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2010  ЖЫЛДЫҢ  1 ҚАҢТАРЫНАН  БАСТАП  ШЫҒАДЫ 

ЖЕҢІСПЕН ОРАЛҒАН ЖАС 
ӨРЕНДЕРДІ АУДАН БАСШЫСЫ 
ҚАБЫЛДАДЫ 

3-бет 5-бет

Ұлыстың Ұлы күні - Әз Наурыз тойлануда! Бастауыш сыныптар арасындағы олимпиада Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіс күніне 

35 
күн қалды

БАЛАЛАР БАҚШАСЫНДАҒЫ НАУРЫЗ 
МЕРЕКЕСІ

Келіңіздер, Наурыз күнін қарсы алайық, 
Билейік, жыр жырлайық,ән салайық.
Қаһарлы қыстан өтіп Наурыз келді,
Арқаңды кеңге салшы уа, халайық! - деп 

ақын жырлағандай жыл құстары келе бастаған 
кезде, табиғат-ана жаңарып, ақ көрпесін сырып 
тастап өзгеше бір әдемі күйге еніп, күн мен түн 
теңесіп, қараңғы мен жарықтың теңелетін, күллі 
тіршілік әлемі қайта түлейтін табиғат мерекесі 
Наурыз да сағындырып келді.

 «Бала жасындағысын ұмытпайды» дейді дана 
халқымыз. Олай болса,жас ұрпаққа сәби кезінен 
салт-дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымыз 
бен мерекелерімізді бала санасына сіңіріп, үлгі 
көрсете тәрбиелеу мектепке дейінгі мекемелер 
қызметкерлерінің қасиетті борышы. 

В.Бастриков басқаратын біздің «Балабақша» 
МҚКК ұжымы да «Қош келдің, Әз Наурыз!»атты 
ертеңгілік өткізді. Мерекеге бірінші сәбилер то-
бынан басқа барлық топ балалары қатысты. 
Елбасымыздың жарлығымен биылғы 2015 жыл 
Ассамблея жылы деп жарияланғаны баршамызға 
аян. Осыған орай ертеңгілікте әр ұлттардың салт-
дәстүрі,дастархан мәзірі көрсетілді. Алдымен 
«Жұлдыз» екінші сәбилер тобы тәрбиеленушілері, 
тәрбиешілері: С.Кудагельдиева, Ж.Оспанова қазақ 
халқының сән-салтанатымен шығып, наурыз 
көже, қазы-қарта, құрт-май сияқты ұлттық 
тағам түрлерін дастарханға қойып, тағамдардың 
жасалу жолдарымен де таныстырып өтті. Ал 
сәбилер тобы балалары «Қаражорға» биін 
нақышына келтіре орындап берді. «Рябин-
ка» екінші сәбилер тобы тәрбиеленушілері, 
тәрбиешілері: А.Платонова, Н.Руденко украин 
халқының салт-дәстүрі мен ұлттық тағамдарын 
көрсетіп олардың жасалу жолдарымен танысты-
рып, балалар татар халқының «Васелечки» биін 
орындап берді. «Балапан» естиярлар тобы да 

ҚР ПРЕЗИДЕНТІ МЕН 
ВЕНГРИЯ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРІ ЕКІ 
ЕЛ АРАСЫНДАҒЫ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН 
ТАЛҚЫЛАДЫ

V шақырылған Бородулиха аудандық мәслихатының 
депутаттары мен аудан тұрғындарының 

НАЗАРЫНА!

V шақырылған Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха 
аудандық мәслихатының кезектен тыс XXХII сессия-
сы 2015 жылдың 9 сәуірінде сағат 10:00-де аудандық 
әкімдіктің (Тәуелсіздік к., 69) кіші мәжіліс залында өтеді.

Сессияның ұсынылатын күн тәртібі:
1. Бородулиха аудандық мәслихатының 2014 жылғы 
24 желтоқсандағы № 28-2-V «2015-2017 жылдарға 
арналған Бородулиха ауданының бюджеті туралы» 
шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
Баяндамашы: Мұрат Құсайынұлы Аргумбаев – Бороду-
лиха ауданының экономика және бюджетті жоспарлау 

бөлімінің басшысы.
Аудандық мәслихат хатшысы  У. МАЙЖАНОВ

 Наурыз айының 23 және 30 на-
урызы аралығында Шығармашылық 
үйінің «Айналайын» би ансамблінің 
жас бишілері мен ұстазы Лаура 
Оразғалиқызы Бурабай баурайындағы 
«Балдәурен» РОСО-ға сапар шегіп, 
республикалық «Атадан - Мұра» 
байқауына қатысып, республикалық 
байқауда жеңіс тұғырына көтеріліп, 
ауданымыздың абыройын асқақтатып, 
ұжымның ішінде жүлделі бірінші 
орынды қанжығаларына бай-
лап қайтты. Балалардың өнер 
ұжымдарының дами түсуіне 
ұйтқы болып, өнер ұжымдары 
арасында тәжірибе алмастыру 
мақсатында ұйымдастырылған 
республикалық байқауға еліміздің 
сан қилы өңірлерінен түрлі 
өнер ұжымдары мен дарынды 
жеткіншектер қатысқан екен. 30 
наурыз күні жеңіспен оралған 
Шығармашылық үйінің өнер 
ұжымын аудан әкімі Г.Акулов 
қабылдап, жүлделі оралған бір 
топ жас өрендерді жеңістерімен 
құттықтап, шығармашылық толағай 

табыстар тіледі. 
Бородулихалық жас таланттарымызды шын жүректен құттықтап, оқушыларымызға 

өнерлері үстем болып, алдағы уақыттарда да биіктерден көріне берулеріне 
тілектестігімізді білдіреміз. 

     «Аудан тынысы» ақпарат

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Венгрия 
премьер-министрі Виктор Орбанмен кездесті, 
деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

Кездесу барысында тараптар екі елдің өзара 
ықпалдастығының кең ауқымдағы мәселелерін, 
сондай-ақ халықаралық күн тәртібіндегі өзекті 
жайттарды талқылады.

Мемлекет басшысы Қазақстан мен Венгрия 
халықтарының тарихи тұрғыдан жақындығына 
тоқталып өтті.

«Біз Венгрияны нағыз досымыз деп санаймыз. 
Елдеріміздің тарихи тамыры ортақ және даму 
жолдары ұқсас. Венгрия – біз үшін Еуропадағы 
маңызды тірек саналатын ел», – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Қазақстан Президенті екі ел ынтымақтастығы 
дамуының үдемелі қарқынына назар аударды.

«Бұл біздің бірінші кездесуіміз емес. Бұл бай-
ланыстар біздің сауда-экономикалық қарым-
қатынастарды нығайтуға ықыласты екенімізді 
көрсетеді. Біз Венгрияның Еуропа одағы елдері 
арасынан алғашқылардың бірі болып Қазақстанмен 
стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол 
қойғанын жоғары бағалаймыз. Сіздің сапарыңыз 
нәтижелі болуы, ынтымақтастығымыздың 
нақты бағыттары бойынша уағдаластықтарға 
қол жеткізілуі үшін біз қажетті күш-жігерімізді 
жұмсайтын боламыз», – деді Мемлекет басшысы.

В.Орбан өз кезегінде Қазақстан Президентіне елге 
шақыру үшін ризашылық білдіріп, венгр халқының 
сәлемін жеткізді.

«Әлемдегі күрделі ахуал жағдайында біз Сіздің бұдан 
арғы ынтымақтастығымыздың перспективалары 
жөніндегі пікіріңізді білуге мүдделіміз. Қазақстан 
Еуропалық одақта оның біздің ел сияқты сенімді 
досының бар екеніне сенуіне болады. Будапеште 
біз Астана көшесін ашқанымызды жеткізгім келеді. 
Біз саяси және мәдени байланыстарымыз тиісті 
деңгейде деп санаймыз, оның ар жағында Сіздің 
қолдауыңыздың тұрғанын да сезініп отырмыз», 
– деді Венгрия премьер-министрі.

БАҚ беттерінен

мерекеге ерекше дайындалыпты. Татар халқының дастархан мәзірін 
көрсетіп,ұлттық биін билеп өз өнерлеріне ата-аналарын тәнті етті. 
Тәрбиешілері: Ж.Темирбаева, Р.Түспекова.   «Вишенка» естиярлар 
тобы тәрбиеленушілері,тәрбиешілері: Г.Акимова, А.Омарова орыс 
халқының дастархан мәзірін, салт-дәстүрін көрсетті. Тәрбиешілер 
балалармен бірге билеп, ән айтып көрермен ата-аналарды қуантып 
тастады. «Қарлығаш» ересектер тобы тәрбиеленушілері,тәрбиешілері 
Г.Темиргалиева, Ж.Түспековалар өзбек халқының салт-дәстүрін, 
дастархан мәзірін көрсетіп, ән салып би билеп балалар өз өнерлерін 
көрсетті. «Ромашка» ересектер тобы тәрбиеленушілері, тәрбиешілері 
И.Гроза, А.Селиванова да мерекеге жақсы дайындықпен келіпті. 
Балалар тәрбиешілерінің қатысуымен неміс  ұлтының салт-дәстүрін, 
тағам түрлерін көрсетіп өз өнерлерімен көрермендер көңілінен 
шықты. Жалпы балабақшада қандай мереке болмасын жоғары 
деңгейде жақсы дайындықпен өтеді. 

С.ҚҰДАГЕЛДИЕВА,
 «Жұлдыз» тобының тәрбиешісі 
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ХАЛЫҚ ЖӘНЕ БИЛІК
 ЫНТЫМАҚ ПЕН ЖАСАМПАЗДЫҚ ДӘУІРІ

«Нұрлы жол» бағдарламасын бюджеттік қаржыландыру көлемі 423,5 
млрд.теңгені құрайды. Бюджеттен қаржыландыру басталды.

 «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша барлық фискалдық инфрақұрылым 
және төлемдер мен бақылау жүргізу үшін нормативтік база толық дай-
ындалды. Өз кезегінде Қаржы министрлігі тиісті жұмыстарды жүргізді. 
23 млрд.теңге игерілді - қаражат республикалық деңгейдегі автожол-

дарды  салу жұмыстарын орындауға жіберілді. 
Жалпы, 2015 жылы қаражат келесі бағыттарды қаржыландыруға 

жоспарланған. Иинфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға – 207,8 
млрд. теңге, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын 
дамытуға– 112,5 млрд. теңге.  Халықаралық қаржылық ұйымдармен 
бірлескен жобаларда Қазақстан Республикасының үлесін қаржыландыруға 
– 39,2 млрд. теңге.  Агроөнеркәсіп кешенін қолдауға – 20,0 млрд. теңге, 
мектептер салуға – 17,3 млрд. теңге және  «Балапан» бағдарламасын 
қолдауға (мектепке дейінгі ұйымдарды қаржыландыруға) – 12,7 млрд. теңге. 
Одан басқа, бірқатар жоғарғы оқу орындарының, ғылыми мекемелердің 
материалдық-техникалық базасын қалыптастыруға және геологиялық 
барлау жұмыстарын жүргізуге 8 млрд.теңге және 6 млрд.теңге сәйкес 
бөлінген.
Бұған қосымша «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы арқылы  Ұлттық қордан 262,5 млрд.теңге облигациялық қарыз 
жалдауға берілетін тұрғын үйді салуға кредит беруге, шағын және орта 
бизнес жобаларын қаржыландыруға, ірі кәсіпкерлік субъектілерін 
қаржыландыруға, Қазақстанның даму банкі арқылы өнеркәсіп өндірісін 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА 550 ЖЫЛ

«Қазақтың бүкіл тарихы – бірігу 
тарихы, тұтастану тарихы. Қазақ 
тек бірігу, бірлесу жолында 
келе жатқан халық» - деп 
президентіміз Н.Назарбаев 
айтып өткендей бұл ғасырда 
өмір сүріп отырған барша ұрпақ 
ғылым саласында өзіндік жол 
салар дара ұрпақ болуы тиіс. 
Олай болса болашаққа нық 
қадам жасау бүгіннен баста-
лады.

2015 жылы Керей мен Жәнібек 
Шу мен Талас өзендерінің 
арасындағы аймаққа орналасып, 
қазақтың туын көкке көтергеніне 
550 жыл толады.   Бұл оқиға 
қазақ халқының тарихындағы 
маңызды оқиға болды. Ол ұлан - 
байтақ өңірді мекендеген қазақ 
тайпаларының басын қосып 
шоғырландыруда, қазақтың 
этникалық аумағын біріктіруде, 

қазақтың байырғы заманнан басталған өз алдына жеке ел 
болып қалыптасуын біржолата аяқтауда аса маңызды және 
түбегейлі шешуші рөл атқарды. Тәуелсіздік алғалы  бері Қазақ 
хандығының мерейтойы алғаш рет аталып өтпекші. Бұдан елу жыл 
бұрын кеңестер жүйесінің  қыспағында біз ондай бастамаларды 
көтере алмадық. Ал 600 жылдыққа дейін әлі біраз уақыт бар. 
Сондықтан Қазақ хандығының жылдығын абыроймен  өткізіп 
шығу аса маңызды. Оған қоса, кейбіреулер қазақ халқының 
мемлекеттігін сан-саққа жүгіртіп, оның тарихына күмәнмен 
қарап отырған кезде бұл бастаманың саяси маңызы зор. Ата 
- бабаларымыз бізге бірліктің, ынтымақтың, тұтастықтың ұлы 
үлгісін көрсетіп кетті. Қазақстанның арғы - бергі тарихының 

ең ғибратты тағылымы, міне 
осында. Олай болса бүгінгі 
қазақ хандығының 550 жылдық 
мерейтойы Жезкент кентінің 
мектеп лицейінде тойланды. 
Дегенмен,өткізілген мерейтой қазақ 
халқының мемлекеттігін таныту 
мақсатында емес, жастардың 
патриоттық сезімін барынша 
күшейту үшін өткізілді.  Жезкент 
кентінің мектеп лицейінде «Қазақ 
хандығының құрылғанына 550 
жыл» тақырыбында қазақ тілінде 
оқытылатын оқушылардың 
арасында үлкен мерейтой  
өткізілді. Мерейтойға 6-8 сы-
нып оқушылары қатысып өз 
өнерлерін көрсетті. Іс-шараның 
мақсаты -жастарды өз тарихын 
білудегі танымдық қасиеттерін 
қалыптастыру бағытында 
елжандылыққа, отансүйгіштікке 
баулу. Іс шара барысында қазақ 
хандығының құрылуына ұйтқы 
болған себептер мен қазақ 
хандығының негізгі құрылу 
кезеңдері жөнінде мәліметтер 
берілді. Қазақ хандығының 
құрылуы жайында 8 «Ә» сынып 
оқушылары көрініс көрсетті, 
Қазақ хандығы туралы деректі 

фильм көрсетілді. Оқушылар 
қазақ халқының басын қосудағы 
Жәнібек пен Керейдің сіңірген 
еңбегін жан-жақты ізденіп, 
ұлы бабаларымызға ар-
нап жүректерінен шыққан 
тақпақтарын орындап берді.        
6 «Ә» сынып оқушысы Каконова 
Аяулымның Қазақ хандығының 
негізін қалаған Керей мен 
Жәнібек бабаларымызға 
арналған тақпағынан Ұлы 
бабаларымызға деген  жүрек 
жарды  сүйіспеншілігін біршумақ 
тақпағынан көруге болады : 

Қазағымның хандығын,
Керей мен Жәнібек 

Қалап мынау бастаған,
Жалғастырған жас 

ұрпақ пен жас балаң,
Қазақ деген атауға,

Лайық болар әр балаң.
Желбіретіп жалауын,

Әлемге айқын мөр 
басқан.

Тәуелсіз күнге жеттік 
деп ,

Еркіндікті алдық деп 
Мақтанып бір, жар салған.-деп  

қазақ хандығының құрылуына 
негіз болған бабаларына  ар-
нады.

А. ҚАЛИЕВА, Жезкент 
кенті

Біздің ортақ жеңісіміз! Біздің таңдауымыз!

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Орталық комму-
никациялар қызметінде Қазақстан Республикасының білім және ғылым 
вице-министрі Есенғазы Иманғалиев және Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық тех-
нологиялар департаментінің директоры Жаңыл Жонтаеваның қатысуымен 
«Нұрлы жол» бағдарламасын іске асыру шеңберінде мектепке дейінгі 
және орта білім беруді дамыту» тақырыбында брифинг өткізілді. 
Министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, Ұлттық 

қор қаражаты есебінен апатты және үш ауысымды мектептердің орнына 
құрылыс салуға қажеттілігі бар мектептердің саны анықталды.
Елбасының Қазақстан халқына «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 

атты Жолдауының шеңберінде жүргізілген жұмыстың нәтижесінде Ұлттық 
қор есебінен 2015-2017 жылдарға жалпы сомасы 61,9 млрд. тг.: 
2015 ж. – 14,3 млрд.тг., 
2016 ж. – 23,09 млрд.тг.,
2017 ж. – 24,5 млрд.тг. 
73 мектептің құрылысы жоспарланды.
Сонымен, үш ауысымды сабақтарды жою үшін Ұлттық қордан 57 мектеп, 

апатты мектептердің орнына 16 мектеп салу қарастырылды.
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
Республикада 8467 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді, оларға 727,4 

мың бала барады, Оның ішінде 3832 балабақша (541,5 мың бала) және 
4635 шағын орталық (185,8 мың бала) бар. Балаларды мектепке дейінгі 
ұйымдармен қамту 78,6%-ды құрайды.

Республиканың 6 өңірінде - Алматы (62,9%), Маңғыстау (68,1%), Оңтүстік 
Қазақстан (72,4%), Жамбыл (70,9%) облыстарында және Алматы (64,7%), 
Астана (63,1%) қалаларында балаларды мектепке дейінгі орындармен 
қамту республикалық деңгейден төмен, оларда 2020 жылға қарай 100% 
нысаналы көрсеткішіне қол жеткізбеу қаупі бар.
Осыған байланысты жоғарыда көрсетілген өңірлердің Маңғыстау 

облысынан (2 балабақша) басқа әрқайсысында Ұлттық қор қаражаты 
есебінен жалпы сомасы 15,39 млрд.тг. 3 балабақшадан, басқа өңірлерде 
1 балабақшадан:
- 2015 жылы – 17 балабақшаның құрылысын бастау;
- 2016 жылы – 2 жаңа балабақша құрылысы;
- 2017 жылы – 8 жаңа балабақшаның құрылысы қарастырылды. 
Жалпы алғанда, осы шаралар 2018 жылға қарай үш ауысымды және 

апатты мектептерді жоюға және мектепке дейінгі ұйымдарда орын 
тапшылығы мәселесін түбегейлі шешуге мүмкіндік береді.

ҚР БҒМ баспасөз қызметі

және экспорттаушыларды қолдауға (яғни экспорттау және экспорттау 
алдындағы кредит беруге бөлінеді) бөлінеді. Тұрғын үйді сатып алып, 
ары қарай халықтың арасына тарату үшін 20,3 млрд.теңге игерілді.

Жалпы бағдарламаны тиімді іске асыру үшін Қаржы министрлігі барлық 
сатыларда бақылауды қамтамасыз ететін болады. Ол қаражатты бөлу 
сәтінен бастап соңғы кезеңге дейін жүргізетін болады және аяқталған 
жобаларды кейінгі нысаналы бақылауды да қамтиды.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАЛПЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӨНІМІНІҢ 
20 % ШҚО ӨНДІРІЛЕДІ

ШҚО әкімі Даниал Ахметов халық алдында өткізген есептік кездесуде 
өңірлік инновациялық өнімнің бестен бірі Шығыс Қазақстанда өндірілетінін 
мәлімдеді, деп хабарлайды ШҚО Ақпараттық орталығы.

Есептік кездесуде аймақ басшысы мәлімдегендей, соңғы 2 жылда өңірлік 
жалпы өнім құрылымындағы инновациялық өнім 2,5 есеге өсіп, өткен 
жылы өнім көлемі 109,4 млрд. теңгеге артқан. Бүгінгі күні облыс аумағында 
«Қазмырыш» ЖШС, «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ, «Өскемен ти-
тан-магний комбинаты» АҚ, «АЕS Өскемен ЖЭО-і» АҚ, «Согрин ЖЭС-і», 
«Семей қаласының цемент зауыты», «Азия Авто» АҚ сынды 75 мың адам 
жұмыс істейтін  ірі кәсіпорындар өткен жылы 1 трлн. 98 млрд. теңгенің 
өнімін өндірген. Бұл көрсеткіш 2013 жылмен салыстырғанда 100 млрд. 
теңгеге артық.
Сонымен қатар, жүйеқұрастырушы кәсіпорындардың тауарды сатып 

алу, жұмысы мен қызметі 257 млрд.теңгені құрап, соның ішінде жергілікті 
қамтудың үлесі 120 млрд. теңгеге жеткен.
– Облыстың  тауар өндірушілерінен ұлттық компаниялармен сатып алу 

көлемі 2013 жылғы деңгейден 1,7 есеге артып, 93 млрд.теңгені құрады, 
келісімшарттар саны 30%-ға артты. Аймағымыздағы ірі кәсіпорындар 
мен отандық тауар өндірушілердің серіктестігі арқасында өңіріміздің 
экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеміз, – деді Д.Ахметов
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Бородулиха ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 19 
наурыздағы №79 қаулысы Номативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2015 
жылғы 27 наурыздағы №3780 тіркелген

Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттарға 
сайлаушылармен кездесуі үшін
шарттық негізде үй – жайлар беру 
туралы
 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі 
Конституциялық Заңының 28 - бабы 4 – тармағы, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан Республиасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 2-тармағы 
негізінде, Бородулиха ауданының әкімдігі КАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес кандидаттарға 
сайлаушылармен кездесуі үшін шарттық негізде үй –жай-
лар берілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімі 
аппаратының басшысы С.Н.Лазуринге жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Г.АКУЛОВ, аудан әкімі 
Келісілді: С.ХАРЧЕНКО,

Бородулиха аумақтық сайлау комиссиясының 
төрағасы 2015 ж. «___»_______

Бородулиха ауданы әкімдігінің  2015 жылғы 19 
наурыздағы

 № 79 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасының Президенттігіне 
кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін 

ұсынылатын үй – жайлар

Бородулиха ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 19 
наурыздағы №78 қаулысы Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2015 
жылғы наурыздағы №3781 тіркелген

Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттар үшін 
үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орын белгілеу 
туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Казақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі 
Конституциялық Заңының 28 – бабы 6 – тармағы, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының                      
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 2-тармағы 
негізінде, Бородулиха ауданының әкімдігі КАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан 
Республикасының Президенттігіне кандидаттар  тура-
лы үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орын 
белгіленсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімі 
аппаратының басшысы С.Н.Лазуринге жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Г.АКУЛОВ, аудан әкімі 
КЕЛІСІЛДІ: С.ХАРЧЕНКО, 

Бородулиха аумақтық сайлау комиссиясының 
төрағасы 2015 ж. «___»_______

Бородулиха ауданы әкімдігінің
2015 жылғы 19 наурыздағы
 № 78 қаулысына қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ БАРЛЫҚ КАНДИДАТТАР 

ҮШІН  ҮГІТТІК БАСПА МАТЕРИАЛДАРЫН ОР-
НАЛАСТЫРУ ҮШІН ОРЫНДАР ТІЗБЕСІ 

ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ ӘЗ НАУРЫЗ ТОЙЛАНУДА
Новодворовкада
«Наурыз» сөзі – біріншіден, «Жаңа күн», дегенді білдіреді, екіншіден, аспан денелері өздерінің 

бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен түн теңеледі, сондықтан жаңа жыл ретінде тойланатын 
думанды халықтық мейрам Әз-Наурыз Ивановка ауылында 21 наурыз күні ерекше ықыласпен 
тойланды. Ауылдық клуб алаңы мерекелік сән-салтанатпен безендіріліп, Клуб қызметкерлері 
мен мектеп оқушылары өз өнерлерін көрсетіп, ән айтып, би билеп, театрланған қойылымдарды 
қойды. Қыдыр ата: «Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!» деген ақ батасын берді, ауыл әкімі 
А.Камилаев барлық ауыл тұрғындарын наурыз мерекесімен құттықтап, береке бірлік пен 
ынтымақ тіледі. Бұл мереке күні халқымыз бір-бірімен кездесіп, реніштерін кешіріп, татула-
сып, амандық тілеседі. Бірлік пен ынтымағы жарасқан мерейлі мерекеде ауыл тұрғындарына 
арнап Наурыз дастарханы жайылып, тәттілер мен бауырсақ, ыстық тамақ, шай, таратылды. Клуб 
алаңында балалар алтыбақан теуіп, асық ойнап көңіл көтеруде. Концерттік шаралардан бөлек 
түрлі сайыстар ұйымдастырылды. «Наурыз–тіршіліктің бастамасы, береке айы. Адамдар өзінің 
қонақжайлығын, дархандығын және кеңпейілділігін осындай мерекеде көрсеткен, соның бірі 
мекемелер мен ауыл тұрғындарының дайындаған әр ұлттың қазақ, орыс, неміс, кәріс, украин, 
белорус, шығыс, өзбек, татар халықтарының дастарханы мен салт-дәстүрін көрсету сайысы 
өткізілді. Ивановка орта мектебінің дене шынықтыру ұстаздарының ұйымдастырумен гір көтеру, 
қол күрестіру, арқан тартысы жарыстары өткізілді. Сонымен қатар 20- наурыз күні Ұлыстың 
Ұлы күніне арналған Ивановка орта мектебінің дене шынықтыру залында ауыл жастарымен 
жоғары сынып оқушылары, мектеп ұстаздары арасында тартысты волейбол жарысы өткізілді. 
Барлық жарыстарға,сайыстарға, өнер көрсеткендерге бағалы сыйлықтар мен мақтау қағаздары 
табысталды. Наурыз – бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы, өмірге нұр сыйлаған, 
сезімге гүл сыйлаған, халық қастерлейтін күн.

Ұлыстың ұлы күні Новодворовка ауылдық округінде осылайша тойланды. 
Е.Маутказинова, Новодворовка а/о

Жерновкада
Наурыз мейрамы - ерте заманнан келе жатқан мерекелердің бірі. Бұл мереке бес мың жылдан 

астам уақыттан бері табиғаттың жаңаруы және көктем мерекесі ретінде тойланады. Байырғы жыл 
есебі негізінде, осы күн - күн мен түннің теңелуіне - 22 наурызға сәйкес келеді. 

Жерновка ауылдық округінің халқы «Жерновка орта мектебі» КММ-нің ғимаратында Ұлыстың 
Ұлы күнін атап өтті. 

Бір шаңырақ астында дастархан жайылып, концерттік бағдарламада әртүрлі әндер, билер орын-
далып, көпшіліктің көңілінен шықты. Сонымен қатар спорттық жарыстар ұйымдастырылды: хоккей, 
волейбол, қол күресі, гір көтеру.

Наурыз мейрамы – жалпыұлттық мереке, елдік пен бірліктің мерекесі болып табылады. Көпұлтты 
Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдері осы мерекені бейбітшілік пен келісімнің нысаны ретінде 
ерекше құрметпен қарсы алады. Ерте заманнан бастау алған Наурыз мейрамы, ертеден сабақтасып 
келе жатқан салт-дәстүрлерімізді сақтай отырып, жаңа заманмен үйлесім тапты. 

Наурыз мейрамын атап өтуге демеуші болған «Жерновское» ЖШС басшысы Әубәкіров Жұмақан 
Қабдешұлына, аудандық мәслихат депутаты Әубәкіров Азамат Жұмақанұлына алғысымыз шексіз.

  Жерновка а/о әкім аппараты  

Новопокровкада
Табиғаттың жаңаруын, бірлік пен достықты білдіретін күн мен 

түннің теңелуі күні таңертеңнен бастап ауыл тұрғындары мен мей-
рам қонақтары жинала бастады. 

Наурызды мерекелеуге арнап ауылдық клуб алдында дәстүрлі 
қазақи жабдықтармен және ұлттық ерекшеліктермен киіз үй орна-
тылды. Киіз үй маңайында жеті азықтан құралған арнайы мерекелік 
тағам - «Наурыз-көже» дайындалған қазан орнатылды. Тұрғындар 
мен мейрам қонақтарының Наурыз көже, тәттілерден дәм татуға 
мүмкіндіктері болған дастархан жайылды, сондай-ақ барлығына 
ыстық шәй таратылды. Ауылшаруашылық жәрмеңкесі, мерекелік 
сатылым ұйымдастырылды және жұпар иісті кәуаптар пісірілді. 

Округ тұрғындарын округ әкімі Жаймұхамедов Талғат Махсатұлы 
құттықтап, Наурыз мейрамы – біздің халқымыз үшін ұлы мереке, 
бірлік мерекесі екендігін атап өтті. Өзара тұрақтылық, бірлік пен 
гүлденуді тіледі. Одан кейін округтің қоғамдық өміріне белсенді 
қатысқандығы үшін алхыс хаттармен кәсіпкер С.Ульдаринова мен 
«Лина» дүкенінің ұжымы марапатталды. Қалыптасқан дәстүр бойын-
ша осы күні мешіт имамы Т.Гизатов «Бата» беріп, «Шәшу» ырымын 
ауыл тұрғыны А.Байгазинова жалғастырды. 

Осы жыл мерейтойлық күндерге бай болғандықтан мейрамның 
барлық тақырыбы бүкіл Қазақстанда аталып өтілетін осы атаулы 
күндермен байланыстырылды. Қазақ хандығының 550-жылдығына 
Әуезов атындағы орта мектеп ұжымымен театрландырылған көрініс 
ұсынылды, Қазақстан халқы Ассамблеясының 20-жылдығына орай 
Новопокровка орта мектебінің ұжымы Қытай дәстүрін көрсетті, 
«Ажар» қазақ мәдени орталығының орындалуымен Ұлы Абайдың 
170-жылдығына «Есім кою» рәсімі көрсетілді, дәрігерлік амбулатория 
қызметкерлері «Тұсау кесер» ғұрыпын көрсетті, сондай-ақ «Ляй-
сан» және «Славянка» этно-мәдени бірлестіктері сахнаға шықты. 
Қасқабаева Алтынгүлдің басшылығымен би үйірмелерінің үлкен, 
орта және кіші топтарының қатысушылары сәнді киімдермен жа-
лынды билер көрсетті. 

     Далада көп адамдар болды, ауылдық клубтың залы концерт 
көруге ниет білдіргендердің барлығын сидыра алмады. Бір уақытта 
алаңда арқан тарту, гір көтеру, қаппен секіру және т. б. түрлі сай-
ыстар өткізілді. 

Аталған іс-шараға қатысушылардың барлығына алғыс айтамыз, 
себебі тек ынтымақтастықпен ұйымдастырылған жұмыстың арқасында 
жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады. Шығыс күнтізбесі бойын-
ша жаңа жыл барлығына жақсы көңіл күй, мол өнім мен берекелі 
дастархан алып келсін.

А. АМЕРГАЛИЕВА, жетекші маман
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МӘСЛИХАТ ШЕШІМІ

Бородулиха аудандық мәслихатының 2015 
жылғы 16 наурыздағы № 30-2-V шешімі 

(нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2015 жылғы 

27 нурыздағы 3777 нөмірімен тіркелген)
«2015-2017 жылдарға арналған 
Бородулиха ауданының бюджеті туралы» 
Бородулиха аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 
желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 109-бабының 
5-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 6-бабының  1-тармағының 1) тармақшасына 
және «2015-2017 жылдарға арналған облыстық 
бюджет туралы» 2014 жылғы 10 желтоқсандағы 
№ 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының  2015 
жылғы 4 наурыздағы № 25/311-V шешіміне сәйкес 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 3724 нөмірімен тіркелген) Шығыс Қазақстан 
облысы Бородулиха ауданының мәслихаты ШЕШТІ: 

1. «2015-2017 жылдарға арналған Бородулиха 
ауданының бюджеті туралы» Бородулиха аудандық 
мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 
28-2-V шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3589 нөмірімен 
тіркелген, аудандық «Пульс района» газетінің 2015 
жылғы 20 қаңтардағы № 06-07 (6834-6835), «Аудан 
тынысы» газетінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 
06-07 (515-516) сандарында жарияланды) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:
1) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«кірістер – 3467806,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 740532 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6045 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 58705 

мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2662524,6 мың теңге»;
2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«шығындар – 3473642,1 мың теңге»; 
1) бюджет тапшылығы (профициті) – -44273,5 

мың теңге;
2) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті 

пайдалану) – 44273,5 мың теңге.
2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«Аудан бюджетіне 2015 жылға арналған әлеуметтік 

салық, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы, 
төлем көзінен ұсталатын шетел азаматтарының 
жеке табыс салығы, төлем көзінен ұсталмайтын 
жеке табыс салығы, төлем көзінен ұсталмайтын 
шетел азаматтарының жеке табыс салығы бойынша 
кірістерді бөлу нормативтері «2015-2017 жылдарға 
арналған облыстық бюджет туралы» 2014 жылғы 10 
желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу 
туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 
2015 жылғы 4 наурыздағы № 25/311-V шешімімен 
белгіленген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 3724 нөмірімен тіркелген) 78,7 
пайыз мөлшерінде орындауға алынсын.»;

5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2015 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы 

органының резерві 26345 мың теңге мөлшерінде 
бекітілсін.»; 

9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«Аудандық бюджетте республикалық бюджеттен 

ағымдағы нысаналы трансферттер 350599 мың теңге 
сомасында қарастырылсын.»;

10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын: 
«Аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы 

нысаналы трансферттер 66114 мың теңге сомасында 
қарастырылсын.»;

11-тармағының 2) тармақшасы жаңа редакцияда 
жазылсын:

«Аудандық бюджетте Бородулиха ауылындағы 
Ф.Середин көшесі бойында орналасқан 59 пәтерлі 
тұрғын үйді қайта жөндеуге, дамытуға облыстық 
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер келесі 
мөлшерлерде ескерілсін:

мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйді жобалау, салу және (немесе) сатып 
алуға– 165193,6 мың теңге.»;

13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2, 3, 4, 5 қосымшаларға сәйкес 2015 жылға 

арналған «Қала, аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округі әкімінің аппараты» 123 
бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бойын-
ша шығындар жалпы сомасы 326277,6 мың теңге 
көлемінде бекітілсін.»;

2, 3, 4, 5 қосымшаларға сәйкес 5, 7 ,11, 12 қосымшалар 
жаңа редакцияда жазылсын;

аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

А. ӘУБӘКІРОВ, cессия төрағасы
У. Майжанов,

аудандық мәслихат хатшысы

Бородулиха аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы № 30-2-V
шешіміне № 1 қосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V
шешіміне № 1 қосымша

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ 
БЮДЖЕТІ

(жалғасы 5-ші бетте)
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(Басы 4-ші бетте)

Бородулиха аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы № 30-2-V
шешіміне № 2 қосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V
шешіміне № 5 қосымша

2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) 
округтердегі аппараттардың бөлінісіндегі 

«Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 
123.001 код бағдарламасы бойынша шығындар

Бородулиха аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы № 30-2-V
шешіміне № 3 қосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V
шешіміне № 7 қосымша

2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) 
округтердегі аппараттардың бөлінісіндегі 

«Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» 
123.008. код бағдарламасы бойынша шығындар

Бородулиха аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы № 30-2-V
шешіміне № 4 қосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V
шешіміне № 11 қосымша
 
2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) округтердегі 
аппараттарының «Аудандық маңызы бар қалаларда, 
кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 123.013 код бағдарламасы 

бойынша шығындар

Бородулиха аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы № 30-2-V
шешіміне № 5 қосымша
Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V
шешіміне № 12 қосымша

2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) 
округтердегі аппараттардың бөлінісіндегі 

«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 
123.022. код бағдарламасы бойынша шығындар

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ 
АРАСЫНДАҒЫ ОЛИМПИАДА

2015 жылғы 27 наурызда «Н.Островский атындағы орта мектеп» 
КММ базасында жыл сайынғы бастауыш сынып оқушылары 
арасындағы олимпиада болып өтті. Оған ауданымыздың 27 
мектебінен 140 оқушы қатысты. Олимпиаданың негізгі мақсаты 
мен міндеті: ғылыми білімді насихаттау, оқушылардың интел-
лектуалды деңгейін көтеру, дарынды балаларды анықтау және 
оларды дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау, жетістікке жетуге 

ХАБАРЛАНДЫРУ
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін 

арттыру Шығыс Қазақстан өңірлік орталығында мемлекеттік 
қызметтегі жауапкершілік ағымдарымен, деңгейімен танысу, 
мемлекеттік қызметшілерге қойылатын негізгі талаптарды 
зерделеу мақсатында әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға 
үміткерлерге арнап курстар ұйымдастырылғанын хабарлай-
мыз.    

Оқу бағдарламасында «Нормативтік-құқықтық актілерді 
білуді тәжірибеде қолдану машықтары, ситуациялық тапсыр-
маларды шешу», «Психометрикалық сынақ», «Мемлекеттік 
қызметшілердің этикасы мен беделі», «Әңгімелесу кезінде 
өзіңді қалай ұстау қажет» тақырыбындағы тренингтер өткізу, 
сондай-ақ мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік-
құқықтық актілер бойынша сынақтамадан өткізу көзделген. 

Толығырақ ақпаратты өңірлік орталығынан 8 (7232) 701-
917, 8 (7232) 700-866, сондай-ақ Бородулиха ауданы әкімі 
аппаратының персоналды басқару бөлімінде (кадр қызметі) 
8(72351)2-14-52 телефондары арқылы алуға болады. 

Бородулиха ауданы әкімі аппаратының персоналды 
басқару бөлімі (кадр қызметі) 

баулу. Жекеше пәндік тур 6 пән бойынша өткізілді. Аудандық 
олимпиаданың жүлдегерлері болып келесі оқушылар танылды:

-Дарья Малахова, Адия Алимбаева, Дарын Жумадилов – 
мұғалімдері – Н.Валеева («Камышенка орта мектебі» КММ);

-Тоғжан Бейсенова, Данил Синица – мұғалімдері – М.Баймухаметова, 
Н.Мегедь («Жезкент кентінің мектеп-лицейі» КММ);

-Ардак Мубарак – мұғалімі – Е.Салимова («Переменовка 
орта мектебі» КММ);

-Евгения Жаксымбекова – мұғалімі –Ю.Горев («Аул бастауыш 
мектебі» КММ);

-Лейла Мамедова – мұғалімі – К.Қонақбаева («Киров атындағы 
орта мектеп» КММ);

-Нурай Елубаева, Султан Чикибаев - мұғалімдері – А.Наринова, 
А.Манаков («Бородулиха қазақ орта мектебі» КММ);

Спорттық эстафетада жалпыкомандалық есепте 1 орынды 
«Михайличенково орта мектебі» КММ, 2 орын – «Жезкент 
кентінің мектеп-лицейі» КММ, 3 орын - «М.Әуезов атындағы 
орта мектеп» КММ, «Краснополь орта мектебі» КММ команда-
лары иеленді. Олимпиада жеңімпаздары мақтау қағаздарымен 
және бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Білім бөлімі олипиада жеңімпаздарын жеңістерімен құттықтайды 
және барлықтарына жетістіктер мен толағай табыстар тілейді.

К. ДАУМБАЕВА, АӘК әдіскері 



№28 (537) 3 сәуір 2015 жылАудан тынысы 6
ТЕЛЕДИДАР

Хабар
ДҮЙСЕНБІ, 06 сәуір
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Информационный канал - аналитическая 

программа «Жетi күн»11:00«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:40«Подари 
детям жизнь» 11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:15Мультсериал. 
«Маша и медведь» 12:25Мультсериал «Мишки Гамми»12:50Мультсериал. «Белка 
и стрелка»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 
4:00Телесериал. «Дом на Озерной»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:15Мультсериал 
«Фархат»16:45Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналады. «Мен көрген соғыс» 
17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Қызық times»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Қызық times»19:00«ТВ Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы 
хабар»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово офицера» 
22:00Телесериал. «Сулейман Великолепный»22:50«Жекпе-жек»23:35Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»00:20«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы00:55«Айтұмар»01:45«
Арнайы хабар»02:15«Бюро расследований»02:45«Арнайы хабар»

СЕЙСЕНБІ, 7 сәуір
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка 
и стрелка»10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:15Премьера! 
Телесериал «Слово офицера»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. «Дом на Озерной»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:30Мультсериал «Фархат»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Экон
омкласс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Ғашық жүрек» телехикаясы19:00«Біздің 
үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследований» 21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово офицера»22:00Телесериал. «Сулейман 
Великолепный»22:50«Арнайы хабар»23:20Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:05«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы00:40«Айтұмар»01:30«Арнайы хабар»02:00«Бюро 
расследований»02:30«Арнайы хабар»

СӘРСЕНБІ, 8 сәуір 
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша 

и медведь»10:25Мультсериал «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка» 
10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры 
басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:15Премьера! 
Телесериал «Слово офицера» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:45Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:15Мультсериал «Фархат»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқар
ас»17:45«100 бизнес-историй»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Ғашық жүрек» 
телехикаясы19:00«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына арналады. «Мен көрген соғыс»20:45«Табиғат тартуы»21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово офицера» 22:00Телесериал. 
«Сулейман Великолепный»23:00«Біздің үй»23:50Тұсаукесер! «Бұйымтай»» 00:35«Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:10«Айтұмар»02:00«Арнайы хабар»02:30«Бюро 
расследований»

БЕЙСЕНБІ, 9 сәуір 
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь»10:25Мультсериал «Мишки Гамми»10:50Мультсериал «Белка и 
стрелка»10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:15Премьера! 
Телесериал «Слово офицера»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:45Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:15Мультсериал. «Фархат»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқ
арас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Ғашық жүрек» 
телехикаясы19:00«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:3070-летию Вели-
кой Победы посвящается. «Моя история войны» 20:45«Жерұйық»21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово офицера» 22:00Телесериал. 
«Сулейман Великолепный»22:50«Біздің үй»23:40Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:25«Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:00«Айтұмар»01:50«Арнайы хабар»02:20«Бюро 
расследований»02:50«Арнайы хабар»

ЖҰМА, 10 сәуір 
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал 

«Маша и медведь»10:25Мультсериал «Мишки Гамм»10:50Мультсериал «Белка и 
стрелка»10:55«Подари детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:15Премьера! 
Телесериал «Слово офицера»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:45Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:15«Ұлт саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, 
бауырым?»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Ғашық жүрек» телехикаясы19:00«Орталық 
Хабар»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Сильные духом» 21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Тұсаукесер! «Жеті ән» 

СЕНБІ, 11 сәуір 
7:02«Ду-думан»8:30«Мир в картинках»8:55«Бармысың, бауырым?»9:40«Продвопр

ос»10:00«Спорт без границ» 10:25Мультфильм «Приключения мышонка»11:50Кино 
«Медвежонок Коала - один дома»13:25«Орталық Хабар»14:25Тұсаукесер! «Жеті 
ән»16:05«Азия» тобының «Махаббат аралы» атты шығармашылық кеші 17:35Кино. 
«Сказ о розовом зайце»19:20«Тур де Хабар»19:50«Бенефис-шоу» 21:00Ақпарат 
арнасы – «Жетi күн» сараптау бағдарламасы 22:00Мегахит. Джуд Лоу, Руни Мара, 
Кэтрин Зета-Джонс, Ченнинг Татум в триллере «Побочный эффект»23:50Кино. Джош 
Хартнетт, Брюс Уиллис «Слевинге сәттілік әкелген сан» фильмінде01:30«Үндіс» 
телехикаясы

ЖЕКСЕНБI, 12 сәуір 
7:02«Ду-думан»8:30«Айбын»9:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау 

бағдарламасы 10:00«Ас арқау»10:20«Спорт әлемі»10:50Кино. «В бой идут одни 
старики»12:20Мультфильм «Отважная Лифи»13:55«Бенефис-шоу»15:05Кино. 
«Жаужүрек мың бала»17:20«Тағдыр жолы»18:05Ұлы Жеңістің 70 жылдығына ар-
налады. «Мен көрген соғыс»18:20Ақбота Керімбекованың ән кеші19:50Тұсаукесер! 
«Қызық times»21:00Информационный канал - аналитическая программа «Жетi 
күн»22:00Мегахит. «Дерево Джошуа» 23:50Бокс. Всемирная серия бокса. «Ураганы 
Пуэрто Рико» - «Астана Арланс». 01:50«Бір кемпірдің хикаясы» фильмі

ҚАЗАҚСТАН
ДҮЙСЕНБІ, 6 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Апта. Kz»11:05«Айтуға оңай...» 11:45«Жедел жәрдем». 

Телехикая. 2-маусым. 11-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы жеңіске - 70 жыл». 
Арнайы тележоба 12:55«Дауа». 13:25«Мәлім де беймәлім Қазақстан»13:50«Ақсауыт». 
Әскери-патриоттық бағдарлама 14:20«Әли мен Айя». Мультфильм. 1- бөлім 
(2014 ж.)14:30«Желмен жарысқандар». Мультфильм. 17-бөлім 14:50«БІЛГІШТЕР». 
Мультхикая. 103-104 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10«Келін». Телехикая. 1330-1331-бөлімдері 17:00«Менің Қазақстаным»17:30
ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Шын жүректен!». Реалити шоу 18:55«ЗАҢ 
ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир 19:35«Жедел жәрдем». Телехикая. 2-маусым. 12-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «СЫРҒАЛЫМ». Теле-
хикая. 2-маусым. 19-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 
22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1332,1333-бөлімдері 23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. 
31 тур «КРИСТАЛ ПЭЛАС» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ». Тікелей эфир

СЕЙСЕНБІ, 7 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 19-бөлім. 

10:50«Айтуға оңай...» 11:35«Жедел жәрдем». Телехикая. 2-маусым. 12-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55«SPORT.
KZ» 13:15«Алаң» ток-шоуы 14:05«Сыр-сұхбат» 14:35«Желмен жарысқандар». Муль-
тфильм. 18-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 1-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1332-1333-бөлімдері 
17:00«Жарқын бейне» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Ас болсын!» 18:55 
«Қазақстан би әлемі» 19:10«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»19:35«Жедел жәрдем». Телехикая. 
2-маусым. 13-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 20-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1334, 1335-бөлімдері 
23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжард
ы»0:55«Сыр-сұхбат» 1:25«Шарайна». Телесаяхат 1:55«Жарқын бейне» 2:25«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СӘРСЕНБІ, 8 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 20-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Жедел жәрдем». Телехикая. 2-маусым. 13-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55«Поэзия әлемі»13:20«Заң және біз» 
14:00«Шарайна». Телесаяхат 14:30«Желмен жарысқандар». Мультфильм. 19-бөлім 
14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 2-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 1334,1335-бөлімдері 17:00«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Қылмыс 
пен жаза» 18:35«Мың түрлі мамандық» 19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ»19:35«Жедел 
жәрдем». Телехикая. 2-маусым. 14-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 21-бөлім 22:40«ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1336, 1337-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛ
ЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:50«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 1:20«Ас болсын!» 

БЕЙСЕНБІ, 9 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН».10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 21-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Жедел жәрдем». Телехикая. 2-маусым. 14-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55«Агробизнес». 13:20«Журналистік зерттеу» 
13:40«Сіз не дейсіз?» 14:10«Жан жылуы»14:35«Желмен жарысқандар». Мультфильм. 
20-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 3-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1336,1337-бөлімдер 
17:00«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:
10«Мәлім де беймәлім Қазақстан»18:45«Поэзия әлемі» 19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫ-
РУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» («Шеврон» компаниясы)19:35«Жедел жәрдем». Телехикая. 
2-маусым. 15-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 22-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1338, 1339-бөлімдері 
23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды
»0:55«Қылмыс пен жаза»1:20«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм

ЖҰМА, 10 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 22-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...» 11:40«Жедел жәрдем». Телехикая. 2-маусым. 15-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 
13:15«Көкпар» Ұлттық ойын 14:00«Келбет» 14:25«Желмен жарысқандар». Муль-
тфильм. 21-бөлім 14:45«Баламен бетпе-бет»15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1338,1339-бөлімдері 17:05«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»18:40«Сәтбаев: 
ғасыр адамнің толғауы». Деректі фильм 19:10«ИМАН АЙНАСЫ» 19:35«Жедел 
жәрдем». Телехикая. 2-маусым. 16-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». Реалити шоу 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба («Ерлік ешқашан ұмытылмайды»)22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1340, 1341-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»

СЕНБІ, 11 СӘУІР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:40«АГРОБИЗНЕС» 

9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 10:05«ДАУА» 10:40«Ас болсын!» 
11:25«Әзіл әлемі»13:00«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»13:30ТҰСАУКЕСЕР! «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 
Интеллектуальдық сайыс14:15«Сұңқар». Телехикая. 7-9-бөлімдері 16:10Джи-
тендра, Рекха, Моушуми Чаттерджи «Махаббат құрбаны» мелодрамасында. 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Махаббат құрбаны» мелодрама (жалғасы)19:10Заттыбек 
Көпбосыновтың концерті 0:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:35«ЖАЙДАР-
МАН». Республикалық Жоғары Лига. 1/8 финал. 3-топ0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:40Бенедикт 
Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс «Шерлок» детективінде

ЖЕКСЕНБІ, 12 СӘУІР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:30«Мәлім де беймәлім 

Қазақстан»9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғы ақпаратты-танымдық бағдарлама. Тікелей 
эфир10:30«КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ». Мультфильм. 21-22 бөлімдері 11:20«АҚСАУЫТ» 
Әскери-патриоттық бағдарлама 11:50«Ұлттық шоу» 13:15«Шарайна». Телесаяхат 
13:45«Келбет» 14:15«Сұңқар». Телехикая. 10-12-бөлімдері 16:10«БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 16:30«Әли мен Айя». Мультфильм 2-бөлім (2014 ж.)16:40«Перзент тілегі». 
Ақын С.Дүйсенғазиннің концерті 18:30«Әзіл әлемі»20:00«АПТА. КZ» 21:00«Бақытты 
әйел». Қазақстан эстрада жұлдыздарының концерті22:45«АЛАҢ» ток-шоуы 23:35Рас-
сел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти «Дәл соққы» биографиялық фильмінде 
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Россия 
Понедельник, 06 Апреля
08:00 «Утро России»12:00, 06:20 «Диктатура жен-

щин»12:55 «О самом главном»14:00, 17:00, 20:00, 
20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 Вести. Дежур-
ная часть.18:00 Т/с «Последний янычар» 12+19:00 
Т/с «Цвет черемухи» 12+21:15 «Прямой эфир» 
12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!»00:00 Т/с 
«Склифосовский» 12+01:50 «Анальгетики. Пить 
или не пить?»02:50 «Дежурный по стране»03:50 
«Горячая десятка» 12+04:55 Т/с «Частное лицо»07:15 
«Комната смеха»

Вторник, 07 Апреля
08:00 «Утро России»12:00, 06:15 «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества» 12+12:55 «О самом главном»14:00, 
17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 
22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 Ве-
сти. Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний янычар» 
12+19:00 Т/с «Цвет черемухи» 12+21:15 «Прямой 
эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!»00:00 
Т/с «Склифосовский» 12+01:50 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы» 12+02:50 «Судьба. Закон 
сопротивления» 12+04:45 Т/с «Частное лицо»07:15 
«Комната смеха»

Среда, 08 Апреля
08:00 «Утро России»12:00, 06:05 «Шифры наше-

го тела. Неизвестные органы» 12+12:55 «О самом 
главном»14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия» 12+15:55 «Особый случай» 
12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+19:00 Т/с «Цвет черемухи» 12+21:15 
«Прямой эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»00:00 Т/с «Склифосовский» 12+01:50 «Спе-
циальный корреспондент» 16+03:30 «Последний 
бой Николая Кузнецова» 12+04:30 Т/с «Частное 
лицо»07:00 «Комната смеха»

Четверг, 09 Апреля
07:45, 17:50 Вести. Дежурная часть.08:00 «Утро Рос-

сии»12:00, 06:05 «Последний бой Николая Кузнецо-
ва» 12+12:55 «О самом главном»14:00, 17:00, 20:00, 
20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+18:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+19:00 Т/с «Цвет черемухи» 12+21:15 
«Прямой эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»00:00 Т/с «Склифосовский» 12+01:50 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+03:30 «Демократия 
массового поражения» 16+04:40 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебедей» 1 с.07:05 «Комната смеха»

Пятница, 10 Апреля
07:40 Х/ф «Мужики!..»08:00 «Утро России»11:55 

«Мусульмане»12:10 «Главная сцена» Специальный 
репортаж.13:05 «О самом главном»14:00, 17:00, 
20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 
Местное время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний янычар» 
12+19:00 Т/с «Цвет черемухи» 12+21:15 «Прямой 
эфир» 12+00:00 «Главная сцена»03:00 Х/ф «Подари 
мне немного тепла» 12+04:55 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей» 2 с.06:20 «Демократия массового 
поражения» 16+

Суббота, 11 Апреля
07:55 «Комната смеха»09:35 «Сельское утро»10:05 

«Диалоги о животных»11:00, 14:00, 17:00 Вести.11:10, 
14:30, 17:30 Местное время. Вести-Москва.11:25 
«Военная программа»11:50 «Пасха. Чудо воскресе-
ния»12:25 «Субботник»13:05 «Освободители» 12+14:40 
«Сергий Радонежский. Земное и небесное»15:35, 
17:40 Х/ф «Сила любви» 12+20:20 «Танцы со Звез-
дами» Сезон - 2015.23:00 Вести в субботу.23:25 Х/ф 
«Сказки мачехи» 12+02:30 «Пасха Христова»05:30 
Х/ф «Остров» 16+

Воскресенье, 12 Апреля
08:25 Х/ф «Остановился поезд»10:20 «Вся Россия»10:35 

«Сам себе режиссер»11:25 «Смехопанорама»11:55 
«Утренняя почта»12:35 «Сто к одному»13:20 Местное 
время. Вести-Москва. Неделя в городе.14:00, 17:00 
Вести.14:25, 05:35 «Россия. Гений места»15:25, 17:25 
«Один в один» 12+19:00 Х/ф «Бариста» 12+23:00 
Вести недели.01:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+03:35 Х/ф «Молчун» 12+06:30 
«Пасха. Чудо воскресения»07:00 «Комната смеха»

ТВ3 
Понедельник, 06 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 Д/с «Вокруг 

Света» 16+13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Без 

2015 жылдың 6 - 12 сәуір 
арасындағы алдағы аптаға 
арналған жұлдыз жорамал

Тоқты. 21.03-20.04. Осы кезеңде 
айналадағыларыңызбен туындауы мүмкін 

шиеленістер мансабыңыз бен қаржы жағдайыңызға 
кері әсерін тигізіп қана қоймай, сонымен қатар 
жарақат, жаралап алу және жазатайым оқиғалар 
нәтижесінде денсаулығыңызға да зақым келтіріуі 

мүмкін. 
Торпақ. 21.04-21.05. Бұл кезеңде сіздердің көбіңізде 

түсініспеушілік, қателіктер және иллюзия-
лар себебінен қаржылық және творчествалық 
шиеленістер туындауы мүмкін. Торпақтарға 
сондай ақ қаржы мәселелерімен айналысқанда 

мұқият болған жөн, ақшасын сенімсіз жобаларға 
салуға, кездейсоқ адамдарға немесе тексерілмеген 

серіктестерге сенім артуға асықпағаны дұрыс, себебі 
қауіп айтарлықтай жоғары дәрежеде болуы мүмкін. 
Егіздер. 22.05-21.06. Егіздер жағдайдың өзгеріп бара 

жатқанын сезінеді, қандайда бір мәселелер мен 
жағдайлардың әлі де «екі ұдайы» болып тұрғанына 
қарамастан, сіздердің көбіңізде тілектеріңіз бен 

анағұрлым мақсатты әрекеттеріңізді жүзеге асыру 
үшін айтарлықтай көп мүмкіншіліктер болады. 

Бұл кезеңде сіз ықпалды серіктестеріңіз тарапынан 
қолдауды сезіне отырып,  батыл, ашық тіпті өжет 

әрекет ететін боласыз. 
Шаян. 22.06-22.07. Сіздің көптеген жоспарларыңыз 
бен уәделеріңіз орындалмаған күйі қалуы мүмкін, 

ал бұл ұрыс-керіс пен наразылықтарға себеп бо-
луы мүмкін. Содан басқа, Шаяндардың көбісі 
айналасындағылардың мәселелеріне тартылуы 
мүмкін, сондықтан сізге өзіңіздің істеріңіз бен 

қажеттіліктеріңізге уақытыңыз бен күш-қуатыңыз 
жетпейтін болады. Сондықтан да бұл кезеңде 

маңызды жиналыстар, кездесулер, алыс сапарлар не-
месе маңызды келіссөздер жоспарламаганыңыз, сондай 

ақ ірі сатып алулар жасамағаныңыз жөн.
Қолайлы күн 6, 12 сәуір. Қолайсыз күн 10 сәуір. 

Арыстан. 23.07-23.08. Тым жоғары амбиция 
мен артық өктемшілік бұл кезеңде сізді қарым 

қатынаста аса жағымды етіп көрсетпейді, осылайша 
Арыстандар сіз үшін айтарлықтай пайдалы болуы 
мүмкін қажетті байланыстар мен адамдардан қол 

үзіп алу мүмкін. 
Бикеш. 24.08-23.09. Бикештердің энергетикалық 

потенциалы тұрақсыз болады, сондықтан сізге 
өмірдегі түрлі өзгерістерге және жағымсыздықтарға 

дайын болу керек. Бұл кезеңде серіктестеріңіздің 
кінәсінан олардың дұрыс емес және ебедейсіз жоспар-

лауы кесірінен ірі қаржы шығындары мен жоғалтулар 
болуы мүмкін, немесе Бикештер өз қателіктері мен 

жансақтығының зардабын тартуы да мүмкін. 
Таразы. 24.09-23.10.  Бұл уақытта Таразыларға 

қоғамдық қаржылармен абай болған дұрыс және өзінің 
серіктесінің қаржысын жұмсауға асықпағаны жөн. 

Бұл кезеңде өзара түсінушілікке келу қиынға соғады, 
Таразылардың әрбір әріптестері немесе серіктестері 

өзгелердің кеңестері мен тілектеріне құлақ аспа-
стан, өздерінің жеке мақсаттары мен амбицияларын 

көздейтін болады. 
Сарышаян. 24.10-22.11. Өз сезімін басқара алушылық 

Сарышаяндарға энергиясын бостан босқа ысырап 
етуге жол бермейді және күшінің жеткіліксіздігіне 
қарамастан, ойдағыдай және жүйелі әрекет етуіне 

көмек береді. 
Мерген. 23.11-21. Бұл кезеңде саяхат жасамағаныңыз 

дұрыс, себебі олар тек қаржы шығындарына әкеліп 
қана қоймай, сондай ақ денсаулығыңызға да зиянын 
тигізуі мүмкін. Алдыңғы кезеңдегі қол жеткізген 
табыстарыңыз сіздің менмендігіңізді күшейтуі 
мүмкін, көп жағдайда сіз айналаңыздағылардың 

пікіріне қарағанда, өз тілектеріңіз бен ойларыңызға 
ғана жүгінетін боласыз, ал бұл сәуірдің үшінші декада-
сында ағат шешімдер мен қателіктерге әкеліп соғуы 

мүмкін. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Өмірлік потенциалыңыздың 

төмендеуі мен айналадағыларыңызбен қарым-
қатынасыңыздың нашарлауы көп ұзамай мансабыңыз 

бен әріптестеріңізбен, қол астындағыларыңызбен 
және басшылықпен қарым-қатынасыңызға кері 
әсерін тигізеді, сондықтан сіздің жасырын теріс 

ниеттілікпен, сіздің адресіңізге айтылған сынмен 
және қаржылық қиындықтармен соқтығысуыңыз 

мүмкін. 
Суқұйғыш. 21.01-19.02. Жалпы жағдай 

Суқұйғыштарға өздерінің жақсы қасиеттері мен 
жан жақты таланттарын көрсетуге көмектесетін  

романтикалық кездесулер үшін, сүйіспеншілік қарым 
қатынастарының дамуы үшін оңтайлы. 

Балықтар. 20.02-20.03. Келе жатқан апта 
Балықтардың көбісі үшін айтарлықтай күрделі және 

динамикалық уақыт болып табылады, себебі сіздің 
биопотенциалыңыз анағұрлым төмендейтін болады. 

Күн тәртібінде сіздің материалдық жағдайыңыз, 
мансабыңыз немесе бизнес туралы сұрақ тұрады. Бұл 

кезеңде табысыңызды ұлғайту, қаржыларды табу 
және басқару қиындай түседі. Әсіресе, егер Балықтар 

тым тағатсыздық пен табандылық танытады.
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Таралымы 3080, оның ішінде «Аудан тынысы» 580

Директор - бас редактор 
Екатерина БОЙЧЕНКО 

«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС-нің 
басқарушы органы «ШҚО ішкі саясат басқармасы» 

ММ болып табылады

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерін 
тіркеу туралы N 12375-Г куәлік (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 8 № 28 (537) 3 сәуір 2015 жыл

ЕРІМЕН ЕЛІ МАҚТАНАР

Халықта бір ұлағатты 
сөз бар: «Ешкім де, ешнәрсе 

МҰҚАТАЙ ӘБЕУЛОВ 
(1917-1945), Кеңес 
Одағының батыры

Мұқатай Әбеулов 
1917 жылы Семей об-
лысы Шұбартау ауданы 
Сарықамыс ауылында дүниеге 
келген. 1941 жылдың та-
мызынан майданда болды. 
152-гвардиялық  танкіге 
қарсы артполктің зеңбірек 
нысанашысы (4-гвардиялық 
кавалерия корпусы, 2-Укра-
ина майданы),  қатардағы 
жауынгер Әбеулов Венгри-
яны жаудан азат ету 
шайқасында көзге түсті. 

1944 жылдардың 6 қазанынан 6 желтоқсанына дейінгі 
кезеңінде 6 танкі, 4 БТР және жаудың көптеген әскери 
техникасын жойды.

1944 жылы 16 желтоқсанда Мохора елді мекенінде  
(Будапешт қаласынан солтүстік-шығысқа таман 50 
шақырым жерде)  танкіге қарсы ұрыста қаза тап-
ты. 1945 жылы 28 сәуірде КСРО Жоғарғы Кеңесінің 
Жарлығымен Кеңес Одағының батыры атағы қаза 
тапқан соң берілді. Ұрыс болған жерде жерленген.  

Мұқатай Әбеулов Ленин, І дәрежелі Отан соғысы 
ордендерімен, медальдармен марапатталған. Батырдың 
туған жерінде мүсін-ескерткіш орнатылған.

БУРЛАЧЕНКО СТЕПАН 
ФИЛИППОВИЧ 

(1914), Совет Одағының 
Батыры

Степан Филиппович 
Бурлаченко 1914 жылы 
Семей облысы Ново-Шуль-
ба ауданының Алексеевка 
селосында кедей шаруа от-
басында дүниеге келеді. КОКП 
мүшесі. Ауылдық мектепте 
білім алған. Дәнекерлеуші, 
жүргізуші болып жұмыс 
істейді. Қызыл Әскер 
қатарына 1942 жылдың 
қаңтарында шақырылады. 

Батыс, Сталинград, 1-Белорус майдандарындағы 
ұрыстарға қатынасады. 1943 жылы екі рет 
жараланады.

Қызыл Жұлдыз, 1-дәрежелі Отан соғысы 
ордендерімен, медальдармен марапатталған. Біздің 
жерлесіміз Сталинград іргесінен Одерге дейінгі даңқты 
да ұзақ соғыс жолынан өтті.

1945 жылдың басында поляк жерінде кескілескен ұрыстар 
болып жатты. Неміс-фашист командованиесі кеңес 
әскерлерінің фашистік рейхқа баратын жолындағы 
соңғы бөгет - Польшадан айрылып қалудан қорықты. 
Генерал-полковник Богдановтың 2-гвардияшы танк 
армиясы әскерлерінің алдында Груец, Жирардув, Со-
хачев қалаларын алу, сөйтіп шегініп бара жатқан 
жаудың Варшавадағы тобының шегінетін жолын 
кесіп тастау міндеті тұрды.

47-Қызыл Тулы Суворов орденді гвардияшы Умань 
танк бригадасының танкистері қатты ұрыстарда 
дұшпанның қасарысқан қарсылығын қирата отырып, 
Груец қаласын алды да, шегініп бара жатқан жауды 
өкшелей қуып, Жирардув ірі тіректі бекетіне жетті. 
Қала күшті бекінгендіктен, оны бірден шабуыл жасап 
алу қиынға соқты. 

1945 жылғы 16 қаңтарда таң ата ішінде жүргізуші-
механик Бурлаченконың машинасы бар «Т-34» танктер 
тобы қалаға кіретін жолдарды барлап, қаланың батыс 
жақ шетіне кіріп, жаяу әскер бөлімдері келгенше сол 
арада бекінуге бұйрық алды.

Танкистер қалаға таяп қалған кезде ұзақ уақытқа 
арналып салынған бекіністе отырып алған дұшпан 
артиллериядан нөсерлете оқ жаудырды. Қаланың шет 
жағында қызу шайқас басталды. Ұрыс қыза түскен 
кезде танк командирі оққа ұшты. Бірнеше танк істен 
шықты. Жағдай қиындай түсті. «Танкті басқаруды 
өз қолыма аламын», - деді Бурлаченко. Қазақстандық 
жауынгер шеберлікпен басқарған қуатты машина 
шынжыр табанымен зеңбіректерді, минометтер мен 
пулемет ұяларын жаныштап, фашистердің арасында 
үрей тудырып, зәрелерін ұшырды. Бурлаченконың танкісі 
қалаға басып кірді де, оның орталық көшесімен жүріп, 
жолында кездескеннің бәрін басып-жаншып отырды. 
Гитлершілердің үрейі ұшып қаша жөнелді. Бурлачен-
ко өзінің машинасын батылдықпен гитлершілердің 
соғыс техникасы мен атарба колоннасына қарай тура 
бағыттады. Колоннаның ойран-топыры шықты. 
Осы ұрыста батыр танкист жаудың 5 зеңбірегін, 
4 минометін, 6 гранатометчигін, 12 автомашинасын, 
20 атарбасын, 70-тен аса гитлершіні жойды. Оның ер 
жүректілігі мен тапқырлығы арқасында жауынгерлік 
тапсырма орындалды.

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1945 жылғы 
27 ақпандағы Жарлығы бойынша осы ұрыстағы 
батырлығы мен тапқырлығы үшін гвардия кіші сер-
жант С.Бурлаченкоға Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді. Степан Филиппович жаумен шайқаса отырып, 
Берлинге жетті. Соғыстан кейін бейбіт еңбекке оралды. 

ГУЛЬКИН ИВАН ТИХО-
НОВИЧ

(1923-1945), Кеңес Одағының 
Батыры

Иван Тихонович Гулькин 1923 
жылы 23 маусымда Шығыс 
Қазақстан облысы  Бородулиха  
ауданында дүниеге келген. 
Мордва. БК(б)П-мүшелігіне 
кандидат.  Екінші дүниежүзілік 
соғысқа қатысушы, ұшқыш, 
эскадрилья командирі, гвардия 
капитаны. Барнаулдағы (Ресей, 
Алтай өлкесі) Морав ауылы 
орта мектебінде, сонымен 
қатар сол қаладағы аэро-
клубта оқыған. Кеңес әскері 
қатарына 1941 жылы 4 қаңтарда Барнаул қаласы эскери 
комиссариатынан шақырылған. 1942 жылы Майкоп (Ресей, 
Краснодар өлкесі) Әскери-әуе училищесін бітірді. 1942 жылдың 
мамырынан Дала майданының 5-әуе күштері армиясы 
1-штурмдық авиация корпусы 292-штурмдық авиация 
дивизиясы 667-штурмдық авиация полкі құрамында Ұлы 
Отан соғысына қатысты. 1943 жылдың қыркүйегіне карай 
Гулькин 93 жауынгерлік тапсырмамен әуеге көтеріліп, жау 
техникасымен әскерін жойды әрі әуеде өз тобымен 3 жау 
ұшағын атып түсірді. КСРО Жоғарғы Кеңес Төралқасының 

Жарлығымен Гулькинге жауынгерлік тапсырмаларды үздік 
орындағаны үшін Кеңес Одағының Батыры атағы беріліп 
(04.02.1944), Ленин ордені мен «Алтын Жұлдыз» медалі 
тапсырылды. 1945 жылы 4 наурызда Германия жерінде 
кезекті тапсырмадан оралмаған. Барнаул қаласындағы 
көшеге батырдың есімі беріліп, сондағы №25 орта мектеп 
пен өзі тұрған үйге мемориалдық тақта орнатылды. 
Ленин, Қызыл Ту, Александр Невский, 1-дәрежелі Отан 
соғысы, «Қызыл Жұлдыз» ордендерімен, медальдармен 

КАМОЛИКОВ ДМИ-
ТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

(1923-1977), Кеңес  
Одағының батыры

Дмитрий Тимофеевич Ка-
моликов 1923 жылы Шығыс  
Қазақстан облысы, Бородулиха 
ауданы, Белағаш ауылында 
туған. 

2-дүниежүзілік соғысқа 
қатысушы, сержант, бар-
лаушылар бөлімшесінің 
командирі. Камоликов соғысқа 
дейін фабрика-зауыт оқыту 
мектебін (ФЗО) бітірген. Кеңес 
әскері қатарына 1941 жылы 
желтоқсанда шақырылған. 

Полк мектебінде әскери дайындықтан өтіп, Сталин-
град майданына барлаушы-автоматшылар ротасына 
жіберілді. Кейін Батыс және 2-Украина майдандарын-
да соғысты. 53-армияның құрамындағы 1-гвардиялық 
әуе-десантының атқыштар дивизиясы Тиса өзенінен 
өту мақсатымен Венгрия аумағына аяқ басты. 1944 
жылдың 4 қарашасына қараған түні Камоликовқа өз 
бөлімшесімен Тиса өзенінің оң жағалауындағы плацдарм-
ды алу және батальон жауынгерлерінің өзеннен өтуін 
оқпен бүркемелеп тұру жөнінде бұйрық берілді. Жауын-
герлер қайықпен өте бастағанда жау минометтер мен 
пулеметтерден оқ боратты. Камоликов бірінші болып 
жау траншеясына жетіп, граната лақтырып, жаудың 
пулеметі мен пулеметшілерін жойды. Олар жаудың ша-
буылын күні-түні тойтарумен болды. Сегізінші шабуыл 
кезінде Камоликовқа жаудың дзотқа жуық жаяу әскері 
лап қойды. Осы кезде 3-гвардиялық әуе десантшылары 
полкінің бөлімдері өзеннен ойдағыдай өтті. Бұдан кейін 
Камоликов  Кіші Тиса өзенінен өтер кезде де осындай ерлік 
жасап, гитлершілердің 70 әскері мен офицерін тұтқынға 
алды. Жасаған ерлігі мен тапқырлығы үшін Камоликовке 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен Кеңес 
Одағының Батыры атағы берілді (24.03.1945). 1944 жылы 
10 қарашада Камоликов ауыр жарақаттанып, әскер 
қатарынан босады. Ленин орденімен, бірнеше медаль-
дармен марапатталды. Новосібір құрылыс техникумын 
бітірген соң зауытта жұмыс істеді. 1967 жылы Киров 
облысы,Белая Церковь қаласына қоныс аударған. 1977 
жылы 16  сәуірде  Киев облысы, Белая Церковь қаласында 
дүниеден өтті.

КОСЕНКОВ ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1923), Кеңес Одағының 
батыры

Иван Васильевич Косенков 
1923 жылы Семей облысы 
(қазіргі Шығыс Қазақстан 
облысы) Бородулиха ауданы 
Богословка ауылында туған.

1943 жылдың желтоқсан 
айынан бастап майданда 
болған. 1118-ші атқыштар 
полкінің зеңбірек нысана-
шысы, сержант Косенков 
1943 жылы қыркүйек айында 
Днепропетровск облысының 
Войсковое ауылы тұсында 
Днепр өзенінен өту кезінде ерекше көзге түседі.

Ленин, І дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордендерімен 
марапатталған.

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1944 жылғы 22 
ақпандағы Жарлығымен И.Косенковқа Кеңес Одағының 
батыры атағы берілді. 

Алтын Жұлдыз орденінің, Ұлы Отан соғысының І 
және ІІ дәрежелі ордендерінің, Кеңес Одағының мар-
шалы Жуков атындағы орденнің кавалері, соғыс және 
еңбек ардагері И.Косенков Алматы облысы Қаратал 
ауданының Үштөбе қаласында тұрады.

Дайындаған: А.ТЛЕУҒАЗИН

де ұмытылмақ емес!» Бұл 
көбінесе соғысқа қатысты сөз 

болғанда айтылып жүрген тіркес. 
Соғыс демекші, соғыс барды жоқ ететін, тауды 
жер ететін күйретуші күш қой. Сол зұлматқа 
біздің де көптеген жерлестеріміз қатысып, ерлік 
істерімен ел үшін, жер үшін қан төккен еді. Бүгінгі 
ұрпақ аға буынның сол ісін мақтаныш тұтатыны 
сөзсіз. Ел басына күн туған сол бір қасіреттен 
бері 70 жыл өтсе де ешнәрсе ұмытылған жоқ. 
Соғыс сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі 
мен төзімділігін көрсетті. Сондықтан да бұл 
күн тарихта мәңгі қалды. Бір өкініштісі сол бір 
ел басына күн туған «тар жол тайғақ кешуді» 
көзімен көргендер азайып барады.

Неменеңе жетістің бала батыр,
Қариялар азайып бара жатыр.
Бірі мініп келместің кемесіне
Бірі күтіп, әнекей жағада тұр, - деп тебіренген 

Мұқағали мұңында жұмысбасты пенде үшін 
теңдесі жоқ құндылық – ұрпақаралық қимастық, 
сыйластық сезімдері мөлдіреп тұр. 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында газет бетінде соғысқа қатысып, 
ерлігімен ер атанған жерлестеріміз туралы ма-
териалдар жариялауды жөн көріп отырмыз. Бұл 
жерде өскелең ұрпақ алдыңғы толқын – аталарының 
атын ұмытпай, олардың ерлігін мақтаныш етіп, 
ұлықтай берсін деген бір ғана тілек бар.


