талаптарына сай əѕгімелесуден ґтеді.
Осы конкурсќа ќатысќан тўлєа їшін кґтерме 

шыєындар тґленбейді, тўрєын їй жəне ґзге де 
жеѕілдіктер берілмейді.

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ АУМАЌТЫЌ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
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Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Сегодня  при современном ритме жизни 
от  родителей  требуется  гораздо  больше 
внимательности и осведомлённости.  Однако, 
следует признать, что не все  взрослые  готовы 
принять на себя эту ответственность в полном 
объёме .  Отчасти  это  связано  с  высокой 
занятостью родителей и недостатком времени. 
В последнее время даже возник   парадокс – 
родители интенсивно зарабатывают деньги на 

образование детей,  но заниматься    образованием 
своих чад им  некогда.  И всю ношу в плане 
воспитания детей они взваливают на школу - 
эти и многие другие вопросы воспитательного 
процесса подрастающего поколения были 
основной темой недавнего областного семинара-
практикума, организованного управлением 
образования акимата Жамбылской области, 
который прошёл в средней школе  Сарыкемер.
В нём приняли участие: начальники отделов, 

методисты,  психологи управления образования 
акимата области, методисты отдела образования 
акимата района, директора, преподаватели, 
педагоги-психологи  школ района.
Т е м о й   с е м и н а р а  б ы л о :  «П у т и 

совершенствования воспитательного процесса 
посредством объединения усилий школы и 
родителей». Главная цель семинара  – привлечь 
к  воспитательному  процессу  родителей , 
обеспечить  сотрудничество школы и родителей, 
как основного фактора воспитания детей.
Открыла  семинар  начальник  учебно -

методического кабинета управления образования 
акимата Жамбылской области Ш. Усерова.

 «Родители   и   школа  -    сотрудничество или 
противостояние?  Этот вопрос можно назвать 
вечным.  Родители  обязаны воспитывать 
ребёнка,   школа  тоже  должна. Казалось бы, и 
те и другие  заняты одним делом, но вот только    
находятся  они по разные стороны баррикад. Как 

Школа  и  обществоШкола  и  общество

же  взаимодействовать этим двум социальным 
институтам, чтобы максимально эффективно 
способствовать развитию ребенка?» - эти 
немаловажные вопросы подняла докладчик в 
своём выступлении.
Затем с докладами: «Проблемы воспитания в 

семье и пути их решения», «Создание площадки 
для совместной работы школы и родителей» 
выступили методист областного управления 
акимата Жамбылской области А.Даулеткулова 
и заместитель директора средней школы  имени 
«40 лет Казахстана» Г.Кабылбекова.  

В  своих  выступлениях  они  высказали 
одну мысль, что наибольший эффект имеют 
методы, направленные на совместную работу 
коллектива школы и родителей в поиске 
решений проблем из позиции «на равных».
Речь  шла  о  максимальном  сближении 

интере сов  родителей  и  педагогов  по 
формированию  и  развитию  личности . 
Также на семинаре немало говорилось о 
том, что организация взаимодействия школы 
и семьи  начинается с изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания.
Не  менее  горячо  обсуждались  темы , 

касающиеся  воспитательного процесса  - 
совершенствование  профессионализма  и 
мастерства  преподавателей , обеспечение 
качества образования, выработка единого 
плана  работы  по  повышению  качества 
предоставления  образовательных  услуг, 
организация социально-психологической 
службы  в  школе  и  т.д .  и  т.п . .  По  этим 
вопросам ,  делясь  своим  опытом   перед 
собравшимися ,  выступили :  методисты 
областного  управления  образования , 
педагоги-психологи средней школы №48 
имени Т.Рыскулова города Тараз, директора  
средних школ района.
Итоги работы семинара-практикума подвела 

методист по воспитательной работе отдела 
образования акимата района И.Спаналиева.
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 ҚАЗАҚСТАН
      Сейсенбі   1  наурыз

     Сәрсенбі  2  наурыз

       Бейсенбі  3  наурыз

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 Т/с 
“Уйти, чтобы вернуться”.12.00 Новости. 12.40 “Диагноз”. 13.20 
Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка-2”. 16.10 Т/с “След 
на воде”. 17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.10 Т/с 
“Уйти, чтобы вернуться”. 00.00 Т/с “Груз”. 01.40 Т/х “Махаббат 
пен ґшпенділік”. 02.35 Жаѕалыќтар.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Доброе утро”.  11.00 Т/с “Белые волки”. 
11.55 “Басты патруль”. 12.05 Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 13.55 “П@ytina”.  14.20 Т/с “Любовь  в 
большом городе-3”. 15.15 “Первые новости”. 15.40  “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Ключи от прошлого”. 20.00 “Главные новости”. 
21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 “Время”. 00.35 
Х/ф “Расплата”. 02.00 “П@ytina+”. 02.50 “Басты патруль”. 03.00 
“Басты жаѕалыќтар”. 03.40 “Сапа баќылауда”.

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 
11.45 М/с “Белка и Стрелка: Озорная семейка”.  11.55, 01.10 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.25, 19.25 Т/х “Сїрбойдаќ”.  
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с 
“Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 22.30 Т/с 
“След”. 18.00 “Сильные духом”. 18.30 Т/х “Алдар Кґсе”. 19.00 Т/х 
“Пəленшеевтер”. 19.55, 23.30 “Негізінде”. 20.00, 23.35 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Бетпе-бет”. 20.55, 00.05 “По сути”. 21.00, 00.10 “Итоги дня”. 
00.40 “Арман ќанатында”. 01.40 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00 
Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 
“Информбюро”. 14.00 ”Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
15.00 Т/х “Айна”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 17.50 Т/с “Кухня-5”. 
19.00 “Уральские пельмени”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х 
“Кїйеу бала”. 23.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 Т/с “Лондонград. 
Знай наших”. 01.00 Х/ф “Идеальное убийство”. 03.00 Х/ф 
“Контакт”. 05.00 М/с.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Доброе утро”.  11.00 Т/с “Белые волки”. 
11.55 “Басты патруль”. 12.05 Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 13.55 “П@ytina”.  14.20 Т/с “Любовь  в 
большом городе-3”. 15.15 “Первые новости”. 15.40  “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 
Т/с “Ключи от прошлого” (закл. сер.). 20.00 “Главные новости”. 
21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 “Время”. 00.35 Х/ф 
“Расплата” (закл. сер.). 02.00 “П@ytina+”. 02.50 “Басты патруль”. 

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 
Т/с “Уйти, чтобы вернуться”.12.00 Новости. 12.40 “Чёрный 
квадрат”. 13.10 Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка-2”. 
16.10 Т/с “След на воде”. 17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Наша правда”. 
23.00 Т/с “Уйти, чтобы вернуться”. 01.00 Т/с “Груз”. 02.30 
Жаѕалыќтар.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Алтын ўя”. 10.50, 00.55 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 
“...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00  Т/х 
“Келін”. 14.55, 22.55 “Кґктем шаќырады”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 
00.05, 03.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Асыл ана”. Арнайы жоба. 18.15 
“Жан жылуы”. 20.20 “Айтуєа оѕай...” . 23.00 “Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”. 23.35 “...Їй болу ќиын”. 01.40 “Асыл ана”. 
Арнайы жоба. 02.00 “...Їй болу ќиын”.

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 
11.45 М/с “Белка и Стрелка: Озорная семейка”.  11.55, 01.00 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.25, 19.20 Т/х “Сїрбойдаќ”.  
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.10 Т/с 
“Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 22.30 Т/с 
“След”. 18.00 “Таєдыр жолы”. 18.30 Т/х “Зəуре”. 19.55, 23.20 
“Негізінде”. 20.00, 23.25 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 20.55, 
23.55 “По сути”. 21.00, 00.00 “Итоги дня”. 00.30 “100 бизнес-
тарихы”.

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Доброе утро”.  11.00 Т/с “Белые волки”. 
11.55 “Басты патруль”. 12.05 Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 13.55 “П@ytina”.  14.20 Т/с “Любовь  в 
большом городе-3”. 15.15 “Первые новости”. 15.40  “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Ключи от прошлого”. 20.00 “Главные новости”. 
21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 “Время”. 00.35 
Х/ф “Расплата”. 02.00 “П@ytina+”. 02.50 “Басты патруль”. 03.00 
“Басты жаѕалыќтар”. 03.40 “Сапа баќылауда”.

06.00 “Ризамын”. 07.00, 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 08.00 Т/с “Айна”. 
10.00 Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 
13.00 “Информбюро”. 14.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 15.00 Т/с “Айна”.  16.00 Т/с “Папины дочки”. 17.50 Т/с 
“Кухня-5”. 19.00 “Уральские пельмени”. 20.00 “Информбюро”.  
23.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 Т/с “Лондонград. Знай наших”. 
01.00 Х/ф “Изгой”. 03.00 Х/ф “Как громом поражённый”. 

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости.   
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.35 “Таєдыр”. 12.20 “Жас талап”. 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 “Алтын бесік”. 18.10 “Грани”. 18.20 
Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”.  19.00 “Сазды 
əуен”.  19.15 Т/х “Таєдыр”. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Алтын ўя”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 
“...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00 Т/х 
“Келін”. 14.55, 22.55 “Кґктем шаќырады”. Кїнделік. 15.00 “Əйел 
баќыты”. Ток-шоуы. 16.25, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 
17.15 М/ф. 17.30, 19.30, 00.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Табыс сыры”. 
18.15 “Ќылмыс пен жаза”. 20.20 “Айтуєа оѕай...”. 23.00 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.35 
Футбол. Аєылшын премьер-лигасы. “Норвич Сити” -”Челси”. 

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10  
Т/с “Уйти, чтобы вернуться”. 12.00 Новости. 12.40 “Главная 
редакция”. 13.20 Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка”. 
16.10 Т/с “След на воде”. 17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 22.10 Т/с 
“Уйти, чтобы вернуться”. 00.00 Т/с “Груз”. 01.40 Т/х “Махаббат 
пен ґшпенділік”. 02.35 Жаѕалыќтар. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Алтын ўя”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 
“...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00  Т/х 
“Келін”. 14.55, 22.55 “Кґктем шаќырады”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 
00.00 “KAZNEWS”. 17.55, 01.35 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 
18.05 “Келбет”. 20.20 “Айтуєа оѕай...” . 23.00 “Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.50 Футбол. 
Аєылшын премьер-лигасы. “Ливерпуль”-”Манчестер Сити”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 
11.45 М/ф “Белка и Стрелка: Озорная семейка”. 11.55, 01.25  
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.25, 19.25 Т/х “Сїрбойдаќ”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с 
“Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.10 “Церемония 
награждения кинопремии “Оскар”. 18.35 Т/х “Алдар Кґсе”. 
19.00 Т/х “Пəленшеевтер”. 19.55, 00.15 “Негізінде”. 20.00, 00.20 
Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро расследований”. 20.55, 00.50 “По 
сути”. 21.00, 00.55 “Итоги дня”. 22.30 Т/с “След”.  23.15 “Бетпе-
бет”. 23.45 “Арнайы хабар”.  01.55 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 “Алтын бесік”. 10.50 “Грани”. 11.00 “Балаларєа  
базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45 Т/х “Таєдыр”. 12.35 Деректі фильм.  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 “Таєдыр”. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”.  21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 
“Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  
00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00 
Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 
“Информбюро”. 14.00 ”Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
15.00 Т/х “Айна”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 17.50 Т/с “Кухня-5”. 
19.00 “Уральские пельмени”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х 
“Кїйеу бала”. 23.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 Т/с “Лондонград. 
Знай наших”. 01.00 Х/ф “Перелом”.

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 14.40 “KAZNET”. 07.30 “Бауыржан-шоу”. 08.00, 20.00, 
00.20 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 09.00, 
22.50 Т/с “Хорошие руки”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 
18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.10  “Такси”. 
15.10 “Ел аузында”. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 00.50 Т/х “Махаббат хикаясы”.

АСТАНА

07.00, 14.40 “KAZNET”. 07.30  Т/х “Терісќаќпай”. 08.00, 20.00, 
00.20 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 09.00, 
22.50 Т/с “Хорошие руки”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 
18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.10 “Такси”. 
15.10 “Ел аузында”. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 00.50 Т/х “Махаббат хикаясы”. 

АСТАНА

07.00, 14.40 “KAZNET”. 07.30 “Бауыржан-шоу”. 08.00, 20.00, 
00.20 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 09.00 
Т/с “Хорошие руки”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 
Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.10 “Такси”. 15.10 
“Отбасы”. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 22.50 Т/с “Долгий путь домой”. 00.50 Т/х “Махаббат 
хикаясы”. 

АСТАНА

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 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 “Таєдыр”. 12.35 Деректі фильм.  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 “Таєдыр”. 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 
“Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  
00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.               
              (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал

ХАБАР

КТК

        Дүйсенбі  29  ақпан  
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 
“Апта. кz”. 11.05 “Дара жол”. 12.30 “Аќсауыт”. 13.00 “Бірге 
таѕдаймыз”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 14.55, 22.55 “Кґктем 
шаќырады”. Кїнделік. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.00 “Меніѕ 
Ќазаќстаным!”. 17.30, 19.30, 00.05, 03.05 “KAZNEWS”.  
17.55 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.05 “Сурет сыры”. 
18.15 М/с “Аюлар”. 20.20 “Серпіліс”. 21.05 Т/х “Алтын 
ўя”. 23.00 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.35 “...
Їй болу ќиын”. 00.50 “SPORT.кz”. 01.10 “Серпіліс”. 01.55 
“Меніѕ Ќазаќстаным!”. 02.25 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 
02.35 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Доброе утро”.  11.00 “Жди меня”. 11.55 
“Басты патруль”. 12.05 Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Əйел сыры...”. 
13.55 “П@ytina”.  14.20 Т/с “Станица”. 15.15 “Первые новости”. 
15.40  “Судебные истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 
“Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Ключи от прошлого”. 20.00 “Главные 
новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 
22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 “Время”. 
00.35 Х/ф “Расплата”. 02.00 “П@ytina+”. 02.50 “Басты патруль”. 
03.00 “Басты жаѕалыќтар”. 03.40 “Сапа баќылауда”.

06.00 “Ризамын”. 07.00, 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 
Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 Т/х 
“Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 ”Ералаш”. 14.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 15.00 Т/с “Айна”. 
16.00 Т/с “Папины дочки”. 17.50 Т/с “Кухня-5”. 19.00 “Уральские 
пельмени”. 20.00 “Информбюро”.   23.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 
Т/с “Лондонград. Знай наших”. 01.00 Х/ф “Бэтмен возвращается”. 
03.00 Х/ф “Взрослые дети развода”. 05.00 М/с “Дак Доджерс”.

06.05 М/ф. 06.20 К/ф “Мы из джаза”. 07.50 “Мəссаєан кz”. 09.00 
Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.00 “Сверхъестественные”. 
11.00 “Портрет недели”. 12.10 Х/ф “Спешите любить”. 14.10 
“Другая правда”. 15.10 Т/с “След на воде”. 16.10 Т/х “Таєдырмен 
тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”.  20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 
21.40 “Главная редакция”. 22.25 Т/с “Уйти, чтобы вернуться”. 
00.10 Т/с “Груз”. 01.50 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 02.35 
Жаѕалыќтар. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00,15.10 “KAZNET”. 07.30 “Бауыржан шоу”. 08.10 “Біздіѕ 
уаќыт”. 09.00, 22.50 Т/с “Хорошие руки”. 10.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х 
“Əлия”. 14.00 “Избранное за неделю”. 14.40 “Такси”. 15.40 Т/х 
“Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00, 00.20 
Жаѕалыќтар. 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 00.50 Т/х “Махаббат 
хикаясы”.

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 “Жеті кїн”. 
11.00 “Экономкласс”. 11.10 “Магия кухни”. 11.40 М/с  “Белка 
и Стрелка:  Озорная семейка”. 12.00 М/с “Фархат”. 12.25, 
01.40 “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы.  13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с “Гречанка”. 15.00  
Новости. 15.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 16.00 Жаѕалыќтар. 
16.15 “Ґмір сабаќтары” деректі драмасы. 17.00 Новости.  17.15 
Т/с “След”. 17.55 “Орталыќ хабар”. 19.00 “ТВ БИНГО”. 19.55, 
00.30 “Негізінде...”. 20.00, 00.35  Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы 
хабар”. 20.55, 01.05 “По сути”. 21.00, 01.10 “Итоги дня”.  21.30 
Т/с “Осколки”. 22.30 “Бетпе-бет”. 23.00 “Церемония награждения 
кинопремии “Оскар”. 02.10  Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 
“Апта жаѕалыќтары”.  10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Тіл саќшысы”. 11.10 “Балаларєа  
базарлыќ”.11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Дəстїр 
дидар”. 11.45 Т/х.  12.35 М/ф. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 
13.20 “Айша бибі”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”. 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 “Таєдыр”.  
20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Мўєалім мəртебесі”. 21.10 “Ќоєам жəне заѕ”.  
21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 
00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 
“Сазды əуен”.

Аудан әкімі мен аудандық мәслихат 
аппараттары, аудандық ардагерлер 
кеңесі аудан әкімі аппаратының бас 
инспекторы С. Имановаға анасы

ТОРҒАЙДЫҢ
қайтыс болуына байланысты  қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.                       

Т-59-02-21. Утерянный гос.акт на право владения частной собственностью  на земельный участок 
для ведения строительства и обслуживания объекта предпринимательства (№216594, кад.номер - 
06-087-003-136, площадь - 0,0545), изготовленный отделением Байзакского района Жамбылского 
филиала РГП “НПЦзем” 8.04.2015 г. за №2939, расположенный по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер, ул. Конаева, 143/А, считать недействительным.

*                  *                   *
Т-60-02-21. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қызыл жұлдыз ауылы, Бөгенбаев көшесі №6 үйдің 

тұрғыны болған Оразымбетов Орынбасардың 2015  жылдың 20 қарашасы күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Смаилов көшесі  №1 ”а” үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-61-02-21. Открылось наследство после смерти Иващенко Александра Александровича, 

умершего 25 августа 2015 года, на день смерти проживавшего по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Туймекент, ул. Дукенбайкызы, д.40.
Наследникам в течение месяца, после публикации объявления, обращаться в нотариальную 

контору по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер, ул. Медеулова б/н, к 
нотариусу С.Коскеевой.

*          *          *
Т-62-02-21. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қостөбе ауылы, Сарымолдаев  көшесі №16 үйдің 

тұрғыны болған Омарбеков Абидин Саткуловичтің 2015  жылдың 10 сәуірі күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Смаилов көшесі  №1 ”а” үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-63-02-21. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы,   Байзақ батыр көшесі №129 

үйдің тұрғыны болған Мамырова Несипкулдің 2016  жылдың 24 қаңтары 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-64-02-21. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Түймекент ауылы, Моношина балка көшесі №2 

үйдің тұрғыны болған Жиембаева Еркиннің 2016  жылдың 12 ақпаны күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Смаилов көшесі  №1 ”а” үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 
21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім сізге аманат”.  23.25 
Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  
00.45 “Сазды əуен”.

МАМАН  КЕЅЕС  БЕРЕДІ

Ќазаќстанда ЖРВИ (жедел респираторлы вирустыќ 
инфекциялар) жəне тўмаумен сырќаттанудыѕ 
кґтерілуі алдыѕєы эпидемиялыќ маусымдарды 
талдау бойынша ќаѕтардыѕ аяєына жəне аќпанныѕ 
басына келеді. Кейіннен мамыр айында сырќаттану 
бірлі-жарым жаєдайларєа дейін азаяды. 
Ќазаќстан  Республикасында ,  оныѕ  ішінде 

Жамбыл облысында тўмау вирусыныѕ айналымына 
мониторинг жасау жəне вирустыѕ жаѕа тїрін 
аныќтау їшін тўмауды жəне тўмау тəрізді ауруларды 
(ЖРВИ) эпидемиологиялыќ ќадаєалаудыѕ тиімді 
жїйесі ќамтамасыз етілген. 
Аєымдаєы эпидмаусымда ЖРВИ жəне тўмау 

бойынша эпидемиологиялыќ жаєдай тўраќты 
деп сипатталады. Баќылау деѕгейлерінен артуы 
аныќталєан жоќ. Жамбыл облысында биылєы 
эпидемиологиялыќ маусымда 10 мыѕнан астам адам 
жедел респираторлыќ індетпен жəне 50-ден астам 
адам тўмаумен ауырып, сауыєып шыќты. Байзаќ  
ауданы  бойынша биылєы  эпид  маусымда тўмау  
ауруы  тіркелген  жоќ, ал  жедел  респираторлы  
індетпен  60-тан  астам адам  ауырып,  жазылып 
шыќты.
Биылєы эпидемиологиялыќ маусымныѕ ґткен 

жылдыѕ  осындай  кезеѕімен  салыстырєанда 
сырќаттанудыѕ  20  пайызєа   тґмендеген і 
байќалады. 
Ауырєан адамдардыѕ негізгі їлесі 14 жасќа дейінгі 

балаларєа келеді жəне ол жалпы сырќаттанудыѕ 
70%-ін ќўрайды. Аєымдаєы эпидмаусымда облыс 
бойынша тўмаудан болєан ґлім жаєдайы тіркелген 
жоќ.
Маусымныѕ  басында  болжамдаєандай , 

республиканыѕ аумаєында   А(H1N1), A(H3N2) 
жəне В тўмау вирустары айналымда. 
Тўмаудыѕ алдын алудыѕ барынша тиімді əдісі 

вакцинация болып табылады. Тўмаудан екпені 
эпидемиялыќ маусымныѕ алдында ќазан-ќараша 
айларында алу ќажет.
Барлыєы республика бойынша тўмауєа ќарсы 1 

миллион 700 мыѕнан астам адам егілді (бўл халыќтыѕ 
жалпы саныныѕ 10,0 %-і), оныѕ ішінде Жамбыл 
облысы бойынша 70 мыѕнан астам адам. Байзаќ 
ауданы  бойынша 6000-єа  жуыќ адам егілді.  Екпе 
жўмыстары жергілікті бюджет ќаражатынан, жўмыс 
берушілер есебінен  жəне аќылы клиникаларда 
жасалынды. Тўмауєа ќарсы екпені созылмалы ґкпе, 

жїрек-ќан тамыры ауруларымен ауыратын, иммун 
жетіспеушілігі, əлсіз жəне жиі ауыратын балалар, 
медицина ќызметкерлері жəне жїкті əйелдер алды.
Вакцинациядан басќа тўмаудан ќорєанудыѕ таєы 

бір тəсілі бар – ол ерекше емес профилактика. 
Ерекше емес профилактика организмніѕ ґзініѕ 

ќорєаныш кїштерін ныєайтуєа баєытталєан жəне 
вакцинациялаумен бір уаќытта жїргізуге болады. 
Ерекше емес профилактика ретінде иммундыќ 
тїзетуші препараттар (анаферон, интерферон, 
виферон, интерферон индукторы), вирусќа ќарсы 
жаќпамайлар (оксалин, антивир жəне басќалары), 
поливитаминдер ќолданылады. 
Профилактика əдістерініѕ бірі науќас адамдармен 

ќарым-ќатынасты шектеу болып табылады. Адамдар 
кґп жиналатын жерлерге бармау, маусымєа сəйкес 
киіну ќажет.  
Халыќ кґп жиналатын жерлерде, сондай-аќ 

науќасќа кїтім жасаєан кезінде науќас адам да, дені 
сау адам да бетперде киюі керек. 
Науќас їйде болєанда оны оќшаулау керек, бґлмені 

жиі желдету жəне барлыќ беттерді сїртіп, ылєалды 
жинау жїргізу керек, науќасќа жеке ыдыс бґліп, оны 
тўраќты тїрде ґѕдеу керек.  
Тўмау профилактикасыныѕ маѕызды əдістерініѕ 

бірі, əсіресе, ауырєан кезінде немесе науќасќа кїтім 
жасаєанда ќолды  сабынмен немесе дезинфекциялыќ 
сулыќтарды пайдаланып жиі жуу болып табылады. 
Арнайы баќылау адам ќолыныѕ кїнделікті мўрын 

мен кґздіѕ бґліндісімен, сілекеймен 300 ретке дейін 
жанасатынын кґрсетті. 
Сондай-аќ иммунитетті кґтеретін профилактиканыѕ 

ќолжетімді əдістерін де пайдалану туралы ўмытпау 
керек (пияз, сарымсаќ сияќты табиєи фитонцидтер, 
шґптер, ќараќат, итмўрын ќайнатпаларын кґп ішу, 
ќўрамында  С витамині бар ашытќан ќырыќќабат, 
цитрус ґнімдері сияќты ґнімдерді ќолдану). 
Тамаќты салќын сумен шаюдан бастап контрастылы 

себезгі мен бассейнді пайдалануєа дейін организмді 
шыныќтыру ќажет. 
Тўмау ґзініѕ асќынуларымен ќауіпті. Сондыќтан 

респираторлыќ аурулардыѕ бірінші белгілері пайда 
болєан кезде ґзін-ґзі емдеумен айналыспай, тез арада 
дəрігерге бару керек. 

Байзаќ  аудандыќ  тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау басќармасы.

Ж Р В И  Ж Ə Н Е  Т Ў М А У Д Ы Ѕ 
Э П И Д Е М И О Л О Г И Я Л Ы Ќ  Ж А Є Д А Й Ы

МОНШАҒА  ШАҚЫРАМЫЗ ! ! !
ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ СІЗДЕРДІ АУДАН ОРТАЛЫҒЫ САРЫКЕМЕР 

АУЫЛЫ, Д.ҚОНАЕВ КӨШЕСІНДЕ АШЫЛҒАН МОНШАҒА ШАҚЫРАМЫЗ. 
МОНША сағат 11.00-ден 15.00-ге дейін, үлкендерге -400 теңге, балаларға -300 теңге.

Ал, сағат 15.00-ден 22.00-ге  дейін үлкендерге -500 теңге, балаларға -400 теңге.
Біз  демалыссыз  жұмыс  істейміз .

Мекен-жаймыз: Сарыкемер ауылы, Д.Қонаев көшесі №143/А (Халық банкінің қасында); 
тел.: 8 708 669 40 43, 8 777 512 19 65. .
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