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“ЌАЗАЌСТАННЫЅ  ЇЗДІК  ТАУАРЫ -2015”

Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ïðåçèäåíòiíiң «Àëòûí ñàïà» 
ñûéëûғûíûң æåңiìïàçûí 
àíûқòàóғà  àðíàëғàí êîíêóðñ 
æәíå «Қàçàқñòàííûң үçäiê 
òàóàðû» àòòû ðåñïóáëèêàëûқ 
êөðìå-êîíêóðñû òóðàëû 
Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ï ð å ç è ä å í ò i í i ң  2 0 0 6 
æûëғû 9 қàçàíûíäàғû 
¹194 Æàðëûғûíà ñәéêåñ, 
ñîíûìåí қàòàð, îòàíäûқ 
òàóàð өíäiðóøiëåðäi қîëäàó, 
îòàíäûқ íàðûқòû ñàïàëû 
æәíå áәñåêåãå қàáiëåòòi 
òàóàðëàðìåí òîëûқòûðó 
үøií åëiìiçäå æûë ñàéûí 
ðåñïóáëèêàëûқ æәíå өңiðëiê 
«Қàçàқñòàííûң үçäiê òàóàðû» 
êөðìå-áàéқàóëàðû өòêiçiëiï 
êåëå æàòқàíäûғû áåëãiëi. 
Жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ 

отандыќ ґнімніѕ сапасын арттыруєа 
баєытталєан ќызметін жандандыру, 
Ќазаќстан нарыєын жоєары сапалы жəне бəсекеге 
ќабілетті ґніммен толыќтыруєа жəрдемдесу, 
отандыќ жəне халыќаралыќ стандарттар негізінде 
сапаны басќару мен ќамтамасыз етудіѕ ќазіргі 
заманєы əдістерін кеѕінен енгізуге алєышарттар 
жасау жəне оєан жəрдемдесу, сапа проблемаларын 
шешу ќажеттілігіне ґнеркəсіптік, коммерциялыќ 
жəне ќоєамдыќ ўйымдардыѕ назарын аудару жəне 
халыќ арасында сапа идеясын кеѕінен таныту басты 
маќсаты болып табылатын ґѕірлік кґрме-байќауы 
осы аптаныѕ сəрсенбісінде облыс орталыєындаєы 

«Тараз-Арена» спорт кешенінде ўйымдастырылды.  
Облыстыќ  кəсіпкерлер  палатасыныѕ  облыс 
əкімдігімен бірлесе ўйымдастырєан іс-шарасына 
Тараз ќаласы мен ґѕірдіѕ аудандарынан келген 
53 кəсіпорын ќатысып, ґздері ґндірген ґнімдерін 
ўсынды. Аталмыш шарада сґз сґйлеген облыс 
əкімініѕ орынбасары А.Нўралиев Елбасымыздыѕ 
Ќазаќстан халќына арнаєан кезекті Жолдауында 2050 
жылєа ќарай шаєын жəне орта бизнес еліміздіѕ ішкі 
жалпы ґнімініѕ кемінде елу пайызын ґндіріп, еселеп 
арттыруды міндеттегенін айта келе, кəсіпкерлерді 
бəсекелестікке дайын болуєа шаќырды. Ґз кезегінде 

облыстыќ  кəсіпкерлер  палатасыныѕ 
директоры Ќ.Аралбекова 2006 жылдан 
бері дəстїрлі тїрде ґткізіліп келе жатќан 
ґѕірлік кґрме-байќауы сапалы ґнім ґндіру 
арќылы тўтынушылардыѕ кґѕілінен шыєып 
жїрген кəсіпорындардыѕ бəсеке алаѕына 
айналєанын жеткізді. 
Аталмыш шараєа біздіѕ ґѕірден бес бірдей 

кəсіпорын, атап айтќанда, «Тараз Ќўбыр 
Зауыты», «Rola-7», «Жасўлан-Флора» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 
мен «Аќ ниет» жəне «Д.Жумаев» жеке 
кəсіпкерліктері ќатысып, кґрме-байќауєа ґз 
ґнімдерін ўсынєан болатын. Таєайындалєан 
ќазылар алќасы їш аталым бойынша  
жеѕімпаздар мен  жїлдегерлерді аныќтады. 
«Ґндірістік  маќсаттаєы  еѕ їздік тауарлар» 
аталымы  бойынша «Ќазфосфат» ЖШС 
жеѕімпаз атанса, жїлделі екінші  орынды 
тараздыќ  «Єимарат-Темірбетон» ЖШС, 
їшінші орынды мойынќўмдыќ  Хантау 
цемент зауыты иеленді. «Халыќќа арналєан  
еѕ їздік тауарлар» аталымы бойынша 
«АрайСтройМаркет» ЖШС  жеѕімпаз 

атанды. Жїлделі  екінші орын «Энерджи-Тараз» 
ЖШС-іне,  їшінші орын байзаќтыќ «Жасўлан-
Флора» ЖШС-іне бўйырды.  «Еѕ їздік  азыќ-тїлік 
тауарлары» аталымы  бойынша тараздыќ   «Та-
Мак» ЖШС  жеѕімпаз атанды. Сондай-аќ жїлделі 
екінші  орынєа  «Бурный ірімшік» зауыты кґтерілсе, 
Тараздаєы  «Аханов» жеке кəсіпкерлігі їшінші орынєа 
ие болды. Їш аталым  бойынша жеѕімпаз атанєан  
кəсіпорындар Астанада  ґтетін  «Ќазаќстанныѕ їздік 
тауары -2015» республикалыќ байќауына ќатысатын 
болады.                                                   Ґз тілшіміз.

«ÆÀÑҰËÀÍ-ÔËÎÐÀ» ÆÅҢIÌÏÀÇÄÀÐ ҚÀÒÀÐÛÍÄÀ
Марапатталды
“ А у д а н д ы ќ 

мəслихаттыѕ хатшысы 
Н .Їкібаевтыѕ  2015 
жылєы 14 тамыздаєы 
№24 ґкімімен, «Спорт 
кїні» кəсіби мерекесіне 
орай, ауданда спортты 
дамытуєа ќосќан елеулі 
їлесі жəне жастарды оєан 
баулудаєы жетістіктері 
їшін  Ж .Їшкемпіров 
атындаєы №1 балалар 
–  ж а с ґ с п і р і м д е р 
с п о р т  м е к т е б і н і ѕ 
ж а т т ы ќ т ы р у ш ы с ы 
Маќўлбеков  Єазиз 
Ж е к с е н б е к ў л ы 
жəне  Ж .Їшкемпіров 
атындаєы №1 балалар 
–  ж а с ґ с п і р і м д е р 
с п о р т  м е к т е б і н і ѕ 
ж а т т ы ќ т ы р у ш ы с ы 
Молдабеков  Серік 
Бекділдаўлы  Байзаќ 
ауданыныѕ  Ќўрмет 
г р а м о т а с ы м е н 

марапатталды. 

М.Манекеев,
“Ауыл жаѕалыєы”.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ 
САЛАСЫ ЕЛІМІЗДЕГІ ЕЅ 
МАЅЫЗДЫ  САЛАНЫЅ 
Б І Р І .  ОЄА Н  Ќ О СА , 
АГРАРЛЫЌ  СЕКТОРЄА 
ЌАТЫСТЫ МƏСЕЛЕЛЕРДІ 
ЕЛБАСЫМЫЗДЫЅ  ҐЗІ 
Ж І Т І  Б А ЌЫЛ АУЫНА 
АЛЫП, КЇН ТƏРТІБІНЕН 
ТЇСІРГЕН  ЕМЕС .  СОЛ 
СЕБЕПТІ, БЎЛ БАЄЫТЌА 
И Н В Е С Т И Ц И Я Л Ы Ќ 
ЖОБАЛАРДЫ ЌАРЌЫНДЫ 
ЖЎМЫЛДЫРУ  БАСТЫ 
МІНДЕТТЕРДІЅ БІРІ БОЛЫП 
ТЎР. 
Кеше, аудан əкімдігініѕ мəжіліс 

з а лында  облыс  əк ім і  Кəр ім 
Кґкірекбаевтыѕ тґраєалыєымен 
жалпы жиын ґтті. Кїн тəртібінде 
ґѕірдег і  ауыл  шаруашылыєы 
с аласына  инве стиция  т арту 
туралы  мəселе  ќаралды .  Ауыл 
шаруашылыєы  баєытындаєы 
мемлекеттік баєдарламаларды іске 
асыру маќсатында екінші деѕгейдегі 
банктер мен ќаржы институттары 
тарапынан  шаруашылыќтарды 
ќаржыландыру  жəне  басќа  да 
мəселелер бойынша туындаєан 
ґзекті мəселелерді талќылау, оны 
шешу жолдарын аныќтауєа ќатысты 
ґткізілген кеѕесте облыс əкімдігі 
ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ 
басшысы Н.Нўржігітов баяндама 
жасады .  Басќарма  басшысы 
облыстыѕ агроґнеркəсіп кешені 
саласына инвестиция тарту жəне 
мемлекет  тарапынан  бґлінетін 
субсидиялардыѕ игерілуініѕ 2015 
жылдыѕ жеті айында атќарылєан 
жўмыстары  туралы жан-жаќты 
айтып берді.

Ґткен жылы  «ЌазАгро» Ўлттыќ 
Басќарушы Холдингі АЌ Жамбыл 
облысындаєы еншілес мекемелері  
арќылы  жалпы  8  млрд .  949 
млн. 500 мыѕ теѕгені ќўрайтын 
инвестициялыќ ќаржы игерілген 
болса, биылєы  жылдыѕ  алєашќы 
жарты жылдыєыныѕ ќорытындысы 
б о й ы нш а  о б л ы с т ы ѕ  ау ы л 
шаруашылыєы саласында барлыєы 
7 млрд. 639 млн. 700 мыѕ теѕге 
кґлеміндегі инвестициялыќ ќаржы 
игерілген. Ґѕірде екінші деѕгейлі 
банктер арќылы алты ай ішінде 
1 млрд. 938 млн. 200 мыѕ теѕге 
несие ќаражаты игерілген болса, 
облыстаєы  шаруашылыќтардыѕ 
ґз ќаржылары арќылы 735,0 млн. 
теѕгеніѕ 6 жобасы іске асырылыпты. 
Сондай-аќ баяндамашы «Аграрлыќ  
несие  корпорациясы» АЌ Жамбыл  
облыстыќ  филиалы арќылы барлыєы 
126 жоба, «Ауыл шаруашылыєын 
ќаржылай ќолдау ќоры» арќылы ауыл 
шаруашылыєы тауар ґндірушілердіѕ  
195 жобасы, «Тараз» Əлеуметтік 
Кəсіпкерлік Корпорациясы» арќылы 
Байзаќ ауданында  жалпы ќўны  
158,0 млн. теѕгеге 4 жоба əртїрлі 

баєдарламалар бойынша  жїзеге 
асырылып, «Сыбаєа» баєдарламасы 
б о йы нш а  2 2 0 6 
аналыќ  бас  жəне 
96 асыл тўќымды 
б ў ќ а ,  «Ќў л а н » 
б а є д а р л а м а с ы 
арќылы 1419 бас 
жылќы ,  «Алтын 
асыќ» баєдарламасы 
бойынша  облыс 
аудандарында  13 
450 бас ќой малы 
сатып алынєанын 
жеткізді. «Ырыс» 
б а є д а р л а м а с ы 
арќылы  12  сїт -
тауарлы фермасын 
ќўру   бойынша 
жўмыстар  жїргіз ілсе ,  облыс 
шаруашылыќтары ќаржылай ќолдау 
институттарынан басќа ґз ќаржылары 
е с еб інен  де  инве стициялыќ 
жобаларды жїзеге асырєан.
Екінші  деѕгейлі  банктердіѕ 

ґ к і л д і к т е р і  а р ќ ы л ы  ау ы л 
шаруашылыєы саласын дамытуєа 
баєытталєан 10 жоба маќўлданып, 
жалпы сомасы 1 млрд. 916 млн. 700  

мыѕ теѕге кґлемінде несие ќаражаты 
игерілген.
Осы тўста Н.Нўржігітов аталєан 

ќаржы институттарымен облыстыѕ 
бес ауданы єана тыєыз жўмыс жїргізіп 
отырєанын, екінші деѕгейлі банктер 
арќылы жалпы облыстыѕ бірінші 
жарты жылдыєында игерілген ќаржы 
сомасы 25 пайызды ќўрап отырса 
да банктер мен тауар ґндірушілер 
арасында орын алатын проблемалыќ 
мəселелерді кґлденеѕ тартты.
Банк ґкілдіктері ауыл шаруашылыєы 

тауар ґндірушілерініѕ ќўжаттарын 
ќабылдап, ќарау кезінде уаќыттыѕ 
созылуына  жол  беруі ,  кепілге 
ќойылатын мїліктердіѕ банктер 
тарапынан ґте тґмен баєалануы жəне 
банктердіѕ ішкі ережелердегі кепілге 

ќойылатын талаптарыныѕ жоєары 
болуынан туындап отыр екен.
Ґз  кезегінде  облыс  басшысы 

Сарысу, Талас ауданы əкімдерініѕ 
орынбасарларынан  ат алмыш 
баєдарламалардыѕ  орындалмау 
себептерін сўрап, наќты тапсырмалар 
жїктеді. 
Сондай-аќ  кеѕес  барысында 

облыстыќ кəсіпкерлер палатасыныѕ 

директоры Ќ.Аралбекова, кəсіпкерлік 
жəне индустриалды-инновациялыќ 
дамыту басќармасы басшысыныѕ 
орынбасары О.Аєабеков, «Ауыл 
шаруашылыєын ќолдау ќоры» АЌ 
облыстыќ филиалыныѕ директоры 
Ґ .Оразымбетов ,  «Аграрлыќ 
н е с и е  ко р п о р а ц и я с ы »  АЌ 
облыстыќ филиалыныѕ директоры 
Н .Сейтбековтер  ґз  салалары 
бойынша хабарлама жасады. 
Кеѕес ќатысушылары тарапынан 

туындаєан  сауалдарєа  наќты 
жауаптар ќайтарылєан соѕ, облыс 
басшысы жиында кґтерілген ґзекті 
мəселелерді ќолєа алуды облыс 
əкімініѕ  орынбасары  Абдалы 
Нўралиевке  жəне  тиісті  сала 
басшыларына тапсырды. 

Алќалы жиынды ќорытындылаєан 
облыс əкімі Кəрім Нəсбекўлы ґѕірде 
ауыл шаруашылыєы мамандары 
мен тауар ґндірушілерді облыстаєы 
ќаржылай ќолдау ќорлары жəне 
институттарымен тыєыз байланыста 
жўмыс жїргізіп, облыстыѕ ауыл 
шаруашылыєы саласыныѕ ґркендеп-
ґсіп, дамуына ґз їлестерін ќосуєа 
шаќырды.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ САЛАСЫНА 
ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ – БАСТЫ МІНДЕТ



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 15  тамыз   2015  жыл

А. Назарќўлов,
Байзаќ  аудандыќ  сотыныѕ 

судьясы.          

Ата Заѕымызда айтылєандай - 
биліктіѕ бір тармаєы саналатын 
сот жїйесі – елімізде адам ќўќыєы 
мен  бостандыєы  саќталуыныѕ , 
ќоєамдаєы тўраќтылыќ пен дамудыѕ 
ќамтамасыз етілуініѕ бірден-бір 
кепілі .  Ал  ќоєам  кепілдік  пен 
əділеттілік болєанда єана дамып, 
ґркендейді.
Судья  –  сот  жїйе с інде  сот 

органыныѕ ќўрамына сайланєан 
немесе таєайындалєан лауазымды 
адам, сот билігін атќарушы, яєни 
судья – сот жїйесіндегі еѕ басты 
тўлєа .  Оєан  еліміз  тəуелсіздік 
алєалы бері мемлекет тарапынан 
сот  саласына  барынша  ќолдау 
мен ќамќорлыќ жасалып келеді. 
Сонымен ќатар, талай реформалар 
мен  ґзгер істер  де  жїрг із іл іп 
жатыр.
Сот жїйесіндегі негізгі ќозєаушы 

кїш ,  басты  тўлєа  судья  болып 
табылады .  Мўнда  адамдардыѕ 
ќўќыєы мен бостандыєы ќорєалып, 
талай таєдырлар шешіледі.
Бїгінде  елімізде  судьялыќќа 

їміткерлер  саны  ґте  жоєарєы 
кґрсеткішті кґрсетеді, ал судьялыќќа 
їміткер  барынша  ќатаѕ  таѕдау, 
іріктеуден, бірнеше сатылы сїзгіден 
ґткізіледі. Елбасымыз, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  Президенті 
Н.Ə.Назарбаев судьяныѕ ары мен 
жаныныѕ таза болуы керектігін, 
сот жїйесініѕ халыќ алдындаєы 
абыройы мен беделі, жўмысыныѕ 
сапасы  мен  деѕгейі  судьяныѕ 
біліктілігіне, парасат-пайымына 
т і ке л е й  б а й л а ныс ты  е ке н і н 
əрдайым  айтып ,  жыл  сайынєы 
Жолдауларында , сонымен ќатар 
соттыѕ жўмысына ќатысты басќа 
да сґйлеген сґздерінде назардан тыс 
ќалдырмайды.
Ата Заѕымыздыѕ 77-бабында: «1. 

Судья сот тґрелігін асыру кезінде 
тəуелсіз жəне Конституция мен 
заѕєа баєынады. 2. Сот тґрелігін іске 
асыру жґніндегі соттыѕ ќызметіне 
ќандай да болсын араласуєа жол 
берілмейді жəне ол заѕ бойынша 
жауапкершілікке  əкеп  соєады . 
Наќты істер бойынша судьялар есеп 
бермейді», деп кґрсеткен. Сонымен 
ќатар , Ќазаќстан  Республикасы 
Конституциясыныѕ 79-бабыныѕ 
3-тармаєында: «Республиканыѕ 
жиырма бес жасќа толєан, жоєары 
заѕ білімі, заѕ мамандыєы бойынша 
кемінде  екі  жыл  жўмыс  стажы 
бар  жəне  біліктілік  емтиханын 
тапсырєан азаматтары судья бола 
алады» деп  наќты  кґрсетілген . 
Осыєан байланысты судьялардан 
жəне  жўртшылыќ  т арапынан 
талайдан осы бапќа ґзгеріс енгізіп, 
тґменгі жас мґлшерін 30-єа кґтеру 
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ТƏУЕЛСІЗ  ЖƏНЕ 
ƏДІЛЕТТІ  СОТ-УАЌЫТ 

ТАЛАБЫ
керек деген ўсыныс талай айтылып 
келеді.
Бəрімізге мəлім, таяуда Елбасымыз 

Нўрсўлтан Əбiшўлы Назарбаевтыѕ 
5 институттыќ реформа «100 наќты 
ќадам» Ўлт жоспары жарияланды. 
Аталєан жоспарда сот жїйесіне кґп 
назар аударылєан.
Ўлт  Жоспарыныѕ  «Заѕныѕ 

їстемдiгiн ќамтамасыз ету» деп 
аталатын екiншi баєыты бойынша 11 
ќадамы сот жїйесiн реформалауєа 
баєытталєан .  Яєни ,  Елбасыныѕ 
жоспарланєан шараларында сот 
беделініѕ мемлекет беделі екендігіне 
айрыќша назар аударєан. Мысалы, 
16-ќадамда  азаматтардыѕ  сот 
тґрелігіне ќолжетімділігін жеѕілдету 
їшін сот жїйесі инстанцияларын 
оѕтайландыру,  бес  сатылы  сот 
жїйесінен (бірінші, апелляциялыќ, 
кассациялыќ, ќадаєалау жəне ќайта 
ќадаєалау жасау) їш сатылы (бірінші, 
апелляциялыќ, кассациялыќ) сот 
тґрелігі  жїйесіне  кґшу туралы 
наќты да аныќ айтылєан. Сонымен 
ќатар, 17-ќадамда судья лауазымына 
кандидаттарды іріктеу тетіктерін 
кґбейту жəне біліктілік талаптарын 
ќатайту, міндетті тїрдегі талап - 
сот істерін жїргізуге ќатысудыѕ 
5 жылдыќ ґтілі, кəсіби даєдысы 
мен  і скерл і г ін  текс еру  їшін 
ахуалдыќ тестілеу жїйесін енгізу, 
судьялыќтан їміткерлер соттарда 
стипендия тґленетін бір жылдыќ 
таєылымдамадан ґту, бір жылдыќ 
таєылымдамадан кейін судья бір 
жылдыќ  сынаќ  мерзімімен  ґту 
кґзделген .  Судьялардыѕ  е сеп 
беру  тəртібін  кїшейту,  оларєа 
ќатысты жаѕа этикалыќ кодексті 
ќолданысќа енгізу, азаматтардыѕ 
судьялардыѕ əрекеттері бойынша 
ел ім і зд іѕ  Жоєарєы  Сотыныѕ 
жанынан  ќўрылєан  арнайы  сот 
алќасына шаєымдануын ќамтамасыз 
ету мəселесі де назарєа алынып 
отыр .  Сонымен  ќатар ,  барлыќ 
сот  процестерін  дыбыс -бейне 
таспаларына жазылу арќылы ґткізу 
міндетті тїрде енгізу болып отыр.
Міне, судьялыќтан їміткерлерді 

і р і к т е у  к е з і н д е  жо є а р ы д а 
к ґ р с е т і л г е н д е й  ќ о йы л а т ы н 
талаптыѕ кїшейтілуі жəне олардыѕ 
ґз  ќызметтеріне  кіріскен  кезде 
жауапкершіліктерін жоєарылатуєа 
кґптен  кґп  септігін  тигізетіні 
сґзсіз. Сонымен ќатар, бўл жайт 
ќызмет бабындаєы судьялардыѕ 
да  біліктіліг ін  тўраќты  тїрде 
арттырып  отыруын  ќамтамасыз 
ететін  болады .  Ґйткені ,  басты 
тўлєа - судья ґзініѕ адал ќызметімен, 
кəсіби біліктілігімен соттыѕ беделін 
ґсіруі абзал. 
Сот беделі – мемлекеттіѕ беделі. 

Мемлекет т іѕ  бедел - абыройы 
ќоєамныѕ  дамып  гїлденуін іѕ 
алєышарты. Ал халыќќа керегі – 
тəуелсіз жəне əділетті сот.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЕЛ ІМ І ЗД І Ѕ  АЛДЫНА 
Ќ О Й Ы Л Є А Н 
МАЌСАТТА РДЫЅ  Б І Р І 
–  ДЇНИЕ  ЖЇ З І Н Д Е Г І 
Е Ѕ  Д АМЫ Є А Н  О ТЫ З 
МЕМЛЕКЕТТІЅ ЌАТАРЫНА 
ЕНУ.  БІЗ  БЎЛ  МАЌСАТЌА 

ОТАНДЫЌ ЭКОНОМИКАНЫ 
Ə Р Т А РА П Т А Н Д Ы Р У , 
И Н Д У С Т Р И Я Л Ы Ќ -
И Н Н О В А Ц И Я Л Ы Ќ 
ЖОБАЛАРДЫ МЕЙІЛІНШЕ 
КҐПТЕП  ЖЇЗЕГЕ  АСЫРУ, 
А Д А М  К А П И Т А Л Ы Н 
ДАМЫТУ ЌАДАМДАРЫМЕН 
Б І РГЕ ,  МЕМЛЕКЕТТ ІК 
ЌЫЗМЕТІМІЗДІЅ ЖЇЙЕСІН 
РЕФОРМАЛАУ АРЌЫЛЫ ЌОЛ 
ЖЕТКІЗЕТІН  БОЛАМЫЗ . 
БЎЛ ОРАЙДА МЕМЛЕКЕТТІ 
ДАМЫТУДАЄЫ  НАЌТЫ 
КҐРІНІСТІ ЌАМТАМАСЫЗ 
Е Т У  М А Ќ С А Т Ы Н Д А 
ЕЛБАСЫ  НЎР СЎЛТАН 
НАЗАРБАЕВ  БЕЛГІЛЕГЕН 
БЕС ИНСТИТУЦИОНАЛДЫЌ 
РЕФОРМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ 
БАЄЫТЫНДАЄЫ «100 НАЌТЫ 
ЌАДАМДЫ» ТИІМДІ ЖЇЗЕГЕ  
АСЫРУ МАЅЫЗДЫ. 
Мемлекеттік ќызмет – əкімшілік 

ќўќыќтыѕ ќўрамдас бір бґлігі. 
Əлемд е г і  мемл е ке т т е рд і ѕ 
д а м у ы н а  м е м л е к е т т і к 
ќызметкердіѕ ќосар їлесі мен 
салмаєы ерекше екені даусыз. 
Бїгінде еліміздіѕ əлеуметтік, 
экономикалыќ, мəдени жаєдайы 
їздіксіз  даму  жолына  тїсті . 
Бірќатар ауылдыќ округтер мен 

елдімекен əкімдері халыќтыѕ 
к ґ з  а л д ы н д а  і р і к т е л і п , 
мəслихат  д епу т ат т а рымен 
сайланды. Ќазаќстанныѕ талай 
жетістіктерге  жету  жолында 
мемлекеттік ќызметкерлердіѕ 
еѕбегі ќосќан їлесі салмаќты.
О сы  м а ќ с а т т а  а п т а н ы ѕ 

б е й с е н б і с і  к ї н і  а у д а н 
əкімдігініѕ мəжіліс залында бес 

институционалдыќ реформаны 
іске асыру баєытындаєы «100 
наќты  ќадам» Ўлт  жоспарын 
талќылауєа  арналєан  жиын 
б о лып  ґ т т і .  Ауд а н  ə к і м і 
а п п а р а т ы н ы ѕ  ж е т е к ш і с і 
Б .Аќбаевтыѕ  тґраєалыєымен 
ґткізілген жиынєа мемлекеттік 
ќызметкерлер мен бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдері 
ќатысты.  
Аппарат  жетекшісі  Баќтияр 

Мўр а т ў л ы  б ї г і н г і  т а ѕ д а 
же т і л д і р і л у і  ќ ат а ѕ  ќ ол є а 
алынып отырєан мемлекеттік 
ќы зме т т і ѕ  е р е кшел і к т е р і , 
талап-шарттары  (Ережелері) 
Елбасымыз Н.Назарбаевтыѕ бес 
институционалдыќ реформасын 
жїзеге  асыру  міндеттерінен 
туындайтынын  а л є а  т арт а 
отырып ,  кəсіби  мемлекеттік 
аппарат  ќўру,  мемлекетт ік 
ќызметке ќабылдау ресімдерін 
жаѕєырту,  лауазымдыќ  ґсуді 
іскерлік ќасиеттерге негіздеу 
заман талабы екеніне тоќталды.
Сондай-аќ жиын барысында 

ауд а н  ə к і м і  апп а р атыныѕ 
ўйымдастыру жəне мемлекеттік 
ќўќыќтыќ  жўмыс  бґлімініѕ 
басшысы Ќ.Исмаил баяндама 
жасады .  Елбасы  ўсынєан  5 

А. Назарќў
Байзаќ а

Т
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Манекеев,
ыл жаѕалыєы».

елдімекен əкімдері халыќтыѕ
к ґ з  а л д ы н д а  і р і к т е л і п ,

МАҚСАТ - ҰЛТ ЖОСПАРЫН 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

институционалды  реформа 
баршамызды  жан-жаєымызєа 
жаѕаша кґзќараспен  ќарауды 
міндеттейтін ін ,  реформаны 
жїзеге асыруєа баєытталєан «100 
наќты ќадам»  Ўлт жоспарыныѕ 
алєашќы  15  ќадамы  кəс іби 
мемлекеттік  аппарат  ќўруєа 
жəне сыбайлас жемќорлыќпен 
кїресуге баєытталєанын алєа 

тартќан Ќайрат Исмаил оныѕ 
əрбіріне ќысќаша тоќталып ґтті. 
Атап  айтќанда ,  мемлекеттік 
ќызметтегі мансаптыќ жоєарылау 
моделіне ґту,  министрлердіѕ 
жəне  жауапты  хатшылардыѕ 
ґ к і л е т т і к т е р і н  н а ќ т ы л а п 
бґлу  жолымен  мемлекетт ік 
а п п а р а т т ы ѕ  д е р б е с т і г і н 
ќамтамасыз ету, 2016 жылдыѕ 
1 ќаѕтарынан бастап, еѕбекке 
аќы тґлеудіѕ факторлы баллдыќ 
межесіне  ауысу,  мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ нəтижелілігіне 
баєытталєан тўраќты баєалауды 
жəн е  бону с т а рды  т ґ л еуд і 
енгізу, мемлекеттік аппаратты 
к ə с і б и л е н д і р у ,  с ы б а й л а с 
жемќорлыќтыѕ  алдын  алу, 
«Мемлекеттік ќызмет  туралы» 
жаѕа  з а ѕды  ə з і рл еу  жəне 
мемлекеттік  ќызметшілерді 
кешенді аттестаттаудан ґткізу 
туралы жан-жаќты айтып берді. 
Ж и ы н  ќ а т ы с у ш ы л а р ы 

т а р а п ы н а н  т у ы н д а є а н 
сауалдарєа  наќты  жауаптар 
ќайтарылєаннан кейін кездесуді 
аппарат  жетекшісі  Б .Аќбаев 
ќорытындылап ,  əріптестерін 
Елбасы жїктеген міндеттерді 
і ске  асыру  жолында  б ір і ге 
ќызмет етуге шаќырды.

АУДАНДЫЌ ƏКІМДІКТЕАУДАНДЫЌ ƏКІМДІКТЕ

Жаќында  аудан əкімдігініѕ 
жанындаєы кəмелетке жасы 
толмаєандардыѕ  і с і  жəне 
олардыѕ ќўќыќтарын ќорєау 
жґніндегі комиссияныѕ кезекті 
отырысы ґтті.  Оны аталмыш 
комиссияныѕ тґраєасы, аудан 
əк ім ін іѕ  орынбасары   С . 
Кенжебаев  ашып ,  жїргізіп 
отырды.

“Балалар мен жасґспірімдердіѕ 
демалуын ,  сауыќтырылуын 
ў й ы м д а с т ы р у  ж ґ н і н д е г і 
атќарылєан  жўмыстар” жəне 
“Аудандаєы орта мектептердіѕ 
жаѕа оќу жылына дайындыєы”,  
“Мектепке  жол”  акциясын 
ў йым д а с т ы ры п ,   жо є а ры 
деѕгейде  ґткізу” мəселелері   
бойынша  аудан əкімдігі білім 
бґлімін іѕ  бас  маманы    К .   
Їдерова  баяндады.
Б а я н д а м а ш ы  а у д а н 

əкімдігіне ќарасты  білім беру 
мекемелерініѕ 28-і (64%) типтік, 
16-ы (36%) ыѕєайластырылєан 
єимаратта  орналасќандыєын , 
кїрделі жəне  аєымды жґндеу 
ж ў м ы с т а р ы  у а ќ ы т ы м е н 
ґткеріл іп  жатќандыєын ,  44 
мектептіѕ 3-ініѕ жылу жїйесі 
орталыќтандырылєан ,  41-ніѕ 
жылу жїйесі автономды (оныѕ 
іш інде  2 6 -сы  ќа зандыќт ар 
а р ќылы  жылытыл с а ,  1 5 - і 
пешпен жылытылады) екендігін,   
жылыту  мау сымын а  о р а й  
3000 тонна ќатты отын сатып 
алуєа 35,9 млн.теѕге бґлініп, 
бїгінге 610 тонна немесе 20,1% 

жеткіз ілгендіг ін  айтты .  Ол 
сонымен ќатар ќазандыќтардыѕ 
д а йын ды єы ,  о ќ ушыл а рды 
оќулыќпен  ќамтамасыз  ету, 
ґртке ќарсы дабылќаќќыштар 
мен бейнебаќылау камераларын 
орнату, балаларды тасымалдау 
ж а й ы н , « Ме к т е п к е  ж о л » 
акциясын ўйымдастыру   жəне 
ґткізу  жґнінде  аудандыќ  іс-
ша р а  жо с п а ры  ə з і р л е н і п 
бекітілгендігін ,   «Балаларєа 
бірге  кґмек   берейік!» деген 
їндеуімен  аудан  кґлемінде  
ґтк і з і л іп  жатќан  шараныѕ  
барысын тілге тиек етті.
Алынєан мəліметтер бойынша 

2 0 1 4 - 2 0 1 5  о ќ у  жы лы н д а 
«Мект е п ке  жол »  а к ци я сы 
аясында  аз ќамтамасыз етілген 
жəне кґп балалы отбасыларынан 
ш ы ќ ќ а н ,  ж е т і м  ж ə н е 
ќамќоршылыќтаєы  балаларєа 
жалпыєа міндетті ќор есебінен  
325   балаєа  2  млн . 600мыѕ 
т еѕ ге ге  спорт тыќ  ки імдер 
мен   аяќ  киімдер ,  жейделер 
м е н  а я ќ - к и і м д е р ,  м е к т е п 
формалары алынып берілген.  
Ал  демеушілер  т арапынан 
660 балаєа   2 млн .  403 мыѕ 
400  теѕгеге мектеп формасы, 
оќу  ќўралдары  мен  аќшалай 
кґмек кґрсетілген.  Жалпы 985 
балаєа  ќолдау  жасалынєан,-
дей келе баяндамашы,- биылєы 
«Мектепке жол»  ќайырымдылыќ 
акциясында   1000-єа   жуыќ 
балаєа  кґмек  кґрсету кґзделіп 
отырєандыєын мəлімдеді.

Бўдан соѕ сґз алєан аудандыќ 
ішкі істер бґлімініѕ кəмелетке 
толмаєандар ісі жґніндегі топ 
жетекшісініѕ міндетін атќарушы, 
полиция капитаны Е. Бегалиев  
“Байзаќ ауданыныѕ ішкі істер 
бґл ім інде  2 0 1 5  жылдыѕ  7 
айында есепке алынєан  балалар 
туралы”   аќпарат  берді.

- О н ы ѕ  м ə л і м е т і н ш е 
2 0 1 5  жы л д ы ѕ  7  а й ы н д а  
п р офи л а к т и к а лы ќ  е с е п к е 
ќылмыс жасаєан жəне басќа  да 
ќўќыќ бўзушылыќ жасаєандары 
їшін 37 кəмелетке  толмаєандар 
есепке  алынєан .  Оныѕ  29-ы 
Байз аќ  ауданыныѕ  мектеп 
оќушылар болса, 1 оќушы Тараз 
ќаласындаєы  №50 мектептіѕ 
оќушысы ,  а л  7 - і  колл едж 
білімгерлері.
Аєымдаєы   жылдыѕ  жет і 

айында 14 кəмелетке толмаєан 
жасґспірім   есепке  алынєан .  
Оныѕ  11-і мектеп оќушысы, 3-і 
колледж білімгерлері.  Есептен 
осы   кезеѕде  14  кəмелетке 
толмаєандар   шыєарылєан . 
Оныѕ 12-і мектеп оќушылары, 
2-і колледж білімгерлері  екен. 
Жалпы  Ермек  Бегалиев осы 
баєытта  атќарылып  жатќан 
жўмыстарды саралап шыќты.
Комиссия отырысында бўдан 

ґзге де мəселелер ќаралды.
Алќалы  жиынды   ќорытќан 

Саєындыќ  Жўмаєўлўлы   кїн 
тəртібінде ќаралаєан мəселелер 
бойынша  наќты тапсырмалар 
берді.                 Ґз тілшіміз.

бар  жəн
тапсырє
алады» 
Осыєан 
жəне  ж
талайдан
тґменгі 

Жаќында  аудан əкімдігініѕ 
жанындаєы кəмелетке жасы 
толмаєандардыѕ іс і жəне

жеткіз ілгендіг ін  айтты .  Ол
сонымен ќатар ќазандыќтардыѕ
д а йын ды єы о ќ ушыл а рды

Бўдан соѕ сґз алєан аудандыќ 
ішкі істер бґлімініѕ кəмелетке 
толмаєандар ісі жґніндегі топ

НАҚТЫ ТАПСЫРМАЛАР 
ЖҮКТЕЛД I

ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
НАШЕЙ ЖИЗНИ

Как известно, нынешний год ознаменован 20-летием принятия 
Конституции независимого государства Республики Казахстан. В 
связи с этим  в Байзакском районном судепод председательством 
председателя суда Д.Тасыбаева, с участием  сотрудников райсуда 
и представителей местных сельских округов, прошёл семинар, 
посвящённый этой знаменательной дате.

- Для каждого казахстанца, для каждого гражданина - это  знаменательный 
год,  в силу того, что Конституция является своеобразным паспортом 
любой государственности, - так начал своё выступление Д.Тасыбаев. 
- Мы привыкли говорить, что Конституция - это фундаментальный  
государственно-правовой документ, который определяет  не только 
систему государственного устройства, но и ключевые вещи, права 
и обязанности  граждан, обеспечение гарантии этих прав и свобод.  
Конституция является доказательством того, что государственность 
состоялась во всех аспектах её юридического оформления. 
В ходе семинара выступившие также отметили достижения, успехи, 

которых достигла страна за 20 лет со дня принятия Конституции.
Наш корр.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»3 15   тамыз   2015  жыл

«Ќазаќстан Республикасындаєы 
сəулет,  ќала  ќўрылысы  жəне 
ќўрылыс ќызметі туралы» 2001 
жылєы 16 шілдедегі Ќазаќстан 
Республикасы  Заѕыныѕ  33-
б а быныѕ ,  3 - т а рма єы ,  1 ) - 
тармаќшасында  егерде ,  елді 
мекенніѕ Бас жоспары немесе 
белгіленген тəртіппен бекітілген 
е гжей -т е гжейл і  жоспарлау 
жобалары немесе ќўрылыс салу 
жобалары болмаса, елді мекендерде 
немесе ќонысаралыќ аумаќтарда 
ќўрылыс салуєа рўќсат берілмейді 
деп кґрсетілген.

«Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
Жер кодексініѕ 44-ші бабы  5-1 
тармаєында. Ауыл шаруашылыєы 
маќсатындаєы жерлерге тўрєын 
їйлер, оныѕ ішінде жеке тўрєын 
їйлер салуєа осы елді мекенніѕ 
бекітілген бас жоспарына (немесе 
шаєын ауылдыќ елді мекендердіѕ 
бас жоспарын алмастыратын ґзге 
де жобалау ќўжаттамасына) сəйкес 
кґрсетілген жерлерді елді мекендер 
жерініѕ санатына ауыстырєаннан 
кейін єана жəне егжей-тегжейлі 
жоспарлау  жобасы  немесе  осы 
учаскелерде ќўрылыс салу жобасы 
болєанда єана жол беріледі.
Осыєан байланысты əр азамат 

жер теліміне кезекке тўруы тиіс. 
Ќўжаттарын аудандыќ жер мəселелері 
жґніндегі  комиссияєа  ґткізіп , 
келісімін алєаннан кейін ауылдыќ 
округ əкімініѕ шешімін, шешім 
дайын болєаннан кейін жер теліміне 
жер кадастры бґлімінен мемлекеттік 
актісін алып, ХЌКО тіркеледі. Ал 
шаєын кəсіпкерлік ќўрылыстарєа, 
жер телімі аукцион арќылы беріледі.
Енді сол жер теліміне ќўрылыс 

жўмыстарын жїргізу їшін аудандыќ 
газ  шаруашылыєы  бґлімінен , 
телекоммуникация торабынан, ґрт 
сґндіру бґлімінен, электр ќуатын 

тарату жїйесінен техникалыќ жаєдай 
жинап, аудандыќ (ХЌКО) халыќќа 
ќызмет кґрсету орталыєына ґтініш 
жазып  «СЖТ» (сəулет  жобалау 
тапсырмасын) алады. Лицензиясы бар 
жобалаушы їйдіѕ жобасын дайындап, 
оны сараптамадан ґткізеді. 
Осыдан  кей ін  дайын  болєан 

ќўжаттарды облыс əкімдігініѕ сəулет, 
ќўрылыс баќылау жəне лицензиялау 
басќармасына ґткізіп, сол жерден 
тўрєын їй соєу їшін хабарлама (талон) 
береді. Жобада кґрсеткен материалдар 
бойынша  тўрєын  їй тўрєызылып 
болєаннан кейін аудан əкімдігініѕ 
сəулет, ќала ќўрылысы жəне ќўрылыс 
бґліміне їйді пайдалануєа ќабылдауєа 
ґтініш білдіріп, ќабылдау комиссиясы 
їйді пайдалануєа ќабылдайды. ХЌКО 
тіркеледі.
Егер де їй жобадаєы кґрсетілген 

материалдан бґлек немесе саз батпаќтан, 
саманнан салынєан болса комиссия 
мїшелері сіздіѕ їйіѕіздіѕ зіл- залаєа 
шыдамайтынын айтып, сейсмикалыќ 
институттан сейсмокїшейту жобасын 
алуды талап етеді. Осы талаптарды 
орындаєан кезде сейсмологиялыќ 
институттыѕ жасап берген жобасын, 
салынып ќойєан саман їйге ќолданып, 
оны ќайтадан пайдалану комиссиясына 
ўсынасыз.
Кґрсетілген зіл-залаєа ќарсы жасалєан 

жобаєа сəйкес талаптарды орындаєан 
жаєдайда єана тўрєын їйдіѕ пайдалану 
комиссиясыныѕ ќабылдауынан ґтетінін 
хабарлаймыз.
Ќазаќстан Республикасыныѕ сəулет, 

ќала ќўрылысы  жəне  ќўрылыс 
заѕынан 17-бабыныѕ, 1-тармаќ, 
7)-тармаќшасында  ґз  бетінше 
рўќсат ќўжаттарын алмай соєылєан 
ќўрылыс нысандары мен иелері 
жоєарыдаєы заѕды бўзєан азамат 
ретінде Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕ  актілері  бойынша  жауапќа 
тартылатынын естеріѕізге саламыз.

ЗАҢДЫЛЫҚТАР 
қатаң  сақталуға  тиіс

М.Манекеев, 
«Ауыл жаѕалыєы».

Жаѕа оќу жылында оќушылардыѕ 
толыќтай сабаќќа ќатысуын ќамту 
маќсатында ауданымыздаєы барлыќ 
білім ордаларында 1 тамыз бен 30 
ќыркїйек аралыєын ќамтитын 
«Мектепке жол» республикалыќ 
акциясы ќарќын алуда.
Акцияныѕ маќсаты–аз ќамтылєан 

жəне кґп балалы отбасынан шыќќан 
оќушыларєа жаѕа оќу жылына 
дайындыќ  уаќытында  кґмек 
кґрсету болып табылады. Аталмыш 
акция аясында оќушылар оќуєа 
ќажетті ќўрал-жабдыќ, мектеп 
формасы, спорттыќ киімдермен 
ќамтылып келеді. Бўл тарапта ата-
аналар мен ўстаздар ќауымыныѕ, 
кəс іпкерлерд іѕ ,  тїрлі  сала 
ќызметкерлерініѕ, демеушілердіѕ 
кґрсетер кґмегі мол. Облыстыќ, 
аудандыќ  əкімдік ,  мəслихат, 
басќарма, департаменттерініѕ 

басшылары мен ќызметкерлерінен 
бастап болашаєымыз – балалардыѕ 
алаѕсыз мектепке баруына барынша 
жаєдай жасалуда. 
Жуырда Гагарин орта мектебінде 

«Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалына ќарасты «Жарыќ тарату» 
бастауыш партия ўйымыныѕ тґрайымы 
Шолпан Байтаќованыѕ ўйытќы 
болуымен «Нўр Отан» партиясыныѕ 
«Баќытты балалыќ», «Баќытты 
отбасы» жобаларына орай, «Мектепке 
жол» акциясы ўйымдастырылєан 
болатын.
Шара  барысында  облыстыќ 

мəслихаттыѕ депутаты О.Телеуов, 
аудандыќ мəслихаттыѕ депутаттары 
Р.Сəрсенов пен А.Жамишжановтар 
əлеуметтік кґмекке зəру он екі 
оќушыєа, атап айтќанда, 2-сынып 
оќушылары А.Аќылжанов, Г.Урунова, 
Е .Бекмухамбет,  Г.Толемисова , 
4-сынып оќушылары Г.Юлдашева, 
Б.Аманбаева, Н.Айтбаев, У.Жумагул, 
5-сынып оќушысы Н.Юлдашев, 
6-сынып оќушысы А.Жумагалиева, 
7-сынып оќушысы А.Толемисоваєа 

«БАЌЫТТЫ БАЛАЛЫЌ»,  «БАЌЫТТЫ ОТБАСЫ» 
жобалары аясында

«ÌÅÊÒÅÏÊÅ ÆÎË» 
АКЦИЯСЫ БАСТАЛДЫ

жəне 9-сынып оќушысы А.Копбаевтарєа  
мектеп сґмкесі мен оќу ќўралдарын 
табыс етті. 

  Акцияєа ґз тарапынан їлес ќосќысы 
келетін, балалар їшін бар жаќсылыєын 
аямайтын «Жарыќ тарату» бастауыш 
партия  ўйымыныѕ  мїшелері  де 
ќарап ќалєан жоќ. Бастауыш партия 
ўйымы  тґрайымыныѕ  іскерлік -
ўйымдастырушылыєымен осы орта 
мектептіѕ он оќушысына (əрќайсысы 
8000 теѕгеден) мектеп формасы табыс 
етілді.  

«Бїгінгі акцияєа ќатысушылардыѕ 
санасында  жаєдайым  болєан  соѕ 
ќол ўшымды соза салайын деген 
ойдан туындаєан емес, елім, жерім 
деген əр азаматтыѕ шынайы кґѕілі 
мен жїрегінен шыєатын кґмек болуы 
тиіс. Оєан əр адам їлкен патриоттыќ 
сезіммен їлес ќосуы керек. Ґйткені 
акция тек ќаржылай немесе заттай 
кґмек кґрсетумен шектелмейді. Əрбір 
ауыл тўрєыны мектепке бармай жїрген 
баланы кґрсе, соныѕ оќумен ќамтылуына 
жəрдемдесіп, ауданда ќўрылєан арнайы 
комиссияныѕ назарына ўсынуы ќажет. 
Сонда біз ґз тарапымыздан акцияныѕ 
нəтижелі ґтуіне, əрі бір баланыѕ болсын 
оќумен ќамтылуына жəрдемдескен 
боламыз»-дейді бізбен əѕгімесінде 
бастауыш ўйымныѕ тґрайымы Шолпан 
Ќайратќызы. 
Жыл сайын балаларєа мейірім мен 

шуаєын тґге келетін акция ґз жалєасын 
тауып,  кґпшілік кґмегімен ґз дəрежесінде 
ґтіп келеді. Алдаєы уаќытта да кґмекке 
зəру балдырєандар їшін мектепке барар 
жол алыстамай, жаќындай тїседі деп 
сенеміз.

ЗАҢДЫЛЫҚТАР
таң сақталуға ти ісқа

Г. Әбдіқұлова,
“Ауыл жаңалығы”.

ДІН-ЎЛТ  МƏДЕНИЕТІНІЅ 
АЖЫРАМАС  ЌЎРАМДАС 
БҐЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. 
Ќ А З І Р Г І  Т А Ѕ Д А  А Т А 
ДІНІМІЗДІ ЌАДІРЛЕП,  ОНЫЅ 
ЌЎНДЫЛЫЌТАРЫН ЖАСТАР 
БОЙЫНА  СІЅІРУДІЅ МАЅЫЗЫ 
ЗОР .  ЖЕЛКІЛДЕП  ҐСІП 
КЕЛЕ ЖАТЌАН ҐРЕНДЕРДІ  
ДƏСТЇ РЛ І  ЕМЕС  Д ІНИ 
АЄЫМДАРДЫЅ  ЌЎРЫЄЫНА 
ТЇСІП КЕТУДЕН САЌТАНДЫРУ 
ЖƏНЕ   ОЛАРДЫЅ  ДІНИ 
САУАТТЫЛЫЄЫН АРТТЫРУ, 
Д ІНИ  Т Ў Р А Ќ ТЫЛЫЌТЫ 
САЌТАУ ,  ЌОЛДАНЫСТАЄЫ 
ЗАЅДЫЛЫЌТАРДЫ ТЇСІНДІРУ 
МАЌСАТЫНДА АЌПАРАТТЫЌ-
Н А С И Х А Т Т Ы Ќ  Т О П 
АУДАНЫМЫЗДЫЅ БАРЛЫЌ 
ОКРУГТЕРІНДЕ  БОЛУДА. 

Жуы қ т а  Жам бы л  о б л ы с ы 
әкімдігінің “Дін проблемаларын  
зерттеу орталығы” КММ-нің  бас 

маманы  Б. Алпысбаев  өткен сәрсенбі 
күні Жалғызтөбе ауылдық округінде 
болып, жастармен кездесті.
Кездесуді “Жастар орталығының” 

нұсқаушысы Д.Майлиева  ашты.
Бұдан соң сөз алған Б. Алпысбаев 
“Діни бірлестік-ұлт тұрақтылығының 
кепілі” тақырыбында  баяндама 
жасады.  Ол өз сөзінде елімізде діни 
экстремизмге  қарсы атқарылып 
жатқан нақты шараларға тоқталды. 
Жастарды  дінімізд і  қадірлеп , 
мәдениетімізді  сақтап ,  рухани 
байлығымызға нұқсан келтіретін 
зиянды жаман әдеттен аулақ болуға 
шақырды. Елімізде  жалпыға ортақ 
бейбітшілік пен тұрақтылық нығайту 
жолында атқарылып жатқан  жарқын 
істерді атап өтіп, діни экстремизм 
мен терроризмнің  қаупі туралы  
айтып берді. Ауыл имамы К.Турабаев  
жастар  бойында  дәстүрлі діндерге 
деген құрметті қалыптастырудың 
маңызын сөз етті.   “Дінтану” пәнінің 

мұғалімі Қ. Бекмахан   күн тәртібінде 
тұрған  өзекті мәселеге қатысты  
өзінің  ойымен бөлісті.

 Жүздесу соңында оған қатысушылар 
тарапынан туындаған сауалдарға  
жауаптар  берілді.

      *                *             *
  БЕЙСЕНБІ КҮНІ ТҮЙМЕКЕНТ 

ОРТА МЕКТЕБІНДЕ ЖАМБЫЛ 
ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ “ДІН 
ПРОБЛЕМАЛАРЫН  ЗЕРТТЕУ 
О Р Т А ЛЫ ҒЫ ”  КММ - Н І Ң   
МҰРЫНДЫҚ БОЛУЫМЕН ШАРА 
ӨТКЕРІЛДІ.

Шараны Түймекент ауылдық округі 
әкімінің орынбасары  Т. Мысықбаев  
ашып, жүргізіп отырды.  Аталмыш 
орталықтың  бөлімше  басшысы  
Ерзат Жақыпов  алдымен  “Дін 
проблемаларын зерттеу орталығының” 
басты  міндеті-облысымыздағы 
діни ахуалды зерделеу және талдау, 
радикалды ,  деструктивті  және 
тоталитарлық ұйымдардың құрбанына 
айналған адамдарға психологиялық, 
құқықтық және тәжірибелік көмек  
көрсету болып табылатындығын 
айтты. Елімізде дәстүрлі және дәстүрлі 
емес діндер жайында толық мәлімет 
беріп, экстремизм  мен терроризмнің  
адамзат пен қоғамға, жалпы бүкіл 
әлемге төндіріп отырған қаупі туралы 
кеңінен  әңгімелеп  берді . Ислам 
дінінің экстремизм мен терроризмге 
еш қатысы жоқтығын, дін атын 
жамылған бұл кері ағымдардың жасап 
жатқан іс әрекеттері дінімізге қайшы 
екендігін айтып, діни фанатизм, 

діни  радикализм, діни экстремизмнің 
мақсатына,  діни ағымдар: “Салафиттер”,  
“Хизбут-тахир”,  “Таблиғи-жамағат”,  
“Иегово куәгерлері”  секілді  діни 
ұйымдардың  негізгі ұстанымы мен 
мақсатына жеке-жеке тоқталды. Осы 

ағымдардың құрбаны болған  жастар, 
олардың  отбасы ,  талқыға  түскен  
тағдырлары туралы  бейнефильмдерді  
тыңдарман назарына ұсынды. Жалпы 
радикализм, діни  экстремизм және 
терроризмнің барлық нысандарымен 
және  көріністерімен  күрес ,  ислам 
дінінің құндылықтары көркем тілмен 
әрі түсінікті жеткізілді. 

-«Біз мұсылманбыз, оның ішінде 
Әбу  Ханифа  мазһабын  ұстанатын 
сүнниттерміз. Бабаларымыз ұстанған 
бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, ата-ананы 
сыйлауға негізделген. Ендеше, бүгінгі 
ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – ислам 
дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін 
ардақтағаны абзал» деп Елбасымыз өзінің 
«Қазақстан – 2050» атты  Жолдауында 
қадап айтқан болатын. Олай болса,  
жастарымыз дінімізге деген адалдықты 
сақтауға міндетті,-деп сөзін түйіндеді 
Ерзат Жасқанбайұлы.
Жиында осы  орталықтың  инспекторы 

Бағлан Қырғызбаев  ата дініміздің 
қоғамдағы рөлі туралы пікірімен бөлісті.   
Байзақ ауданының Құрметті азаматы 
С. Мамырбаев   түрлі ағымдарға қарсы 
тұру үшін діни сауаттылықты көтерудің 
маңызын тілге тиек етсе, аталмыш 
мектептің директоры Ш. Қапарова  
келген қонақтарға алғысын айтып, 
балалардың  руханиятына  қатысты 
құндылықтар, ата-аналардың  міндеті 
туралы пікірін ортаға салды. Өз кезегінде 
“Жастар орталығының” нұсқаушысы 
Ж. Айтуғанов болса жастар арасында 
осындай тағылымы мол  шараларды 
жиі өткізіп тұрудың  маңыздылығын 
қозғады. 

 Жиында  жастар  арасында  діни 
сауаттылықты  көтеруде  осындай  
танымдық жүздесулердің  берер пайдасы 
мол екендігі атап өтілді. Ұлттар мен діни 
конфессиялар арасында келісім мен 
төзімділікті нығайту, тұрғындардың 
діни  сауаттылығын  арттыру  және 
деструктивті радикалды ағымдардың 
алдын алу, олардың таралуына жол бермеу 
бағытында буклеттер таратылды.

Филиал Палаты предпринимателей 
в Байзакском районе информирует 
п р е д п р и н им ат е л е й  р а й о н а  о 
нововведениях в законодательстве 
РК  - о введении в действие Кодекса 
Республики Казахстан «О налогах 
и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс), где  
внесены изменения в соответствии с 
Законом РК от 28 ноября 2014 года № 
257-V, которые вводятся в действие с 1 
января 2015 года.
Данными изменениями предусмотрены 

меры  по  проведению  налоговой 
амнистии путём освобождения от пени и 
штрафов,  числящихся на лицевых счетах 
налогоплательщиков по состоянию на 1 
января 2014 года и не уплаченных по 
состоянию на 1 октября 2014 года.
Так, статьёй 32-2 Закона установлено, 

что  не  признаёт ся  налоговой 
задолженностью  и  не  подлежит 
внесению в бюджет, а также подлежит 
списанию в порядке, установленном 
уполномоченным органом, сумма 
пеней, числящаяся в лицевых счетах 
налогоплательщиков по состоянию на 
1 января 2014 года и не уплаченная по 
состоянию на 1 октября 2014 года.
В случае уплаты суммы пеней по 

видам налогов и других обязательных 
платежей в бюджет в период с 1 января 
2014 года по 1 октября 2014 года,  данная 
сумма подлежит зачислению в бюджет 
в счёт уплаты суммы пеней по таким 
видам налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, образованной до 1 
января 2014 года.
Вместе с тем налоговая амнистия 

не распространяется  на крупных 
налогоплательщиков, состоящих на 
мониторинге, а также осуществляющих 

деятельность в сфере недропользования, 
игорного бизнеса и производства 
подакцизных  товаров ,  а  также  
участвующих в разбирательствах в 
международном  арбитраже  по 
вопросам исполнения их налоговых 
обязательств.
Также статьёй 32-3 Закона установлено, 

что  не  признаёт ся  налоговой 
задолженностью  и  не  подлежит 
внесению в бюджет, а также подлежит 
списанию в порядке, установленном 
уполномоченным органом, сумма 
штрафа, наложенная до 1 января 2014 
года и не уплаченная по состоянию на 
1 октября 2014 года, за правонарушения 
в области налогообложения, нарушение 
законодательства  о  пенсионном 
обеспечении и (или) обязательном 
социальном страховании в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях.
Вышеуказанная  мера  позволит 

налогоплательщикам района направить 
высвободившиеся средства на развитие 
и расширение бизнеса, и тем самым 
усилит  потенциал  внутренних 
инвестиций ,  поскольку  одной  из 
основных проблем, препятствующих 
развитию  предпринимательства , 
является отсутствие  достаточных 
финансовых ресурсов для обеспечения 
собственных  инвестиционных  и 
оборотных потребностей.
По всем интересующим вопросам 

просим обращаться в филиал РПП 
в Байзакском районе по адресу: 
Байзакский район, село Сарыкемер, 
ул. Байзак Батыра, дом 101 «д».
Контактные  телефоны  -  сот.: 

87057333560, 87712328833, раб.тел.: 
8726372-26-60.
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ЌАРАЛЄАН МƏСЕЛЕ КҐКЕЙКЕСТІ
ДІН  ЖƏНЕ  ЖАСТАРДІН  ЖƏНЕ  ЖАСТАР

Жас жасаќшылар – 
мектептегі полиция 
инспекторыныѕ 

оѕ ќолы
Ќ. Ќуатбекова,
Їлгілі орта мектептіѕ тəлімгері.
  
Кəмелетке толмаєандардыѕ арасында 

ќылмыстыѕ  алдын  алу  їшін   білім 
ошаєыныѕ  ќўќыќ кеѕесініѕ жанынан жас 
жасаќшылар тобы ќўрылып, жўмысќа 
«Жас Отан» жастар ќанатыныѕ мїшелері 
тартылды. 
Їлгілі орта мектебінде  жўмыс істеп 

жатќан жас жасаќшылардыѕ  жўмыс 
кестесі жыл сайын белгіленіп, жїргізілген 
жўмыстарыныѕ  е себі  тыѕдалады . 
Жастардыѕ ерікті тїрде, ќызыєушылыќпен 
жїргізіліп келе жатќан бўл іске мектептіѕ 
инспекторы, полиция аєа лейтенаты 
М. Тоќабаевтыѕ  демеушілігімен жас 
жасаќшыларєа арнайы сыртќы киімдер 
тіктірілді. Əрі киімдер жас жасаќшыларєа 
табыс етілді.
Їлгілі ауылдыќ əкімі Д. Мадешов,  

аќсаќалдар  алќасыныѕ  тґраєасы  Ə . 
Садуаќасов, “ЖШС – 2007” ўжымыныѕ 
тґраєасы Б. Еркебаев, Їлгілі бастауыш 
партия  ўйымыныѕ  тґрайымы  Д . 
Мельдебекова, мектеп директоры Ф. 
Шаухаров   жаны  жомарт  азаматќа  
алєыстарын айтып, еѕбегіне табыс тіледі.  
Ґзгеше їлгімен тігілген киімдерін киіп 

шыќќан  9-сынып оќушылары Баєдат 
Мўхамеджанов, Бекжан Досмўратовтар  
мектеп  инспекторымен  бірге  кґше 
бойына ќоќыс тастап, темекі шегіп, 
тїнгі уаќытта  ќоєамдыќ тыныштыќты 
бўзєан  жасґспірімдерге заѕ талаптарын 
тїсіндіреді. Жалпы ауыл ішінде  ќылмыстыѕ 
алдын алуєа кґмектеседі.
Ќоєамныѕ тірегі тəртіп болса, тəртіп 

деген заѕ əрі бўл – бəріне бірдей екенін 
ўмытпауымыз керек. 
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 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   18  тамыз

      Сәрсенбі  19  тамыз

        Бейсенбі  20  тамыз

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.15 Д/с “Вау”. 06.40 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 07.25 Т/х “Карадайы”. 08.30 Жаѕалыќтар. 
09.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 10.00 “Верное средство-2”. 12.00 
Новости. 12.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 14.25 “Семейные 
драмы”. 16.25 Т/х “Махаббат мўѕы”.  17.20 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 18.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.30 Т/с “Узнай меня, если сможешь”. 
23.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 01.05 Т/с “Провинциал”. 
01.50 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама.  
02.35 Жаѕалыќтар. 03.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 03.45 Т/х 
“Карадайы”. 04.40 Д/с “Вау”. 

06.00 Т/с “Шпионские игры”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “А счастье где-то рядом”. 12.00 Т/с “Карпов”. 
13.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.50 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
14.40 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 15.30 Жаѕалыќтар. 15.40 “Наша 
война”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50  “Пусть говорят”. 18.55 
Т/с “Год в Тоскане”.  20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген 
жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 
23.15 “П@ytina” баєдарламасы. 23.40 Т/с “Крик совы”. 01.35 
“П@ytina” баєдарламасы. 02.00  “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
02.45 Т/с “Шпионские игры”. 03.30 “Контрольная закупка”. 

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Гречанка”. 11.00 Новости. 11.15, 01.45 Д/ф “Əр 
їйдіѕ сыры басќа”. 11.50 “Магия кухни”. 12.25 “Подари детям 
жизнь”. 12.30 М/с “Маша и медведь”. 12.40 М/с “Джейк и 
пираты Нетландии”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор”.  15.00 Новости. 
15.15, 00.00 “Бўйымтай”. 16.00 “Ґмір сабаќтары”. Деректі 
драмасы. 16.30 Т/х “Кїн саќшылары”.  17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 
“Кґзќарас”. 17.45 Д/ф “Нўрлы жол. Болашаќ”. 18.00 Новости. 
18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.10, 23.10 “Біздіѕ їй”. 20.00, 
00.45 Жаѕалыќтар. 20.30 “Мерейлі отбасы” кїнделігі. 21.00, 
01.15 Новости. 22.20  Т/с “След”.  02.15 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Əкетай”. 
10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Т/с “Дурная кровь”. 12.00 
М/ф “Бах Хумдук: Одинокое Рождество”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х 
“Алєашќы махаббат”. 15.00 Т/х “Əкетай”. 16.00  “Ералаш”. 17.00 
Т/с “Пляж”.  19.00 Т/с “Дурная кровь”. 20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Алєашќы махаббат”. 00.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Убийство 
в Белом доме”. 03.00 Х/ф “Мех: Воображаемый портрет Дианы 
Арбус”. 05.00 “Ќазаќша концерт”.

06.00 Т/с “Шпионские игры”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “А счастье было где-то рядом”. 12.00 Т/с “Карпов” 
(закл. сер.). 13.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.50 “Ашыєын айтќанда”. 
Ток-шоуы. 14.40 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 15.30 Жаѕалыќтар. 
15.40 “Наша война”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть 
говорят”. 18.55 Т/с “Год в Тоскане”.  20.00 “Главные новости”. 
20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х 
“Джодха  жəне Акбар”. 23.15 “П@ytina”.  23.40 Т/с “Крик совы”.  
01.35  “П@ytina” баєдарламасы. 02.00 “Ашыєын айтќанда”. 
Ток-шоуы. 02.45 Т/с “Шпионские игры”. 03.30 “Контрольная 
закупка”.

06.05 М/ф. 06.15 Д/с “Вау”. 06.40 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 07.25 Т/х “Карадайы”. 08.30 Жаѕалыќтар. 
09.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 10.00 “Верное средство-2”. 12.00 
Новости. 12.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 14.25 “Семейные 
драмы”. 16.25 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Махаббатта шек 
бар ма?”. 18.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”.  20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.30 Т/с “Узнай меня, если сможешь”.  
23.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 01.05 Т/с “Провинциал”. 
01.50 “КТК” ќоржынынан”. 02.35 Жаѕалыќтар. 03.00 Т/х “Сарай 
ханымдары”. 03.45 Т/х “Карадайы”. 04.40 Д/с “Вау”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.50 
Т/х “Арман асуы”. 10.50, 21.05 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.30 
Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.05 
Жаѕалыќтар. 12.45  “Агробизнес”. 13.10 “Конституцияєа 20 
жыл”. Арнайы жоба. 13.30 “Сіз не дейсіз?”. 14.00 “Жан жылуы”. 
14.25 М/с “Стич”. 14.50 М/с “Білгіштер”.  15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы.  16.10, 22.40 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05, 02.20 
Д/ф “Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары”.  17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 
“Ўлжан”. 19.05 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 00.20 
Футбол. УЕФА Еуропа лигасы. Плей-ОФФ раунды. Бірінші матч. 
“Бордо” -”Ќайрат” (Ќазаќстан). 02.45 “Ґзекжарды”.

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10 
Т/с “Гречанка”. 11.00 Новости. 11.15, 20.30 “Мерейлі отбасы”. 
Кїнделігі. 11.45 “Магия кухни”. 12.20 “Подари детям жизнь”. 
12.25 М/с  “Джейк и пираты Нетландии”.  13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор”. 
15.00 Новости. 15.15, 00.00 “Бўйымтай”. 16.00 “Ґмір сабаќтары”. 
Деректі драмасы. 16.30 Т/х “Кїн саќшылары”.  17.00 Жаѕалыќтар. 
17.15 “Кґзќарас”. 17.45 Д/ф “Нўрлы жол. Табыс”. 18.00 Новости. 
18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.10 “Жекпе-жек”.  20.00, 00.45 
Жаѕалыќтар.   21.00, 01.15 Новости. 21.30 Т/с “Дом на Озёрной”. 
22.20 Т/с “След”. 23.10 “Біздіѕ їй”. 01.45 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
Деректі драмасы. 02.15 Жаѕалыќтар.

ХАБАР

КТК

КТК
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06.00 Т/с “Шпионские игры”. 06.50 Жаѕалыќтар.  07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “А счастье где-то рядом”. 12.00 Т/с “Карпов”. 
13.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.50 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 
14.40 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 15.30 Жаѕалыќтар. 15.40 “Наша 
война”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 
Т/с “Год в Тоскане”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген 
жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  жəне 
Акбар”. 23.15 “П@ytina”.  23.40 Т/с “Крик совы”. 01.35 “П@yti-
na”. 02.00 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.45 Т/с “Шпионские 
игры”. 03.30 “Контрольная закупка”. 

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Əкетай”. 
10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Т/с “Дурная кровь”. 12.00 
М/с. 13.00 М/ф.  14.00 Т/х “Алєашќы махаббат”. 15.00 Т/х 
“Əкетай”. 16.00 “Ералаш”. 17.00 Т/с “Пляж”.  19.00 Т/с “Дурная 
кровь”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 23.00 
Т/х “Алєашќы махаббат”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Кобра”. 03.00 Х/ф “Запрещённый приём”.  
05.00 “Ќазаќша концерт”.

 07.30 Кґркем фильм. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости.  10.10 
“Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 
“Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с 
“Фаворский”. 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 “Ауылєа кел, аєайын!”. 18.10 “Грани”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х “Фаворский”.  
20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  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 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.50 Т/х 
“Арман асуы”. 10.50, 21.05 “Айтуєа оѕай..”. 11.35, 19.35 
Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 
Жаѕалыќтар.  12.45 “ЕХРО-2017”. 13.10, 02.15 “Алаѕ”. Ток-
шоуы. 13.55, 01.20 “Сыр-сўхбат”. 14.25 М/с “Стич”. 14.50 М/с 
“Білгіштер”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.40 Т/х 
“Жїрегім сізге аманат”. 17.05, 01.50 “Жарќын бейне”. 17.50 
“Ґзекжарды”. 18.10 “Ўлжан”. 19.05, 00.55 “Ќылмыс пен жаза”. 
23.40 “Журналистік зерттеу”. 00.35 “Ґзекжарды”.

06.05 М/ф. 06.15 Д/с “Вау”. 06.40 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 07.25 Т/х  “Карадайы”. 08.30 Жаѕалыќтар. 
09.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 10.00 “Верное средство”. 12.00 
Новости. 12.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 14.25 “Семейные 
драмы”. 16.25 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Махаббатта шек 
бар ма?”. 18.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.30 Т/с “Узнай меня, если сможешь”. 
23.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 01.05 Т/с “Провинциал”. 
01.50  “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
02.35 Жаѕалыќтар. 03.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 03.45 Т/х 
“Карадайы”. 04.40 Д/с “Вау”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.50 
Т/х “Арман асуы”. 10.50, 21.05 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 
Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 
Жаѕалыќтар. 12.45, 01.00 “Ќылмыс пен жаза”. 13.10, 01.55 
“Поэзия əлемі”. 13.40 “Єасырлар їні”. 14.25 М/с “Стич”. 14.50 
М/с “Білгіштер”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.40 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары”. 
17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Ўлжан”. 19.05 “Конституцияєа 
20 жыл”. 00.35 “Ґзекжарды”. 01.25 Д/ф “Ќазаќ даласыныѕ 
ќўпиялары”. 02.25 “Шарайна”. Телесаяхат.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 21.30 
Т/с “Гречанка”.  11.00  Новости. 11.10, 01.40 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”.  11.45 “Магия кухни”. 12.20 “Подари детям жизнь”. 12.25 
М/с “Маша и медведь”. 12.35 М/с “Джейк и пираты Нетландии”.   
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/с “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 Концерт. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 
“Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 
“Ауылєа кел, аєайын!”. 10.50  “Грани”. 11.00 “Балаларєа  
базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Фаворский”. 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-техникалыќ їзіліс.  17.55 “Ґзін ґзі тану”.   
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”.  19.15 Т/с “Фаворский”.  
20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм.  23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45  “Сазды əуен”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Əкетай”. 
10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 10.30 Т/с “Дурная кровь”. 11.30 
М/ф “1001 сказка Багза Банни”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х “Алєашќы 
махаббат”.  15.00 Т/х “Əкетай”. 16.00 “Ералаш”. 17.00 Т/с “Пляж”.  
19.00 Т/с “Дурная кровь”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с “Сїйген 
сўлу”. 23.00 Т/х “Алєашќы махаббат”. 00.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Тренировочный день”. 
03.00 Х/ф “Эльф”. 05.00 “Ќазаќша концерт”.
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ЕВРАЗИЯ

07.00, 01.15 Əн шашу. 07.20, 20.30, 23.45 Новости. 07.40, 20.00, 
23.25  Жаѕалыќтар. 08.00 “Кїлдірген”. 08.30 “Такси”. 09.00, 
15.15 Т/х “Жетім ґссе”. 10.30 Т/с “Фериха”.  11.40, 18.30 Т/х 
“Мадхубала”. 13.00 “Əн мен əзіл” концерттік. 14.10, 20.50 Т/с 
“Одержимый”. 16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”.   17.30, 22.00 Т/х 
“Фериха”.  20.20 “Ел аузында”. 23.00 Арнайы жоба. “Той жыры”. 
00.05 Т/х “Єашыќ жігіт”.

АСТАНА

07.00, 01.20 Əн шашу. 07.35, 20.30, 23.50 Новости. 07.55, 20.00, 
23.30 Жаѕалыќтар. 08.15, 23.00 “Əзілстан”. 08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15 Т/х “Жетім ґссе”. 10.30 Т/с “Фериха”. 11.40, 18.30 
Т/х “Мадхубала”. 13.00 М/ф “Аќжїніс”. 13.10 “Дїние жарыќ”. 
13.35 “Ќалжыѕ-ќоржын”.  14.00 М/ф “Волк и семеро козлят”.  
14.10, 20.50 Т/с “Одержимый”. 16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 
17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 20.20 “Ел аузында”. 00.10 Т/х “Єашыќ 
жігіт”. 

АСТАНА

07.00, 01.05 Əн шашу. 07.35, 20.30, 23.45 Новости “20:30”. 
07.55, 20.00, 23.25 Жаѕалыќтар. 08.15 “Əзілстан” жасырын 
тїсірілім. 08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х “Жетім ґссе”.  10.30 
Т/х “Фериха”. 11.40, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 13.00 “Астана кеші 
кґѕілді” концерттік шоуы. 14.10, 20.50 Т/с “Одержимый”. 16.35 
“KAZNET”. 17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 20.20 “Ел 
аузында”. 23.00 “Сырты бїтін...”. 00.05 Т/х “Єашыќ жігіт”.

АСТАНА

07.30 Кґркем фильм. 09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 
“Телеблокнот”. 10.15 “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/с 
“Фаворский”. 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 Аѕдатпа.   14.05-
17.50- техникалыќ їзіліс.  17.50 Аѕдатпа. 17.55 “Жаса, меніѕ 
елім”.  18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 Деректі фильм. 
19.15 Т/с “Титаник”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45  “Сазды əуен”. 

( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы 
м ү м к і н ) .  
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ХАБАР

КТК

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

        Дүйсенбі  17  тамыз  
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 М/ф 
“Алєа, Диего”. 10.50, 21.05 “Айтуєа оѕай”. 11.35, 19.30 Т/х 
“Ќызыл сарайдаєы тїс”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 
Жаѕалыќтар. 12.45 “Еѕбек тїбі-береке”. 12.50 “Дауа”. 
13.25 “Білгірлер бəйгесі”. 14.10  “Аќсауыт”. 14.45 М/с 
“Білгіштер”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.40 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 
17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Ўлжан”. 18.55 “Бейбіт атом 
энергетикасын дамытудыѕ сара жолында”. 19.10 “ЕХРО-
2017”. 21.50 Т/х “Арман асуы”. 23.40 “Журналистік 
зерттеу”. 00.30 “Ґзекжарды”. 00.50 Футбол.  Аєылшын 
премьер-лигасы. ІІ тур “Ливерпуль” - “Борнмут”.

06.00 Т/с “Тёмный инстинкт”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”.  11.00 Т/с “А счастье где-то рядом”. 12.00 Т/с “Карпов”. 
13.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.50 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
14.40 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 15.30  Жаѕалыќтар. 15.40 “Наша 
война”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 
Т/с “Год в Тоскане”.  20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген 
жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.15 “П@ytina”. 23.40 Т/с “Крик совы”. 01.35 “П@ytina”. 02.00 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.45 Т/х “Шпионские игры”. 
03.30 “Контрольная закупка”. 

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  09.00 Т/х “Əкетай”. 
10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Х/ф “Огненная стена”.  13.00 
М/ф. 14.00 Т/х “Алєышќы махаббат”. 15.00 Т/х “Əкетай”. 16.00 
“Ералаш”. 17.00 Т/с “Пляж”. 19.00 Т/с “Дурная кровь”. 20.00 
“Информбюро”.  21.00  Т/х “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Алєашќы 
махаббат”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
01.00 Х/ф “Тупой  и ещё тупее”. 03.00 Х/ф “Скуби-ду-3: Тайна 
начинается”. 05.00 “Ќазаќша концерт”.

06.05 М/ф. 06.20 К/ф “Ещё раз про любовь”. 07.35 Д/с “Вау”. 
08.00 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 08.50 
“Базар жоќ алаѕы!”. 09.50 “Дорога домой”. 10.00 Х/ф “На 
перепутье”. 11.50 Х/ф “Ошибки любви”. 13.45 “Очная ставка”. 
14.45 “Беременна в 16”.  Реалити-шоу.  15.45 “Шаншардан - еѕ 
кереметтері!”. 16.25 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 18.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”.  20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.30 Т/с “Узнай меня, если сможешь”.  
23.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 01.05 Т/с “Провинциал”. 
01.50 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 02.35 
Жаѕалыќтар. 03.00 К/ф “Путешествие мсье Перришона”. 04.15 
“Шаншардан - еѕ кереметтері!”.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
 07.30 Концерт. 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 “Дəстїр  дидар”.  10.10 
“Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 
“Бірлігіміз жарасќан”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 
“Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 
Т/с “Фаворский”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.10 Новости. 13.20 “Жаѕа айна”. 13.45 “Телеблокнот”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- 
техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 
18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 
“Сазды əуен”.  19.15 Т/х “Фаворский”.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 
Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Тарих 
таным”. 21.10 “Общество и закон”.  21.25 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

07.00, 01.15 Əн шашу. 08.00 “KAZNET”. 08.20 “Суперпапа”. 
09.00, 16.10  Т/х “Жетім ґссе”. 10.30 Т/с “Фериха”.  11.40, 18.30 
Т/х “Мадхубала”. 13.00, 20.50 Т/с “Одержимый”. 14.05 Х/ф 
“Соблазн”. 15.45 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 17.30, 22.00  
Т/х “Фериха”. 20.00, 23.25 Жаѕалыќтар. 20.20  “Ел аузында”. 
20.30 Новости “20:30”. 23.00 “Сары, сері бала”. Алтынбек 
Ќоразбаев. 23.45 “Новости “20:30”. 00.05 Т/х “Єашыќ жігіт”.

АСТАНА

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10  
“Ду-думан”. 11.00 Новости. 11.10, 00.55 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
11.45 “Магия кухни”. 12.20 “Подари детям  жизнь”. 12.25 М/с 
“Маша и медведь”. 12.35 М/с  “Джейк и пираты Нетландии”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с 
“Женский доктор”. 15.00 Новости. 15.15, 23.10 “Бўйымтай”.  16.00 
“Ґмір сабаќтары”.Деректі драмасы. 16.30 Т/х “Кїн саќшылары”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 Д/ф “Нўрлы жол. 
Шаѕыраќ”. 18.00  Новости. 18.10 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.00 
“ТВ БИНГО”. 20.00, 23.55 Жаѕалыќтар. 20.30, 01.25 “Арнайы 
хабар”. 21.00, 00.25 Новости. 21.30 Т/с “Гречанка”. 22.20 Т/с 
“След”. 01.55 Жаѕалыќтар.

Т-301-08-79. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Құмжота ауылы, Даңғылата  көшесі, №1/2 
үйдің тұрғыны болған Тулендиева Калдикул 
Турсинбаевнаның  2015  жылдың 19 шілдесі 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі 
орналасқан  нотариалдық кеңсе қызметкері  
С.Коскееваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-302-08-79. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Абай ауылы, Сазтерек ауылдық округі, Жаңасаз 
көшесі, №49 үйдің тұрғыны болған Байдаулетов 
Оспаналы Сыдыковичтің  2015  жылдың 28 
ақпаны күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру 

жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім 
ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
К.Орынкулов көшесі №9 “а” пәтер 6 
орналасқан  нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Бейсенбаеваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-303-08-79. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Түймекент ауылы, Қоңыр көшесі, №14/1 үйдің 
тұрғыны болған Балтабаев Серикбайдың  
2015  жылдың 15 наурызы күні қайтыс болуына  
байланысты  мұрагерлік  ісі  жарияланып 
отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі 

Íàçàð àóäàðûңûç, 
êîíêóðñ!

  Ўлы Отан соєысыныѕ жеѕісіне соєыс жəне еѕбек тыл 
ардагерлерініѕ рухына арналєан Байзаќ ауданы Мырзатай 
ауылдыќ округіндегі Дихан-2 ауылына орнатылатын 
ескертіштіѕ еѕ їздік жобасына арналєан шыєармашылыќ 
конкурстыѕ (бўдан əрі – конкурс) шарттары.
Конкурсты ЖШС «Гїлім -Тараз»  жəне  Мырзатай 

ауылдыќ округініѕ ардагерлер кеѕесі ґткізеді.
Конкурстыѕ маќсаты: Ўлы Отан соєысыныѕ жеѕісіне 

соєыс жəне еѕбек тыл ардагерлерініѕ рухына еске 
алатындай тўрєыда сомдау жəне аса мəнерлі келбетін 
жəне халыќтар достыєын бейімдеу.

1. Конкурстыѕ баєдарламасы ќўрамы жəне оларды 
рəсімдеуге ќойылатын талаптар
Ескерткіштіѕ жобасын іріктеу талаптары:
- Кґркемдік деѕгейі жоєары, эстетикалыќ мəнерліліктіѕ 

болуы;
- Идеялыќ мазмўны, кґркемдік тўтастыєы мен бітімі 

ерекше болуы;
- Мїсінніѕ алыстан кґз тартуы;
- Орналасатын жердегі кґріністіѕ (панорама) басым 

композициясына айналуы керек.
2. Конкурстыќ материалдар ќўрамында ўсынылатын 

ќўжаттар
1. Орналастыру сызбасы                М 1:500
2. Бас жоспар                                    М 1:500
3. Нўсќа                                             М 1:500
4. Ескерткіш ќасбеттері                  М 1:500
3. Конкурс шарттары
1.Конкурсќа ќатысуєа мїсіншілер жəне авторлыќ 

ўжымдар шаќырылады.
2. Ескерткіштіѕ орнатылатын жері: Байзаќ ауданы 

Дихан-2 ауылы.
3. Конкурсќа ўсынылатын материалдар Ќазаќстан 

Республикасында орнатылатын ескерткіштер мен 
монументтер жґніндегі талаптарєа сəйкес ќўрылєан 
комиссияда ( Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 
жылєы 1 наурыздаєы №311 ќаулысымен бекітілген) 
ќаралатын болады.

4. Авторлар конкурс материалдарын  ЖШС «Гїлім 
-Тараз»  жəне  Мырзатай ауылдыќ округініѕ ардагерлер 
кеѕесіне  2015 жылдыѕ 1-ші ќыркїйекке дейін ўсынуы 
керек.

5. Конкурс  жобалары алты таѕбалы сандармен 
белгіленген цифрмен ўсынылады.Шифр – конкурсќа 
ўсынылєан жоба материалдарыныѕ, сондай-аќ конверттіѕ 
оѕ жаќ жоєарєы бўрышына жазылады. Жобаєа ќосымша 
желімделген конвертте авторлардыѕ аты-жґні, тегі 
кґрсетілген аќпараттыќ параќ тіркеледі.
Конкурс шарттары саќталмаєан жобалар байќауєа 

жіберілмейді жəне комиссияда ќаралмайды.
6. Баєдарлама жəне конкурс шарттары бойынша аќпарат 

алу їшін тґмендегі мекенжайєа хабарласуєа болады: 
ЖШС «Гїлім -Тараз»  жəне  Мырзатай ауылдыќ округініѕ 
ардагерлер кеѕесі тел: 5-06-61, 8747 713 19 01.

орналасқан  нотариалдық кеңсе қызметкері  
С.Коскееваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-304-08-79. 1985-1986  оқу жылында 

Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөліміне 
қарасты Үлгілі орта мектебінің 10-сыныбын 
бітіргендігі туралы  Отынчиев Болатбек 
Альмахановичке берілген сериясы КД 
№125492 нөмірлі аттестат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

*                  *                   *
Т-305-08-79. 2002-2003  оқу жылында Байзақ 

ауданы әкімдігінің білім бөліміне қарасты 
Н.Киікбаев орта мектебінің 11-сыныбын 
бітіргендігі туралы  Байдауытова Ардақ 
Айтбаевнаның берілген №1015154 нөмірлі 
аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

*                  *                   *
Т-306-08-79. Сарыкемер ауылында, полиция 

бөлімінің алдында, бұрынғы “Гидрогеология” 
мекемесінің аумағында 0,24 га жер телімі тез 
арада сатылады.
Тел.:  8 777 389 05 24.

*                  *                   *
Т-307-08-79. Сарыкемер ауылында 

Новоселов көшесінде (стадион аумағында) 
0,07 га жер телімі сатылады. 
Құрылысы бітпеген времянкасы бар.
Тел.: 8 777 389 05 24.

*                  *                   *
Т-308-08-79. Сарыкемер ауылы, Сәтпаев 

көшесі, №7 үйде 3-бөлмелі пәтер сатылады.
Екінші этаж. Кірпіш үй. Алдында гараж, 

сарайы бар.
Тел.: 8 777 389 05 24.

“Женский доктор”. 15.00 Новости. 15.15, 00.55 “Бўйымтай”. 
16.00 “Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 16.30 Т/х “Кїн 
саќшылары”.  17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 
“Экономкласс”. 18.00 Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 
19.10 “Біздіѕ їй”.  20.00, 23.55 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро 
расследований”. 21.00, 00.25 Новости. 22.20  Т/с “След”. 23.10 
”Жекпе-жек”. 02.10 Жаѕалыќтар.


