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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Ақпанның 10-ы күні аудан әкімінің тұрғындар 
алдындағы қорытынды есепті кездесуі Ақан сері 

атындағы аудандық Мәдениет үйінде өтті. Осы күні 
жұмыс сапарымен ауданымызда болған Солтүстік 
Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов аудан 
орталығындағы бірқатар нысандардың құрылысы 
және тыныс-тіршілігімен танысты. 

Ең алдымен өңір басшысы көп жылдан бері тұрған «Гор-
молзавод» ЖШС-не ат басын бұрды. Көкшетау қаласының 
«Гормолзавод» ЖШС-і ірімшік өндіретін зауытты қалпына 
келтіру үшін 52 млн. теңге тұратын жобаның құралдары алы-
нып, техникалық жөндеуді жүргізуде. Келешекте өңіріміздегі 
ірімшік өнімдеріне деген сұранысты қанағаттандырарлықтай 
жұмыс атқарылмақ. Осыны тілге тиек еткен өңір басшысы, 
зауытқа тағы қандай көмек қажеттігін білді. Облыс әкімі 
Ерік Хамзаұлы аталмыш зауытты үстіміздегі жылдың 1 
шілдесінде іске қосу жөнінде тапсырма берді.
Бұдан соң Ерік Сұлтанов былтырғы жылы Қазақстан 

Республикасының Коституциясы күні ашылған «Балауса» 
шағын орталығының жұмысымен танысты. Мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік аясында іске қосылған мектепке 
дейінгі білім беру ордасы 50 балаға шақталған. 13 бірдей 
азаматты жұмыспен қамтып отырған шағын орталыққа 
аймақ басшысы дыбыс ұлғайтқыштарды сыйға тартты. 
Сонымен бірге, құрылысы жүріп жатқан мейрамханаға да 

ат басын тіреді. «Машкин» жеке кәсіпкерлігі ескі ғимаратты 
жөндеп,  қоғамдық тамақтану орнын ашпақ. Бұл нысан да 
биылғы жылы шілде айынан бастап  алғашқы келушілерін 
қабылдамақ.
Облыс әкімі барған, тағы бір нысан   «Инзадан» сауда-

әкімшілік орталығы болды. 634 шаршы метр жерді алып 
жатқан орталықта сауда нүктелері мен кеңселер орналасқан. 
Сауда орнын аралап көрген өңір басшысы азық-түліктің 

Әкім – әлеумет алдында
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР АУҚЫМДЫАТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР АУҚЫМДЫ

бағасына да баса назар аударды. Осы ғимараттың екінші 
қабатындағы микрокредиттік ұйымдардың да жұмысымен 
танысты.
Кейін облыс әкімі аудандық Мәденеиет үйінде өткен аудан 

әкімінің қорытынды есептік кездесуіне қатысты. 
Аудан әкімінің орынбасары Аманбек Махметов аудан 

тұрғындарының алдында 2015 жылғы Айыртау ауданының 
әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындылары туралы және 
2016 жылға арналғын басым 
бағыттары жайында ақпарат 
берді. 
Өткен жылда  ауданда 

«Құлан», «Сыбаға», «Алтын 
асық» бағдарламалары 100 
пайызға орындалып, 600 басқа 
арналған бордақылау алаңы 
ұйымдастырылған. Ал инду-
стриаландыру картасы бойынша 
«Углежог» ЖШС-імен ағашты 
тереңдеп өңдейтін цех іске 
қосылған. Кәсіпкерлік саласын-
да да тың қадамдар бар. Аудан 
экономикасының дамуына ту-
ризм саласы да оң әсер етуде. 
Ал, 2016 жылдың жоспа-

рына сәйкес 3 элеватордың 
құрылыс жүргізілмек, Сырым-
бет кен байыту комбинатының 
құрылысы басталады, Өңірлерді 
дамыту бойынша 37,8 млн 
теңге ауылдардың жолдарын 
жөндеуге бөлінген. Биылғы жылы 
Саумалкөл ауылында  жабық 
спорт корты салынбақ. 
Есепті кездесуде Сырымбет 

кен байыту комбинатының директоры Дмитрий Хван, 
«Прекрасное» ШҚ-ның басшысы Бақыт Құсайынов, 
ардагер ұстаз Ида Смирнова, «Гормолзавод» ЖШС 
директорының орынбасары А.Құрманғалиевтар 
аталмыш салалары бойынша жоспарларымен бөлісті. 
Мәселен «Прекрасное» ШҚ-ның басшысы Бақыт 
Мәжитұлы өзінің иелігінде ірі қараны мемлекеттік 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша алғанын айтты. 
Енді тағы да мал басын оның ішінде асыл тұқымды 
ірі қараны көбейту үшін көмек сұрады. Айтар болсақ, 
мұндағы шаруа қожалығы ескі мектептің ғимаратын 
жөндеп жұмысшылар үшін жатақхана ашқан. 23 адам-
ды қосымша жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз 
еткен.   Өткен жылы мал фермасына электр жарығын 
тартып, сүт блогын салған. Енді пастерленген сүт 
шығаруды қолға алмақшы. 
Қорытынды кездесуде сөз алған облыс басшысы 

ауданның  жетістіктерін де айта отыра аудан әкімдігіне 
бірқатар тапсырмалар жүктеді. 
Бұдан соң, өңір жетекшісі аудан азаматтарының жаз-

баша түрде жолдаған сұрақтарына да жауап берді. 
2015 жылды қорытындылаған жиыннан кейін облыс 

әкімі Ерік Сұлтанов ауданның кәсіпкерлерімен кездесіп, 
тыныс-тіршіліктерімен танысты.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

15 ақпанда Ауған жеріндегі Кеңес Одағы қарулы күштерінің 
контингентті шығарылғанына 27 жыл толды. Бұл күн тарих беттерінде 

өзіндік ақтаңдақ ізін қалдырған, 9 жыл, 1 ай, 19 күн соғысып, Кеңес 
халқының жан-жүрегін жылатқан соғыс азабынан құтылған күн. 
Алдымен орталық алаңдағы Ауған соғысында қаза болған 

интернационалист-жауынгерлерге арналған ескерткіш тақтаға қарулас 
достары атынан гүл шоқтары қойылды.

Аудандық Мәдениет үйінде өткізілген шараға осынау зобалаңды өз көздерімен 
көріп, жандарын шүберекке түйіп жүріп соғысқан, қару асынып, жауларын жай-
ратып, еліне аман-есен оралып, бүгінгінің батыры болған интернационалист-
жауынгерлер қатысты. Туған елдің топырағы бұйырмай, жат жерді жастана 
құшып, мерт болған жауынгерлеріміз қаншама?!
Қат-қатпарлы ауған жерінде болған соғысқа 22 000-нан астам қазақстандық 

қатысып, 924-і соғыс даласында мерт болды, 21-і із-түссіз жоғалды. Сондай-ақ, 
86 жауынгер ерлігі мен қаһармандығы үшін Кеңес Одағының батыры атанды.
Аталмыш шараға аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 

филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров, аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Армия Әбілқайыров, осы соғыстың куәгер-батырлары мен мектеп 
оқушылары қатысты.
Интернационалист-жауынгерлерді құттықтаған аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы: 

«Сіздерді Ауғанстаннан Кеңес әскери құрамдарының шығарылғанына 27 жыл 
толуымен шын жүректен құттықтаймын! 

27 жыл бұрын ақпанның 15 күні ауған соғысында Кеңес сарбаздары 
мен офицерлерінің тоғыз жылдық қатысуына шек қойылды. 1979 жылдың 
желтоқсанынан 1989 жылдың ақпан айы аралығында Ауған демократиялық 
республикасының аумағында қарулы қақтығыстарда 620 мың кеңестік әскери 
қызметкерлер қатысты. Оның ішінде қырық бірі – біздің жерлестеріміз.
Ауғандық сарбаздар өздерінің әскери борышын абыроймен атқарды. 

Халықаралық терроризмге жол бермей, әскери бауырластықтың байланысын 
берік сақтады. Біз батырлық пен қайсарлық танытқан интернационалист-
жауынгерлерге құрмет пен алғысымызды білдіреміз. Қаза болғандарды есте 
сақтаймыз! Соғыс кезінде жақындарынан айырылғандарға тағзым етеміз!
Бүгінгі іс-шараның жастарымыздың алдында тәрбиелік маңызы зор. Жас ұрпақ 

еліміздің тарихын біліп, Отанды қадірлеп, ақылды да парасатты азаматтар болып 
өссін. Баршаңызға шын жүректен бақыт пен татулық, әрбір отбасына жақсылық 
пен игілік тілеймін», – деді.
Қазіргі таңда ауданымызда ауған соғысының 31 интернационалист-жауынгері 

тұрады.
Осы салтанатты шара аясында Қарулы күштер мен әскери қызметтің си-

патын арттыру мақсатында Солтүстік Қазақстан облыстық Қорғаныс істері 
басқармасының тапсырмасы бойынша аудандық қорғаныс істері бөлімінің 
басшысы, майор Нұрлан Әубәкіров интернационалист-жауынгерлерді айтулы 
күнмен құттықтап, 1999 жылы туылған жасөспірімдерге әскерге шақыру куәліктері 
табысталатындығын жеткізді. 
Интернационалист-жауынгерлер Бөгенбай Ахметов, Михаил Рожков, Николай 

Аксенов, Сергей Гичколар Саумалкөл қазақ орта мектебі мен жетім және ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған Айыртау мектеп-интернатының 
және Рудный орта мектебінің шәкірттеріне, сондай-ақ Агротехникалық колледж 
студенттеріне әскерге шақыру куәліктерін табыстады.
Жауап сөз ретінде өскелең ұрпақ атынан Әділбек Молдағалиевке 

интернационалист-жауынгер ағаларын құттықтау мәртебесі бұйырды.
Осы кешке орай «Ауғанстан. Ұмытылмас жылдар» атты кітап көрмесі де 

ұйымдастырылып, онда ауған жерінде соғысқан Кеңестік әскери күштер мен 
қазақстандық жауынгерлер туралы мағлұмат беретін көптеген әдебиеттер мен 
мерзімді басылымдар қойылған.
Кештің жалғасы мерекелік әш шашуға ұласты.
О, менің атамекен, ақ тұрағым,
Қалайша махаббатымды ұқтырамын?
Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте,
Көлеңкем түспеу үшін тік тұрамын.
Бұл шумақта аталар мен ағалар жүрегіндегі ұлы да, аяулы сезім – Отанға деген 

кіршіксіз махаббат бар. 
Біздің ендігі тілегіміз – бейбітшілік пен тыныштықта өмір сүріп, зеңгір көкті бұлт 

торламай, жиырмасыншы ғасырдың трагедиялары қайталанбай елімізде татулық 
пен бірлік болсын дейміз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

Тағзым
Ауған соғысының жауынгерлеріне!Ауған соғысының жауынгерлеріне!

Айыртау аудандық пошта бай-
ланыс торабының ұжымы өткен 
жылды үздік қорытындылап, пошта 
қызметінің барлық бағытындағы 
тапсырмаларды 110%-ға артығымен 
орындағаны үшін облыс бойынша 
бірінші орынға ие болды.
Ақпанның  16  жұлдызында 

аудандық пошта ғимаратында ме-
кеме басшысы Берік Жанахметов 
аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров пен «Қазпошта» 
АҚ-ның Солтүстік Қазақстан облыстық 
филиалының директоры Ерік Нұрақаев 
және пошта қызметін пайдаланушы 
мекеме басшыларының алдында жыл-
ды қорытындылап есеп берді.
Есеп беру жиналысында аға 

нұсқаушы Галина Никеева, қаржы 

Жағымды жаңалық
Аудандық пошташылар үздік деп танылдыАудандық пошташылар үздік деп танылды

қызметі бойынша маман Гүлфераз 
Жаңбырбаева, операциялық қызмет 
орталығының басшысы Күлзия Рах-
малиналар баяндама оқып, пошта 
қызметінің күннен-күнге дамып, қызмет 
көрсету аясының кең етек жайғанын 
атап өтті. Пошта байланысындағы түрлі 
қызмет көрсету бағдарламаларының 
іске қосылғандығын, олардың қызметі 
жөнінде егжей-тегжейлі баяндап 
берді.
Мәселен, «Сенім» бағдарламасы 

арқылы коммуналдық төлемдердің 3 
түрі комиссиясыз тегін жүргізілетіндігі. 
Сонымен қатар, темір жол билеттері 
пошта байланысы арқылы сатылады. 
Өткен жылы айыртаулық пошта-

шылар облыста бірінші орынға ие 
болса, облыстық пошташыларымыз 
республика бойынша алғашқы үштіктің 

құрамына кірді.
Аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы 

Ерік Есімұлына тұрғындар саны көп 
ауылдық округ орталықтарына да бан-
комат орнату жөніндегі бұйымтайын 
жеткізді.
Өткен жылы Арықбалық ауылына 

поштаның банкоматы орнатылса, осы 
жылы ауданымызда POS-терминалдар 
қондыру ісі жоспарланған.
Алқалы жиынды қорытындылаған 

«Қазпошта» АҚ-ның Солтүстік 
Қазақстан облыстық филиалының 
дире к т о ры  Ер і к  Нұра қае в 
ауданымыздың пошта байланыс то-
рабы қызметкерлерінің жұмыстарына 
оң баға беріп, осы саланы дамыту 
жолында жетістіктерге жете берулеріне 
тілектестігін білдірді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

16 ақпан күні аудан активіне 
Солтүстік  Қазақстан  облы -
сы Айыртау ауданы бойынша 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
ауданаралық бөлімінің бастығы ла-
уазымына жаңадан тағайындалған 
Мұратбек Ермекұлы Мұстафин та-

ТАҒАЙЫНДАУТАҒАЙЫНДАУ
ныстырылды.
Солтүстік Қазақстан облысы бой-

ынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
бастығы  Асқар  Артықбайұлы 
Ақшаевтың төрағалығымен өткен 
алқалы жиында еліміздегі Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің  мақсаттары 

жайында айтылды. 
Жаңа басшыға дейін айыртау ау-

даны бойынша ҰҚК ауданаралық 
бөлімінің бастығы болып 2012 жыл-
дан бері қызмет атқарған Саят Рама-
занов Астана қаласындағы ҰҚК-ның 
Орталық аппаратына ауыстырыл-
ды. 

Өз хабарымыз. 

2016 жылдың 21 ақпаны күні сағат 10.00-де ауданның барлық еңбек 
ұжымдары мен ұйымдарының қызметкерлері арасында №2 Саумалкөл 
МГ-ның шаңғы алаңында шаңғы жарысы өтеді. 
Ауданның барлық еңбек ұйымдарын белсенді қатысуға шақырамыз.

Ұйымдастыру комитеті.

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ
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 Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың, 
бес институтционалдық реформасын жүзеге 
асыруға бағытталған «100 нақты қадам 
– баршаға арналған қазіргі заманғы мемле-
кет» атты Ұлт жоспарында көрсетілген, сот 
жүйесінің бағытының бірі, ол инвестициялық 
даулар бойынша жеке сот істерін жүргізуді 

құру болатын.         
Елбасының заңның үстемдігін қамтамасыз ету барысында Ұлт жоспарындағы 

осы тапсырмасын іске асыруға байланысты тағы бір ізгі іс қолға алынып, өз 
қажеттілігіне жарады. Дәлірек айтсақ, соттарға деген сенімді одан әрі арттыру 
үшін және инвестициялық жағдайды көтеру мақсатында Астана қаласында 
инвестициялық дауларды қарайтын жүйе құру қолға алынды.        

«Шетелдік және отандық инвесторлар қазақстандық әділ соттың адалдығына 
сенімді болуы тиіс. Оған деген сенімді арттыру үшін инвестициялық даулар-
ды қарауға шетелдік судьяларды тартып, мұндай дауларды шетелдік және 
халықаралық соттардың үздік стандарттары бойынша қарау қажет» деп Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев «Нұр Отан» партиясының XVI съезінде елімізде инвестициялық 
сот құру және оған білікті шетелдік мамандарды тарту қажеттілігі жайлы міндет 
қойған еді.         
Инвестициялық даулардың сапалы қаралуы судьялардан бірқатар тиісті сала-

лар мен құқықтық институттарға арнайы бейімделген білімділікті, атап айтқанда, 
дауларды шешуде неғұрлым іс жүзінде бейімделуді қажет етеді.           
Сот жүйесінің алдында тұрған өзекті мәселенің бірі – кәсіпкерлік субъектілері 

қатысатын сот істерінің қаралуын жеделдету, сот өндірісін жеңілдету мен 
төрешілдік ресімдерді азайту.
Өз сөзінде Жоғарғы Соттың Төрағасы Қ.Мами бұл мәселе бойынша  келесі 

көз қарасын білдірген «Азаматтық іс жүргізу кодексінің жобасында инвесторлар 
мен мемлекеттік органдар арасындағы инвестициялық қызметке байланысты 
дауларды қараудың жаңа тәртібі көзделінген. Соған сәйкес, инвестициялық дау-
ларды Астана қалалық соты бірінші сатыдағы сот ретінде қарастыру қажеттілігі 
ұсынылған болатын.                    
Аталған жолмен жанадан құрылған инвестициалық сот - Қазақстан 

Республикасының сот жүйесіндегі сот әділдігін тиімді жүргізу мәселесінің бірі 
болатыны сөзсіз. Сол себепті бірінші кезекте елімізге келіп жатқан инвестиция-
ларды қорғау тұрғысындағы заңнаманы және сот жүйесін жетілдіру мәселелері 
еліміздің басты назарында.           
Ел басымыз айтқандай, «Елімізде инвестициялық климатты жақсарту 

мақсатында Әділ сот төрелігі инвесторлар мен бизнес үшін қолжетімді 
болу әлемде  болып жатқан  жаһандану уақытында мемлекетер арасында 
экономикалық байланыстардың нығаюы, дамушы елдер мен нарықтық 
қатынастар арасында бәсекелестіктің өсуі ұлттық экономикаға инвестициялық 
тартымдылықты арттыру мәселесін жаңғырту қажеттігін көрсетіп отыр. 
Қазіргі таңда жоғарыда баяндалғандай, жоспарланған іс-шаралар іске асы-

рылып, 2016 жылғы 01 қаңтарынан бастап қолданысқа еңгізілген, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық процестік кодексінің 27-бабы 4-бөлігіне сәйкес 
Астана қаласының соты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
соттылығына жатқызылған істерден басқа, инвестициялық даулар бойынша, 
сондай-ақ инвестордың инвестициялық қызметіне байланысты инвесторлар 
мен мемлекеттік органдар арасындағы өзге де даулар бойынша азаматтық 
істерді бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша қарайды және шешеді. 
Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 28-бабы 2-тармағына 

сәйкес Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты бір тарабы ірі инвестор 
болып табылатын инвестициялық даулар бойынша азаматтық істерді бірінші 
сатыдағы соттың қағидалары бойынша қарайды және шешеді. 
Осы атқарылып жатқан шаралардың арқасында, сот жүйесі  құқықтың 

үстемдігі жағынан тиімді жетістіктерге жетті деп толық айтуға болады. 
Асқар ПАРМАНОВ,

Айыртау ауданының №2 
аудандық сотының судьясы. 

100 нақты қадам
Инвестициялық дауларды шешу

Жақында Айыртау ауданының №2 аудандық сотында аудан 
тұрғындарының қатысуымен «Ашық есік күні» атты іс-шара 

өткізілді. 
Іс-шараны өткізу барысында сот төрағасы Қанат Әбубәкір іс-шараға 

қатысушылардың сұрақтарына жауап берді, яғни дауды медиация тәртібімен 
реттеу рәсімі туралы, тараптар сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін дауды 
медиация тәртібімен реттеу туралы өтінішхат беруге және кәсіпқой не болмаса 
кәсіби емес медиатордың қатысуымен, заңға қайшы келмейтін, кімнің де болсын 
құқықтары мен бостандықтарының, заңмен қорғалатын мүдделерiн бұзбайтын, 
дауды реттеу туралы келісім жасасуға құқылы екендіктерін туралы. 
Тараптардың өтінішхаты бойынша, медиацияны іс жүргізуінде іс жатқан судья 

өткізуі мүмкін. 01.01.2016 жылдан бастап жаңа Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексі еңгізілген. Аталған кодекстің жаңа тұстарының бірі, 
ол татуластыру рәсімдерін немесе дауды партисипативтік рәсімдер тәртібімен 
реттеу туралы тәсілдерінің қолданысының кеңеюі. Бұл татуласудың жаңа түрі 
және партисипативтік рәсім екі тараптың да адвокаттарының дауды реттеуге 
жәрдемдесуімен тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы судьяның 
қатысуынсыз өткізіледі.     

Айыртау ауданының  №2 аудандық соты. 

Аудандық сотта
Ашық есік күні

Ағымдағы жылдың 27 қаңтарында СҚО Айыртау ауданы 
азаматтық қорғау қызметкерлерімен ұлттық бірыңғай тестілеу күні 

аудан орта мектептерінің бітіруші түлектері арасында, өздерінің бірінші 
оқу демалыстарында жүрген азаматтық қорғаныс органдары жоғарғы 
оқу орындары курсанттарымен кездесу ұйымдастырылды. 
Қаратал және Антоновка орта мектептерінің түлектері Нұғыманов Ринат, 

Жанмолдин Жасұлан және Амангелдинов Алтынбек - қазір уақытта  ҚР ІІМ ТЖК 
Кокшетау техникалық институты курсанттары кездесу барысында оқушыларға 
азаматтық қорғау органдары жоғары оқу орындарында оқудың беделділігі, 
өрт сөндіруші-құтқарушы мамандығының сұраныста және маңыздылығы, оқу 
және түсу талаптары жайлы айтты. Және де олар курсанттық өмірдегі алғашқы 
әсерлерімен бөлісті. Қысқа мерзімді оқуларына қарамастан, олар кәсіби 
қалаулары жөнінде  бірде рет өкінген емес.  
Туған үйден алыстағы тәуелсіз студенттік өмірдің бастапқы қадамы жай-

лы мектеп түлектеріне Ресей Федерациясының ТЖМ өртке қарсы қызмет 
академиясының 1 курс курсанты, Елецкий орта мектебінің түлегі Дәурен Сабиров 
айтып берді. 
Дәурен өзінің өте жақсы білімі және физикалық дайындығы арқасында Көкшетау 

техникалық институтына түсіп, үкіметаралық келісім бағдарламасы бойынша 
институттың үздік курсанттары қатарында Мәскеу қаласына оқуға жіберілді.
Курсанттар кездесу соңында естелік фотосуретке түсіп, оқушыларға ұлттық 

бірыңгай тестілеуді тапсыруда сәттілік тіледі. 
Сейілбек СӘРСЕНБАЕВ, 

№ 7-ші өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары,
азаматтық қорғаныс майоры.  

Өрендер өмірі
Жерлес курсанттармен кездесу

Мұқағали ақын – өмірінің 
соңына дейін қолынан жүйрік 
қаламы түспеген, қазақтың 
қара өлеңінің құдіретіне, терең 
сырына қаныққан ақын. Сөз 
құдіретінің мән-мағынасына 
терең бойлап, мың сөзден 
бір сөз таңдап, сөз маржанын 
бейнелі өрнекпен кестелейтін 
Мұқағалидай ақын – қазақтың 
маңдайына біткен жарық 
жұлдыздарының бірі. «Жыл 
керуені алға жылжыған сайын 
Мұқағали Мақатаевтың арты-
на қалдырған өшпес мұрасы 

жарық жұлдыздардың қараңғы күн қойнауынан сәулесін 
шашқандай жарқырай, өркендей өсіп, айшықтала 
түсуде. Абаймен үндес Мұқағалидай перзенті бар халық 
– шыныменен, бақытты халық» – деп ақын Фариза 
Оңғарсынова айтқандай, ақиық ақынның туғанына 
85 жыл толуына орай Сырымбет орта мектебінде 
мектепішілік «Жырлайды жүрек» атты Мұқағали 
Мақатаев оқулары өтті. 
Ақынның өзі айтқандай, «ақ қырау тұрған ақпанда, ағаштар 

сырға таққанда» еске алып, Мұқағали шығармашылығын 
оқушылардың шығармашылық бастауларымен байланы-
стырып, поэзияға құштарлыққа жетелемек мақсат болды. 
Ғасырлар тоғысында «Ғасыр ақыны» атанған 

Мұқағалидың өлеңдерін жатқа оқу «Жырларым жылда-

Мұқағали Мақатаевтың туғанына – 85 жыл
Мұзбалақ Мұқағали

рыммен жалғасыңдар» номинациясымен өтті. Мыңдаған 
талантты сазгерлер Мұқағалидың мұңды, сырлы, сан 
қырлы жырларын жаттап, әуен-ән іздеп шарқ ұрды, ша-
быт шақырды. Оның оттай ыстық өлеңдері өз-өзінен әнге, 
толғауға, термеге сұранып тұр. Самалдай желпіп маңдайдан 
сипайтын, жанға ләззат құятын, көкірек көзіңді майдай аша-
тын ән-әуез – әрқашан да өмір-серік, жанға қуат, рухани 
азық екендігі мәлім. Мұқағали әндерін орындау «Есіңе мені 
алғайсың» номинациясымен өтті. 

«Жырларым жылдарыммен жалғасыңдар» номинациясы 
бойынша І орынды 4 «А» сынып оқушысы Мереке Мадияр 
(мұғалімі – Ислямова А.Е.), 7 «А» сынып оқушысы Бейсен 
Айсұлу (мұғалімі – Шингожин Ж.К.) иеленсе, «Есіңе мені 
алғайсың» номинациясы бойынша І орынды 5 «А» сынып 
оқушысы Таубаев Санжар (мұғалімі – Сабырова Г.С.) 
иеленді. 
Жылдар өтер...Әлі небір ақындар дүниеге келер. Бірақ 

қара өлеңнің құдіретін аспанға бір-ақ көтерген Мұқағали 
есімі қашан да биіктен көрінер. 
Тірлігінде шекпен кимей, шен алмай,
Еңбегінің қызығын да көре алмай,
От боп жанып өтіп кеткен ақынға
Мәңгілік қып өмір берген өлеңді-ай! – деп Айтақын Әбдіқал 

жырлағандай, өлеңімен рухани азық, халқына бақыт 
сыйлаған ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың поэзиясы әр 
ұрпақпен бірге мәңгілік жасай бермек.

Гүлдария САБЫРОВА,
Сырымбет ОМ-нің қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Ақпанның 12-13-і күндері Имантау ауылын-
да Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығы және Солтүстік Қазақстан облысының 
80 жылдығына  орай аудандық «Солтүстік–2016» 
қысқы спорт ойындары болып өтті.

Екі күнге созылған сайыста спортшылар футзал, шаңғы 
жарысы, шорт-трек, шайбалы хоккей, қысқы Президенттік 
көпсайыс түрлері бойынша жарысқа түсті.
Оған ауданымыздың барлық ауылдық округтерінен ерлер 

және қыздар командалары қатысты. 
Салтанатты шара «Солтүстік-2016» қысқы спорт 

ойындарының және мерекелік туларды желбірете ұстаған 
аудан жастарының шеруімен басталып, одан кейін ойынға 
төрелік ететін төрешілер құрамасы және барлық ауылдық 
округтің құрама командаларымен жалғасты.
Салтанатты шараның ашылуында сөз алған аудан әкімінің 

орынбасары Аманбек Махметов: «Бүгінгі салауатты өмір 
салтын қалыптастырып, дене шынықтыру мен спорттың 
насихаттауына бағытталған «Солтүстік-2016» қысқы 
спорт мейрамы биылғы жылы Имантау ауылдық округінде 
өткізіліп отыр.
Елімізде спорт салаларының дамуына ұдайы назар 

аударылуының арқасында материалдық-техникалық 
жарақтануымыз жақсарып, спорт жабдықтары мен 
құралдарының сапасы артып келеді. Елбасы Жолдауларын-
да «Салауатты өмір салтын одан әрі дамыту, азаматтардың 
өз денсаулығына ортақ жауапкершілік тетігін ендіру бойынша 
міндеттерді шешу мақсатында бұқаралық дене шынықтыру 

Ұлт денсаулығы. Спорттық Қазақстан.
ИМАНТАУДАҒЫ  ҚЫСҚЫ СПОРТ ОЙЫНДАРЫ

және спортпен айналысуы үшін спорт инфрақұрылымдарына 
қолжетімділікті кеңейту өте маңызды болып табыла-
ды» - деп атап айтты. Осы орайда ауданымыздағы елді 
мекендердегі спорттық стадиондар қалпына келтіріліп, 
жаңадан мұз айдындары ашылуда. Бүгінгі додалы жарысқа 

қатысып, бақтарын сынағалы тұрған 
спортшыларға айтарымыз, «Жүзден 
жүйрік озады» - дегендей, әр жарыстың 
өз жеңімпазы болады. Сіздерге жеңіс 
тұғырына көтерілу жолында сәттілік, 
отбасыларыңызға амандық пен ырыс-
береке тілеймін» - деген тілектестігін 
білдірді. 
Содан соң Имантау ауылдық 

округінің әкімі Любовь Сердюк спорт 
сүйер қауымды айтулы қысқы спорт 
ойындарының ашылуымен құттықтап, 
ауылдағы қысқы спорт ойындарын 
өткізуге, хоккей алаңы мен басқа да 
спорттық орындарды жасауға, осы 
мерекені өткізуге  атсалысқан жеке 
кәсіпкер Р.Кузахметовке, «Hairun-
Aqro», «Лобаново»  ЖШС-ріне және 
Имантау орта мектебінің ұжымы мен 
оқушыларына, ауыл тұрғындарына  
алғысын жеткізді.

«Солтүстік-2016» қысқы спорт 
ойындарының жалауын Имантау орта 
мектебінің дене шынықтыру пәнінің 

мұғалімі Дмитрий Шамрай көтерсе, оның алауын жағу 
құқығы қысқы спорт ойындарының спорт шеберлігіне 
үміткерлер, имантаулық жас спортшылар Ксения Шайхра-
зиева мен Руслан Байпақовтарға бұйырды.
Қысқы спорт ойындарының салтанатты ашылуы ауылдағы 

мектеп оқушылары ұжымының би кешіне жалғаса келе, 
жергілікті  демеушілермен шешімін тапқан мерекелік 
отшашуға ұласты.
Екі күнге созылған  қысқы спорттық жарыстардың 

қорытындысы бойынша жалпыкомандалық есепте 
алаң иелері аудандық «Солтүстік-2016» қысқы спорт 
ойындарының жеңімпазы атанса, Володар ауылдық 
округінің спортшылары жүлделі екінші орынға тұрақтанды, 
ал ІІІ орын Арықбалық ауылдық округіне бұйырды.
Салтанатты марапаттауда барлық жеңімпаздар мен 

жекелеген спорт сайысының жүлдегерлері арнайы диплом-
дармен және бағалы сыйлықтармен марапатталып, қысқы 
спорт ойындарының арнайы дипломдары және кубоктары 
табысталды.
Келесі аудандық «Солтүстік-2017» қысқы спорт ойындары 

Константиновка ауылдық округінде өтетін болады.
Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Суретті түсірген автор.

да
жыл

80 ж
қысқ

Жақында  ауданның 
жұмыспен  қамту  және 

әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Ерлан 
Қазбеков 100 жасқа толған Сы-
рымбет ауылының тумасы 
Қадиша Жүсіпованың үйіне ар-
найы барып, аудан әкімі Ағзам 
Тастеміровтің құттықтау хаты мен 
арнайы сыйлығын табыс етті.
Қадиша Жүсіпова 1916 жылы 

ауданымыздағы Бірлестік ауылында 
дүниеге келген. Ер жете келе сол кездегі 
колхозда түрлі жұмыстарды атқарады. 
Ұлы Отан соғысы басталғанда Қадиша 
апай да ауыл тұрғындарымен бірге 
тылда қажырлы еңбек етеді.
Ұлы  Отан  соғысы  жеңіспен 

аяқталғаннан кейін, сұрапыл соғысқа 
қатысқан Шоққарағай ауылының ту-
масы Тілембай Жүсіповпен отбасын 
құрып, екі ұл, екі қыз бала тәрбиелеп 
өсіреді. 

1990 отағасы дүниеден өткен соң, 
Қадиша апай балаларына қамқоршы 
болып қала береді. Ғасыр жасына 
толған әжей қазіргі уақытта Сырым-
бет ауылында немересі Уәлихан 
Маханбетовтың қолында тұрады. 

Мерейтой
Ғасыр жасына толған Қадиша әжей

Тыл ардагері атанған Қадиша әжей 
бірнеше мерекелік медальдармен 
марапатталған. Отбасында балалары 
мен қыздарынан бірнеше немере мен 
шөбере сүйіп отырған бақытты жан.

Осындай айтулы күні Ерлан Қабдуұлы 
аудан басшысы атынан мерейтой 
иесіне мықты денсаулық, қажымас 
қайрат, отбасының бақытын тіледі.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ. 
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«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі 
Конституциялық заңының 23-бабының 1,2-тармақтарына  
сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
әкімі ШЕШТІ:

1.Қосымшаға сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданы бойынша 66 (алпыс алты) сайлау учаскесі 
құрылсын.

2.Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 
келесі шешімдерінің күші жойылсын деп танылсын:   

2014 жылғы 23 қаңтардағы №1 «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданы бойынша сайлау учаскелерін құру 
туралы» (Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк 
тiркеудің тiзiлiмiнде № 2563 болып тіркелген, «Айыртау 
таңы», «Айыртауские зори» газеттерінде  2014 жылдың 21 
ақпанында жарияланды);

2015 жылғы 25 ақпандағы № 9 «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданы бойынша сайлау учаскелерін құру 
туралы» 2014 жылғы 23 қаңтардағы № 1 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы» (Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк 
тiркеудің тiзiлiмiнде № 3130 болып тіркелген, «Айыртау таңы», 
«Айыртауские зори» газеттерінде    2015 жылдың 19 науры-
зында жарияланды);

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 
2016 жылғы 25 қаңтардағы №2 шешімі

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша
сайлау учаскелерін құру туралы

2015 жылғы 29 қазандағы № 42 «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданы бойынша сайлау учаскелерін құру 
туралы» 2015 жылғы 25 ақпандағы № 9 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы» (Нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк 
тiркеудің тiзiлiмiнде № 3462 болып тіркелген, «Айыртау 
таңы», «Айыртауские зори» газеттерінде 2015 жылдың 26  
қарашасында жарияланды).  

3.Осы шешімнің орындалуын бақылау Айыртау ауданы 
әкімінің аппарат басшысы Ә.Ә.Ғаббасовқа жүктелсін.

4.Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он 
күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
аудан әкімі.

 «КЕЛІСІЛДІ»
 Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы
_______Е.Мерғасымов.

2016 жылғы 25 қаңтар.    
Солтүстік Қазақстан облысы нормативтік құқықтық 

кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2016 жылғы 25 
қаңтардағы №3605 болып тіркелген.

№ 1 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Айыр-

тау ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі ,  «Айыртау  орта  мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52998; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Айыртау ауылы, 
«Шалқар-Су» шипажайы.
№ 2 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Орло-

вка ауылы,  «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Орловка бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)51960; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Орловка ауылы, 
Қопа ауылы.
№ 3 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, Солтүстік Қазақстан 
облысы Денсаулық сақтау басқармасының 
Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 
«Айыртау орталық аудандық аурухана-
сы» Шаруашылық жұмыс құқығындағы 
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының 
ғимараты, телефон 8715(33)20035 (келісім 
бойынша); сайлау учаскесінің шекарасы: 
Саумалкөл ауылы, Молодежная, Дружба, Со-
вхозная, Центральная, Березовая көшелері, 
Хайыров көшесі үйлердің нөмірлері 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, М. Горький,Тенистая, Светлая 
көшелері, «Бәйтерек» шағын ауданы.
№ 4 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Вос-

кресеновка ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы  Айыртау  ауданының  білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Воскре-
сеновка  орталау мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)51122; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Воскресеновка ауылы.
№ 5 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Крас-

ногорка ауылы, тұрғын үй № 3 пәтер № 8 те-
лефон 8715(33)51540 (келісім бойынша); сай-
лау учаскесінің шекарасы: Красногорка ауы-
лы, Айыртау психологиялық-неврологиялық 
интернаты, Галицино ауыл
№ 6 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ай-

ыртау ауылы, «Көкшетау» мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі мемлекеттік мекемесінің 
Айыртау бөлімшесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52708 (келісім бойынша); сайлау 
учаскесінің шекарасы: Айыртауское ауылы, 
Кругловка ауылы.
№ 7 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Елец-

кое ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі ,  «Елецкий  орта  мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)29673; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Елецкое ауылы, Колес-
никовка ауылы, Междуозерный ауылы.
№ 8 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, Ақан - Сері көшесі  № 
31, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Айыртау аудандық 
Мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының  ғимараты, теле-
фон 8715(33)21360; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Саумалкөл ауылы, Достық көшесі 
– үйлердің нөмірі: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 50,Хайыров  
көшесі – үйлердің нөмірі 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, Ш.Уәлиханов, Л.Чайкина, 
Конституция, Кенесары, Ақан- Сері көшелері, 
М.Янко көшесі үйлердің нөмірі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 
41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57,58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84,85, 86, 87, 88, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111,113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 
127, 129, Орынбай, Учительская, Лермонтов, 
Некрасов, Матросов, Құсайынов, Ементаев, 
Кенжетаев, Сыздықов, Жәпек батыр,  Д. 
Бедный, Т. Боқанов, Асеев, Жамбыл, Абылай 
хан көшелері.
№ 9 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, МКР, 45 үй, «Солтүстік 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 
2016 жылғы 25 қаңтардағы №2  шешіміне қосымша

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша 
сайлау учаскелері

Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«№ 2 Саумалкөл  мектеп-гимназиясы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)27122; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы, 
МКР,  үйлердің нөмірі 3, 4, 8, 9, 18, 19, 
24, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 75, 
78,  Полевая, Гоголь, Скнарев, Әуелбеков, 
Мұқанов, Губарьков, Степная, Пушкин, Ко-
ролев көшелері.
№ 10 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы, Макаренко көшесі, 1 үй, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министірлігі Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімдігінің «Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 
Айыртау мектеп-интернаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8(71533)27521(келісім бойынша); сайлау 
учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы, 
Панфилов, Мир, Профессиональная, № 11 
КТМ, Юбилейная, Новая,Дмитриев, Чепра-
сов, Зеленая, Литвинов, Чехов, Больничная, 
Забелкин, Өмішев, Макаренко, Ильин, Садо-
вая, М. Янко  көшелері, үйлердің нөмірлері 
118, 120, 122, 124, 126, 131, 135, 137, 139, 
141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 
157, 159, 163, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 
183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, Энергетик-
тер, Лесная көшелері.
№ 11 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Саумалкөл ауылы,  Достық көшесі, 65 
үй, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Саумалкөл қазақ орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)28238; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Саумалкөл ауылы: 
Достық көшесі, үйлердің нөмірлері  56, 57,58, 
59, 60, 61, 62, 66, 68, 72, Строительная, 
Интернациональная, Элеваторная, Набе-
режная, СПТУ – 4, Железнодорожная, Горем 
– 22, Приозерная, ДСУ – 75 көшелері.       
№ 12 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Но-

воукраинка ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Рудный орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)29122; сай-
лау учаскесінің шекарасы: Новоукраинка 
ауылы.
№ 13 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ново-

украинка ауылы, әскери бөлімнің ғимараты, 
телефон 8715(33)20353; сайлау учаскесінің 
шекарасы: әскери бөлім.
№ 14 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Анто-

новка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Антоновка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)26183; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Антоновка ауылы, 
Уголки станциясы.
№ 15 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ко-

маровка ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Комаровка негізгі 
мектебі» коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты, тел. 8715(33)51851; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Комаровка 
ауылы, Ақан – сері ауылы.
№ 16 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  Лав-

ровка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі ,  «Лавровка  орта  мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52990; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Лавровка ауылы.
№ 17 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Жұмысшы ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Заря орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52404; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Жұмысшы ауылы, 
Заря ауылы.
№ 18 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Кара-

севка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Карасевка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)25623; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Карасевка  ауылы.
№ 19 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Құмтөккен ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі, «Қызыләскер 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і н і ң  ғ имара ты ,  т елефон 
8715(33)54538; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Құмтөккен ауылы, Орлиногор ауылы.
№ 20 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Үкілі 

Ыбырай ауылы,  «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Өскен негізгі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)54530; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Үкілі Ыбырай ауылы.
№ 21 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Бірлестік ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Бірлестік орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)54038; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Бірлестік  ауылы.
№ 22 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ка-

занка ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Казанка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)23139; сай-
лау учаскесінің шекарасы: Казанка ауылы, 
Бұрлық ауылы.
№ 23 сайлау учаскесі
Сайлау  учаскес ін і ң  орналасқан 

жері: Всеволодовка ауылы, «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Все-
володовка негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)51571; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Всеволодовка ауылы, Прекрасное ауылы.
№ 24 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Аксе-

новка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Аксеновка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52991; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Аксеновка ауылы.
№ 25 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  

Никольское-Бурлукское ауылы, «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Ақан-
Бурлук бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, теле-
фон 8715(33)52151; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Никольское-Бурлукское ауылы 
Янко стансасы.
№ 26 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ни-

кольское ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Никольский ба-
стауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің бұрынғы ғимараты, телефон 
8715(33)51602; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Никольское ауылы.
№ 27 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Қаратал ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік  мекемесі, «Қаратал орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)51640; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Қаратал ауылы.
№ 28 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Высо-

кое ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Высокое бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)51378; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Высокое ауылы, 
Ботай ауылы.
№ 29 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Шүкірлік ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Шүкірлік негізгі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52728; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Шүкірлік ауылы.   
№ 30 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Қоскөл ауылы, К.С. Серғалиевтің тұрғын үйі, 
телефон 8715(33)22812; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Қоскөл ауылы.
№ 31 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Сы-

рымбет ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Сырымбет орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8 715(33)54063; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Сырымбет ауылы.
№ 32 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Сулыкөл ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-

лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Сулыкөл бастау-
ыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і н і ң  ғ имара ты ,  т елефон 
8715(33)51900; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Сулыкөл ауылы, Качиловка ауылы.
№ 33 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Шоққарағай ауылы, Н.И. Исаковтің  тұрғын 
үйі, телефон 8715(33)54081; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Шоққарағай ауылы, 
Сарыбұлақ ауылы.
№ 34 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Дауқара ауылы,  «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Дауқара орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)54622; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Дауқара ауылы.
№ 35 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Қарақамыс ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Қарақамыс негізгі 
мектебі» коммуналдық  мемлекеттік 
мекемес і н і ң  ғ имара ты ,  т елефон 
8715(33)52373; сайлау учаскесінің шекара-
сы: Қарақамыс ауылы.
№ 36 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Егіндіағаш ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Егінді-Ағаш орта-
лау мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і н і ң  ғ имара ты ,  т елефон 
8715(33)54076; сайлау учаскесінің шекара-
сы: Егіндіағаш ауылы.
№ 37 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Шолақөзек ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы  Айыртау  ауданының  білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Шолақ-
Өзек бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52677; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Шолақөзек ауылы.
№ 38 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Свет-

лое ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Целинный орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)54486; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Светлое ауылы.
№ 39 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Кирил-

ловка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Кирилловка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты телефон 8715(33)24642; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Кирилловка ауылы.
№ 40 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Куту-

зовка ауылы,«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Кутузовка орталау мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)51633; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Кутузовка ауылы.
№ 41 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Каменный  Брод  ауылы ,  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Ка-
менноброд орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52987; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Каменный Брод ауылы, Сарысай ауылы.
№ 42 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Пе-

тропавловка ауылы, «Кутузовское - Алиби» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қырманы 
кеңсесінің ғимараты, телефон 8715(33)52215; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Петропавловка 
ауылы, Карловка ауылы.
№ 43 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Бұрлық ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Бұрлық негізгі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 871533)51944; сай-
лау учаскесінің шекарасы: Бұрлық ауылы, 
Сарытүбек ауылы.
№ 44 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Арықбалық ауылы, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Арықбалық орта 
мектебі» коммуналдық  мемлекеттік 
мекемес і н і ң  ғ имара ты ,  т елефон 
8715(33)41180; сайлау учаскесінің шекара-
сы: Арықбалық ауылы Набережная көшесі, 
үйлердің нөмірлері № 2, 3, 4, 7, 10, 15, 18, 20, 
23, 25,27, 30, 36,  Кузнечная көшесі, үйлердің 
нөмірлері № 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 
30, Нагорная көшесі, үйлердің нөмірлері №1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 17,  Сейфуллин, Про-
летарская, Песчанная, Степан Разин, 30 лет 
Победы, Ключевая, Калинин, Мир, Целинная, 
Дачная, Лесная, Интернациональная, Энту-
зиастов, Механизаторов көшелері.
№ 45 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Арықбалық ауылы, Арықбалық селолық 
Мәдениет үйінің ғимараты; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Арықбалық ауылы Новая, 40 лет 
Победы, Юбилейная, Рабочая, Новоселова, 
Северная, Полевая, Степная, М. Горький, 
Орджоникидзе, Куйбышев, Киров, Школьная, 
Центральная, Конституций, Ворошилов, 
Озерная көшелері, Набережная көшесі 
үйлердің нөмері № 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 
50, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 
72, 74, Кузнечная көшесі үйлердің нөмірлері 
№ 25, 27, 29, 37, 38, 41, 49, Нагорная көшесі 
үйлердің нөмірлері № 19, 20, 21, 24, 26, 27, 
29, 34, 36, РАД, АТП, Абай көшелері.
№ 46 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Гор-

ное ауылы,  селолық клубтың ғимараты, 
телефон 8715(33)41570; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Горное ауылы.  
№ 47 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Целин-

ное ауылы,«Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Целинный бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)41534; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Целинное ауылы.
№ 48 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Ағынтай Батыр атындағы ауыл, «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Зла-
тогоркая орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)53839; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Ағынтай Батыр атындағы ауыл.

№ 49 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Баян 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Наследниковка негізгі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52520; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Баян ауылы.
№ 50 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Қарасай Батыр атындағы ауыл, , «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Мәдениет орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, теле-
лефон 8715(33)51959; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Қарасай Батыр атындағы ауыл.
№ 51 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Гуса-

ковка ауылы,«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Гусаковка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)48212; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Гусаковкаауылы,  
Малосергеевка ауылы.
№ 52 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Кор-

саковка ауылы, «Гусаковка» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің кулинария ғимараты, 
телефон 8715(33)52695; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Корсаковка ауылы.
№ 53 сайлау учаскесі 
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Константиновка  ауылы ,  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Кон-
стантиновка орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)45275; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Константиновка ауылы.
№ 54 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Мат-

веевка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Матвеевка бастауыш  мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)45293; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Матвеевка ауылы.
№ 55 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Новосветловка  ауылы ,  «Солтүст ік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Ново-
светловка орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, теле-
фон 8715(33)53241; сайлау учаскесінің 
шекарасы: Новосветловка ауылы, Красный 
кордон ауылы.
№ 56 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Берес-

лавка ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Береславка бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52520; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Береславка ауылы.
№ 57 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Иман-

тау ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі ,  «Имантау  орта  мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)45820; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Имантау ауылы, Цу-
риковка ауылы. 
№ 58 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Верхний  Бурлук  ауылы ,  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Верх-
небурлук негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52619;  сайлау учаскесінің шекара-
сы: Верхний Бурлук ауылы.
№ 59 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  Ло-

баново ауылы,«Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Лобанов орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)46144; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Лобаново ауылы.
№ 60 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Шалқар ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Шалқар орта метебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)53027; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Шалқар ауылы.
№ 61 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Заря 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Заря бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бұрынғы ғимараты, телефон 8715(33)52388; 
сайлау учаскесінің шекарасы: Заря ауылы.
№ 62 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері:  

Әлжан ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Әлжан орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты, телефон 8715(33)52389; сайлау 
учаскесінің шекарасы: Әлжан ауылы.
№ 63 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Нижний  Бурлук  ауылы ,   «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Ниж-
небурлук орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52985; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Нижний Бурлук ауылы, Алтынбұлақ ауылы.
№ 64 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Жақсы 

Жалғызтау ауылы, «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, бұрынғы «Яқшы - 
Янғызтау  бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон 
8715(33)52624; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Жақсы Жалғызтау ауылы.
№ 65 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Құспек 

ауылы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-
тау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, «Ақан орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты, телефон  
8715(33)52986; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Құспек ауылы, Ақшоқы ауылы.
№ 66 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: 

Ақанбұрлық ауылы,  «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Ақанбұрлық орта-
лау мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і н і ң  ғ имара ты ,  т елефон 
8715(33)52188; сайлау учаскесінің шекарасы: 
Ақанбұрлық ауылы, Красново ауылы. 
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«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының                         
28-бабының 4,6-тармақтарына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы                
Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1 қосымшаға сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
аумағында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіне, облыстық 
және аудандық мәслихаттардың депутаттығына тіркелген барлық кан-
дидаттар үшін үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін Айыртау 
аудандық сайлау комиссиясымен бірлесіп (келісім бойынша) орындар 
анықталсын.

2 қосымшаға сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
аумағында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіне, облыстық 
және аудандық мәслихаттардың депутаттығына барлық кандидаттардың 
сайлаушылармен кездесулер өткізуі үшін шарттық негізде үй-жайлар 
ұсынылсын.
Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау ауданы әкімінің аппарат басшысы Ә.Ә.Ғаббасовқа жүктелсін.
Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2016 жылғы 20 ақпанда пайда 
болған  құқықтық  қатынастарға таралады. 

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
аудан әкімі.

 «КЕЛІСІЛДІ»
 Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы
________Е.Мерғасымов

          2016 жылғы 4 ақпан.

Солтүстік Қазақстан облысы нормативтiк құқықтық кесiмдерді 
мемлекеттiк тiркеудің тiзiлiмiне 2016 жылғы 10 ақпандағы  № 3615 болып 
тіркелген.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2016 жылғы 4 ақпандағы №37 қаулысы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының аумағында кандидаттардың 
үгіттік баспа материалдарын орналастыру 
үшін орындарды анықтау және сайлаушы-
лармен кездесулер өткізу үшін үй-жайларды 

ұсыну туралы

Ауылдардың 
атауы

Ақпараттық стендтерді орналастыру орындары

Антоновка ауылдық округі
Антоновка а. «Рожкова» ЖК, «Жанна» дүкені ғимаратының жанында (келісім бой-

ынша)
Комаровка а. «Ашимова» ЖК, «Нұрай» дүкені ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Жұмысшы а. Әбу Бауыржанның жеке меншік үйінің жанында (келісім бойынша)
Лавровка а. «Нұрахметова» ЖК, «Еңбек» дүкені ғимаратының жанында (келісім 

бойынша)
Арықбалық ауылдық округі

Арықбалық а. Арықбалық  ДА ғимаратының жанында  (келісім бойынша)
Горное а. «Калинина» ЖК дүкені ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Ағынтай батыр а.  «Фирма Златогорка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кеңсесі 

ғимаратының жанында (келісім бойынша) 
Қарасай батыр а.Бұрынғы Златогорка ОМ-нің ғимараты жанында (келісім бойынша)
Баян а. «Фирма «Златогорка» ЖШС-і бөлімшесі кеңсесі ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Володар ауылдық округі

Саумалкөл а. «Айлана»  дүкені  ғимаратының  жанында (келісім бойынша); «Фодияди» 
ЖК автостанциясы ғимаратының жанында (келісім бойынша); «Людми-
ла» ЖШС-і «Бриз» дәмханасы ғимаратының  жанында (келісім бойын-
ша); ОАА ғимаратының жанында (келісім бойынша); «Саумалкөл» ЖШС-і 
«Кристалл» сауда орталығы ғимаратының жанында (келісім бойынша)

Новоукраинка а. Пошта ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Айыртау а. «Айыртау-Әліби» ЖШС-і кеңсесі ғимаратының жанында (келісім бой-

ынша)
Воскресеновка а. «Баянтай» ЖШС-і ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Орловка а. «Айыртау-Әліби» ЖШС-і бригадасының асханасы ғимаратының жа-

нында (келісім бойынша)
Красногорка а. Айыртау психоневрологиялық интернаты ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Гусаковка ауылдық округі

 Гусаковка а. «Гусаковка» ЖШС-нің Демалыс орталығы ғимаратының жанында 
(келісім бойынша)

Корсаковка а. «Трайбер» ЖК, «Трайбер» дүкені ғимаратының жанында  (келісім бойынша)
Новосветловка а.Новосветловка орта мектебі ғимаратының жанында
Береславка а. Береславка ауылдық клубының жанында 

Елецкий ауылдық округі
Елецкое а. «Константинова Л.В.» ЖК, «Настенька» дүкені ғимаратының жанында   

(келісім бойынша) 
Айыртау а. «Көкшетау» МҰТП республикалық мемлекеттік  мекемесінің Айыртау 

филиалы кеңсесі ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Имантау ауылдық округі

Имантау а. «Цечоев» ЖК дүкенінің ғимараты жанында (келісім бойынша)
Верхний-Борлық а.Рузаев С.В. жеке меншік үйінің жанында (келісім бойынша)

Казанка ауылдық округі
Казанка а. «Достық-Дән» ЖШС-і №3 өндіріс учаскесінің әкімшілік ғимаратының 

жанында (келісім бойынша)
Всеволодовка а. «Всеволодовка-Север» ЖШС-і ғимаратының жанында  (келісім бойынша)
Аксеновка а. «Достық-Дән» ЖШС-і №1 өндіріс учаскесі ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Никольское-
Бұрлық а.

«Мокринская» ЖК дүкені ғимаратының жанында (келісім бойынша)

Никольское а. Достық-Дән» ЖШС-і клубы ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Бұрлық а. «Борлық орман шаруашылығы» КММ ғиммаратының жанында  (келісім 

бойынша)
Қамсақты ауылдық округі

Карасевка а. Орталық гүл бағының аймағына кіре берісте  
Бірлестік а. «Болашақ» дүкені ғимаратының жанында (келісім бойынша) 
Үкілі Ыбырай а. «Елхан» дүкені ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Кұмтөккен а. «Диана» дүкені ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Светлое а.. «Мадина» Демалыс орталығы ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Орлиногор а. «Орлиногор орман шаруашылығы» ММ кеңсесі ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Қаратал ауылдық округі

Қаратал а. «Жер Ана» ЖШС-і кеңсесі ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Высокое а. Медициналық пункті ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Шүкірлік а. Медициналық пункті ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Қоскөл а. Қоскөл ауылы ұңғымасы ғимаратының жанында (келісім бойынша)

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімідігінің 
2016 жылғы 4 ақпандағы №37 қаулысына 1 қосымша   

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының аумағында Қазақстан Республи-
касы Парламенті Мәжілісіне, облыстық және 
аудандық мәслихаттардың депутаттығына 
кандидаттардың барлығына үгіттік баспа 
материалдарын орналастыруға арналған 

орындар 

Константиновка ауылдық округі
Константинов-
ка а.

«Константиновка-2004» ЖШС кеңсесі ғимаратының жанында (келісім 
бойынша)

Кұспек а. «Исағали» ЖШС кеңсесі ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Матвеевка а. «Алға-Агро» ЖШС кеңсесі ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Ақанбұрлық а. «Исағали» ЖШС бөлімшесінің  кеңсесі ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Ақшоқы а. «Исағали» ЖШС кеңсесі ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Красново а. «Исағали» ЖШС бөлімшесінің  кеңсесі ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Лобаново ауылдық округі

Лобаново а. «Жүкішева К.Т.» ЖК «Оксана» дүкені ғимаратының жанында (келісім 
бойынша)

Шалқар а. «Ключи» ЖШС ғимаратының жанында (келісім бойынша) 
Заря а. «Ағжанов Е.Ж.» ЖК, «Заря» дүкені ғимаратының жанында (келісім 

бойынша)
Әлжан а. «Салмар-Агро-А» ЖШС ғимаратының жанында (келісім бойынша)

Нижнеборлық ауылдық округі
Нижний Борлық а.«Балдырган» балабақшасы ғимаратының жанында
Жақсы Жалғызтау а.Демалыс орталығы ғимаратының жанында

Сырымбет ауылдық округі
Сырымбет а. Ауылдық округі әкімдігі және Сырымбет ОМ ғимараттарының жанында
Дәуқара а. Дәуқара орта мектебі ғимаратының жанында
Қарақамыс а. Қарақамыс НМ, «Даутова Е.» ЖК дүкені ғимараттарының жанында 
Егіндіағаш а. Егіндіағаш негізгі мектебі ғимаратының жанында
Шолақөзек а. Шолақөзек бастауыш мектебі ғимаратының жанында
Шоққарағай а. Исаков И.И. жеке меншік үйдің жанында (келісім бойынша)
Сулыкөл а. Сулыкөл бастауыш мектебі ғимаратының жанында
Сарыбұлақ а. Бұрынғы Сарыбұлақ бастауыш мектебі ғимаратының жанында

Украин ауылдық округі
Кирилловка а. «Кожасова» ЖК, «Нұрхан»  сауда павильоны ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Кутузовка а. «Кирилловка-Айыртау» ЖШС ауылдық клубы ғимаратының жанында  

(келісім бойынша)
Каменный Брод а.«Кутузовка-Әліби» ЖШС Демалыс ғимаратының жанында (келісім бойынша)
Петропавловка а. «Кутузовка-Әліби»ЖШС бидай қырманы кеңсесі ғимаратының жанында 

(келісім бойынша)
Карловка а. Бұрынғы Карловка бастауыш мектебі ғимаратының жанында
Бұрлық а. Бұрлық негізгі мектебі ғимаратының жанында

Ауылдардың атауы Үй-жайлар ұсынылған орындар
Антоновка ауылдық округі

Антоновка а. Антоновка орта мектебінің мәжіліс залы
Комаровка а. Комаровка негізгі мектебінің фойесі
Ақан сері а. Нұрсейітов Құрманның жеке меншік үйі (келісім бойынша)
Лавровка а. Лавровка орта мектебінің мәжіліс залы
Жұмысшы, Заря а. Заря орта мектебінің фойесі
Уголки ст. Уголки станциясы диспетчерлік  фойесі

Арықбалық ауылдық округі
Арықбалық а. Ауылдық Мәдениет үйі
Горное а. «Көкшетау» МҰТП республикалық мемлекеттік  мекемесінің 

Арықбалық филиалының клубы (келісім бойынша)
Целинное а. Целинный бастауыш мектебінің фойесі
Ағынтай Батыр а. Златогор орта мектебінің мәжіліс залы
Баян а. Наследниковка бастауыш мектебінің  фойесі 
Қарасай Батыр а. Мәдениет орта мектебінің мәжіліс залы

Володар ауылдық округі
Саумалкөл а. Саумалкөл орта мектебінің мәжіліс залы; аудандық Мәдениет үйі
Новоукраинка а. Рудный орта мектебінің мәжіліс залы
Айыртау а. «Айыртау-Әліби» ЖШС  мәжіліс залы (келісім бойынша)
Орловка а. «Айыртау-Алиби»  ЖШС  бригадасының асханасы (келісім бойынша)
Воскресеновка а. Воскресеновка негізгі мектебінің  фойесі 
Красногорка а. Матвеевтердің жеке үйі (келісім бойынша)

Гусаковка ауылдық округі
Гусаковка а. «Гусаковка»  ЖШС демалыс орталығының мәжіліс залы 

(келісім бойынша)
Корсаковка а. «Трайбер» ЖК «Трайбер» дүкенінің  үй-жайы (келісім бойынша)
Новосветловка а. Новосветловка  орта мектебінің мәжіліс залы
Береславка а. Береславка  ауылдық клубының  мәжіліс залы

Елецкий ауылдық округі
Айыртау а. «Көкшетау» МҰТП республикалық мемлекеттік  мекемесінің 

Айыртау филиалы кеңсесінің мәжіліс залы  (келісім бойынша) 
Елецкое а. Елецкий орта мектебінің мәжіліс залы

Имантау ауылдық округі
 Имантау а. «Имантау земля и птица»   ЖШС (келісім бойынша)
 Верхний Борлық а. Верхнебурлук негізгі мектебінің фойесі 

Казанка ауылдық округі
Казанка а. Казанка ауылдық кітапханасының оқу залы
Всеволодовка а. «Всеволодовка-Север»   ЖШС кеңсесінің мәжіліс залы (келісім 

бойынша)
Аксеновка а. «Достык-Дән» ЖШС  Демалыс орталығының мәжіліс залы 

(келісім бойынша)
Никольское-Бұрлық а. Николобұрлық бастауыш мектебінің  фойесі 

Қамсақты ауылдық округі
Карасевка а. Карасевка орта мектебінің мәжіліс залы
Құмтөккен а. Қызыләскер орта мектебінің мәжіліс залы
Үкілі Ыбырай а. Өскен негізгі мектебінің мәжіліс залы
Бірлестік а. Бірлестік орта мектебінің мәжіліс залы
Светлое а. Целинный орта мектебінің мәжіліс залы
Орлиногор а. «Орлиногор орман шаруашылығы» КММ мәжіліс залы (келісім 

бойынша)
Қаратал ауылдық округі

Қаратал а. Қаратал орта мектебінің мәжіліс залы
Высокое а. Высокое бастауыш мектебінің мәжіліс залы
Шүкірлік а. Шүкірлік негізгі мектебінің мәжіліс залы 
Қоскөл а. К.С.Серғалиевтің жеке үйі (келісім бойынша)

Константинов ауылдық округі
Константиновка а. Константиновка орта мектебінің мәжіліс залы
Матвеевка а. Матвеевка бастауыш мектебінің мәжіліс залы
Құспек а. Ақан орта мектебінің мәжіліс залы
Аққанбұрлық а. Ақанбұрлық негізгі мектебінің мәжіліс залы 
Ақшоқы а. «Исағали»   жауапкершілігі шектеулі серіктестік бөлімшесінің 

кеңсесінің мәжіліс залы (келісім бойынша)
. Красново а. «Исағали»   жауапкершілігі шектеулі серіктестік  бөлімшесі 

кеңсесінің мәжіліс залы (келісім бойынша)
Лобанов ауылдық округі

Лобаново а. «Көкшетау» МҰТП республикалық мемлекеттік  мекемесінің 
Шалқар филиалы кеңсесінің мәжіліс залы  (келісім бойынша) 

Шалқар а. «Ключи»  ЖШС    кеңсесінің мәжіліс залы  (келісім бойынша)
 Заря а. «Ермоленко В.Ю.» ЖК  ауылдық клубының мәжіліс залы 

(келісім бойынша)
Әлжан а. «Салмар Агро»   ЖШС мәжіліс залы (келісім бойынша)

Нижнеборлық ауылдық округі
Нижний Борлық а. «Фирма «Бабык Бурлук»  ЖШС ауылдық клубының мәжіліс 

залы  (келісім бойынша)
Жақсы Жалғызтау а. Демалыс орталығының мәжіліс залы 

Сырымбет ауылдық округі
Сырымбет а. Сырымбет орта мектебінің мәжіліс залы
Сулыкөл а. Сулыкөл бастауыш мектебінің фойесі 
Шоққарағай . Исаковтың жеке меншік үйі (келісім бойынша)
Дәуқара а. Дәуқара орта мектебінің фойесі
Қарақамыс а. Қарақамыс негізгі мектебінің фойесі 
Егіндіағаш а. Егіндіағаш негізгі мектебінің фойесі 
Шолақөзек а. Шолақөзек бастауыш мектебінің фойесі 

Украин ауылдық округі
Кирилловка а. «Кирилловка-Айыртау»  ЖШС  Демалыс орталығының мәжіліс 

залы (келісім бойынша) 
Кутузовка а. «Кирилловка-Айыртау»  ЖШС ауылдық клубының  мәжіліс 

залы (келісім бойынша)
Каменный Брод а. «Кутузовское-Алиби»   ЖШС  Демалыс орталығының мәжіліс 

залы (келісім бойынша)
Петропавловка а. бұрынғы Петропавл негізгі мектебінің фойесі  
Карловка а. бұрынғы Карловка бастауыш мектебі ғимаратының фойесі
Бұрлық а. Бұрлық негізгі мектебінің мәжіліс залы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімідігінің 
2016 жылғы 4ақпандағы №37  қаулысына  2 қосымша                                                                              

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының аумағында Қазақстан Республи-
касы Парламенті Мәжілісіне, облыстық және 
аудандық мәслихаттардың депутаттығына 
барлық кандидаттардың сайлаушылармен 

кездесулер өткізуі үшін үй-жайлар

Менің ойымша, бұл сұрақтың 
жауабына көптеген оқырмандар 

түсінбестіктен иықтарын көтереді. Ал 
сонымен бірге 2011 жылдың 5 тамы-
зынан бастап Қазақстанда «Медиация 
туралы» Қазақстан Республикасының 
заңы әрекет етеді. Сонымен «медиа-
ция» – деген не? Түсінісіп көрейік.
Медиация (латын тілінен mediare 

– делдалдық ету) – өз ерікті келісімі 
негізінде үшінші бейтарап әділ тарап – 
медиатордың (делдалдың) көмегімен 
олырдың өзара қолайлы шешімге қол 
жеткізуі мақсатында дауларды соттан 
тыс шешу түрі.
Медиация тәсілдері, ең алдымен, 

ынтымақтастық арнасында келіссөздерді 
жүргізуге арқа сүйейді. Медиация – бұл 
келіссөздер процесі, мұнда делдал-
медиатор ұйымдастырушы болып 
келеді және тараптар тиімді шындыққа 
негізделген және екі жақтың да мүддесін 
қанағаттандыратын келісімге келетіндей 
келіссөздерді басқарады, оны орын-
дау нәтижесінде тараптар өздерінің 
арасындағы жанжалдарды реттейді.
Медиацияның артықшылықтары:
Тараптардың өндіруде және шешім 

қабылдауда қатысулары.
Сотта жанжалды шешу кезінде, 

тараптарға тек айғақтарды ұсынып 
және өз позицияларын қорғауға ғана 
мүмкіншілік беріледі. Шешім шығарылған 
кезде тараптардың бірі кез келген 
жағдайда ұтылып қалады. Медиацияны 
жүргізу тараптарға өз ерікті екі тарапты 
да қанағаттандыратын келісім жасауға 
мүмкіншілік береді.
Жанжалға қатысушылардың 

арасындағы мейірімді қатынасты сақтап 
қалу.
Сот рәсімі – бұл әрқашан тарап-

тар үшін үлкен күйзеліс. Істен ұтылып 
қалу қорқынышы басқа тарап жағына 
агрессивті мінез-құлықта білдірілуі 
мүмкін. Қандай да сот шешімі болма-
сын, тараптар арасындағы жанжал тек 
қиындап кетеді және олардың одан әрі 
қарым-қатынастарына келеңсіз әсер 
етеді.
Ақша қаражатын және уақытты 

үнемдеу.
Медиация кезінде тараптар өздері 

рәсімдерді жүргізуге оларды ыңғайлы, 
сот тәртібімен дауды шешу кезінде 
мүмкін емес уақытты таңдай ала-
ды. Жанжалды қарастыру уақыты 
тараптардың тек тілек-ниеттеріне тәуелді 
және соттағыдай қатаң шарттармен 
шектелмеген. Тіпті, тараптар өкілдерінің 
қызметтеріне, мемлекеттік бажға және 
басқа да шығындарға шығындалмайды.
Құпиялылық.
Көбінесе тараптар үшін іскерлік 

беделдің және абыройының сақталуы 
маңыздырақ, әсіресе корпоративтік дау-
ларды шешу кезінде. Даулы жағдайдан 
қиындықсыз шығу медиация жүргізу 
жолымен қамтамасыз етілуі мүмкін. Заң 
медиаторды рәсімді өткізу барысында 
қабылданған ақпаратты жарияламауға 
міндеттейді, бұл жариялау үшін орынсыз 
мәліметтерді сақтауға кепілдік береді. 
Делдалды өз еркімен таңдау 

мүмкіндігі.
Медиация туралы заң тараптарға өз 

ерікті, өзара келісім бойынша, нақты 
жағдайды шешу үшін ең қолайлы дел-
далды таңдау мүмкіндігін береді. Осы-
лайша медиатор жағынан қасақана 
еместік кепіл етіледі, демек, жанжалды 
жағдайды да объективті қарастырады.
Медиация рәсімі отбасылық, қызметтік, 

корпоративтік, коммерциялық, мәдениет 
аралық, діни дауларда, мектепішілік 
жанжалда, орта ауырлық және шағын 
қылмыс туралы сөз болған кезде, құқық 
бұзушы және жәбірленуші арасындағы 
қылмыстық дауларда қолданылуы 
мүмкін.

2016 жылдың қаңтарынан ба-
стап өте қажетті және өз уақытында, 
Қазақстан нотариустары медиатор-
лар ретінде болу құқығына ие болады. 
Өздігінен тақырып жаңа емес, өйткені 
біздерге, нотариустарға мұндай дел-
далдар рөлінде болу жиі болып келеді. 
Мысалы, неке шартын немесе ерлі-
зайыптылардың ортақ жиналған мүлкін 
бөлу шартын жасау немесе дауласып 
жатқан мұрагерлерді келісімге келтіру. 
Келісімге келу мүмкіндігі нәтижесінде 
ұзақ сот таластарынан құтылуға 
көмектеседі. Арнайы жаңа білімдерін 
және дағдыларын алып, оқытудан 
өткеннен кейін, нотариус – медиаторлар 
келісімге келтірушілер қызметін сапалы 
басқа жаңа деңгейде көрсете алады. 
Өкінішке орай, Қазақстанда медиация 
әзірге өте әлсіз қолданылады. Сонымен 
қатар бүкіл әлемде бұл рәсім жанжалды 
реттеудің ең әйгілі нысандарының бірі 
болып келеді. Дамыған елдер статисти-
касы медиаторларды пайдалану арқылы 
шешілетін барлық жанжалдардың 83-
85% тиімді шешілгендігін көрсетеді. 
Көптеген жағдайларда, егер адаидар 
мәселені талқылау және келіссөздер жо-
лымен шеше алатын болса, соттық тергеу 
немесе қарсы тұру кезіне қарағанда олар 
тез және жақсы нәтижеге қол жеткізеді. 
Медиация жақын арада Қазақстанда 
кеңінен таралатынына үміттенгім келеді. 
Татулық орнатқан кезде жеңіп шыққан 
тараптар екі есе көбейеді ғой.

Андрей НОВИЦКИЙ,
СҚНО Петропавл қаласының 

жеке нотариусы.

Қоғам және заң
Медиация деген не?
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Сердюк Любовь Владимировна әр аптаның сейсенбі күндері сағат 15.00-
ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Имантау ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық- 
бұзушылықтарды, Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8(71533) 45-668 сенім телефоны қызмет етеді.

Жаңа туындаған қатерлі ісіктің алдын алуда хирургиялық емдеу (ісікке 
қарсы басқа да түрлеріне) тиімділігін қамтамасыз ету онкологиялық ауру-

ларды ерте диагностика жасауға бағытталған іс-шаралар ұсынылады. Алдын 
алуды жүзеге асыру үшін цитологиялық, гистологиялық, эндоскопиялық, 
рентгенологиялық, иммунохимиялық және басқа да арнайы әдістемелік 
зерттеулер пайдаланылады. Іс-шараларда ерекше орын алатын екінші алдын 
алудың зиянды жаңа туындаған қуық алды безі, бауыр, тоқ ішек, асқазан, өңеш, 
жатыр мойыны, сүт безіне бағытталған тұрғындар арасындағы мақсаттылы 
топтарды скринингтік тексеру болып табылады.
Ұлттық скринингтік бағдарлама Қазақстанда 2008 жылдын жұмыс істейді және 

келесі скринингтің түрлерін қосады:
Сүт безі обыры және қатерсіз ісік ауруының скринингі. Мақсаттылы топ – 

50, 52, 54, 56, 58 және 60 (1966, 1964, 1962, 1960, 1958, 1956) жастағы әйелдер. 
Скринингі әдісі –маммографиялық : екі проекциядағы әр сүт безіне маммография 
жасалады. Әр маммография онкологиялық диспансерде «екінші» тексеруден өтіп, 
онда сурет мұрағатталады. Егер күдік болса әйелді маммографиялық мақсатты 
өткізіп, кейіннен ультрадыбыстық тексеруден және пункциялық биопсиядан өтуге 
шақырылады.
Жатыр мойыны обыры және ісік алды үрдісінің скринингі. Мақсаттылы 

топ – 30, 35,40, 45, 50, 55 және 60 (1986, 1981, 1976, 1971, 1966, 1961, 
1956) жастағы әйелдер. Скрининг  әдісі – цитологиялық; жатыр мойыны 
жағындысына цитологиялық зерттеу жасалады. Цитологиялық зерттеу 
онкологиялық диспансердің зертханасында орталықтандырыла жасалып, пре-
парат мұрағаттандырылады. Цитологияның нәтижесіне байланысты байланысты 
дәрігер-гинеколог әйелге күдік тудыратын участкіге биопсиямен кольпоскопия 
жасайды.
Тоқ ішек обыры және ісік алды ауруының скринингі. Мақсаттылы топ – 50, 

52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 және 70 (1966, 1964, 1962, 1960, 1958, 1956, 1954, 
1952, 1950, 1948, 1946) жастағы ерлер мен әйелдер. Скрининг әдісі – (iFOBT) 
иммунохимиялық тест пайдалана отыра үлкен дәреттен жасырын қанды анықтау. 
Тест оң нәтиже берген жағдайда тоқ ішектің күдікті участкілерге биопсиямен тұтас 
колоноскопия жасалады. 

2013 жылдан келесі скринингтің түрлерін енгізумен бағдарламаны кеңейту 
қарастырылды.
Қуық асты обыры және ісік алды ауруының скринингі. Мақсаттылы топ – 

50, 54, 58, 62 және 66 (1966, 1962, 1958, 1954, 1950) жастағы ерлер. Скриниг әдісі 
– арнайы простатит антигенінің деңгейін анықтау (қуық алды безінің онкомаркері). 
Егер антиген көрсеткіші жоғары болса (10 нг/мл жоғары) УДЗ бақылауымен 
трансректалды полифокалды биопсия көрсетіледі, «серой зона» (АПА 4-10 нг/мл 
жалпы деңгейі) трансректалдық УДЗ уролог тексеріп, сау проститтар индексіне 
бағалау жүргізеді. Көрсеткіштер бойынша полдифокалдық биопсия простаты 
орындалады.
Асқазан және өңеш обыры және ісік алды ауруының скринингі. Мақсаттылы 

топ – 50, 52, 54, 56, 58 және 60 (1966, 1964, 1962, 1960, 1958, 1956) жастағы 
тұрғындар. Скрининг әдісі – эндоскопиялық (эзофагогастроскопия). Көрсеткіштер 
бойынша асқазан және өңіештің күдікті учаскілеріне биопсия жүргізеді.
Бауыр обырына скрининг. Мақсаттылы топ – (бауыр циррозымен «Д» 

есебінде тұрған аурулар) вирустық этиология вирусының бауыр циррозы және 
вирусқа қарсы емдеуден кейінгі С созылмалы гепатит тұлғалары. Скрининг әдісі 
- әр 4 ай сайын (бауыр онкомаркері) альфа-фетопротеин анықтаумен УДЗ өту. 
Бауыр обырына күдік болса, бауырдың күдікті учаскісіне биопсиямен компьютерлік 
томография жүргізіледі.

Бал МОЛДАҒҰЛОВА,
Айыртау ОАА-ның дәрігер-онкологы.

Скрининг
Денсаулық – зор байлық

Жасөспірімдер қылмысының проблемасы Мемлекет басшысының 
ұдайы назарында. Ол ішкі істер органдарына ерекше жауапкершілік ар-

тады және оның төмендеуіне барлық іс-шаралар қабылдауды жүктейді. 
Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың және құқық 

бұзушылықтардың ерте алдын алу саласындағы тиімді әдістердің бірі 
жасөспірімдердің заңды сыйлаушылық мінез-құлқын қалыптастыру және 
құқықтық сауаттылығын арттыру болып табылады.
Жүргізілетін іс-шаралардың ең көп тиімділігі оларда мемелекеттік органда-

ры мен азаматтық қоғамның институтарының қатысуымен жеткізіледі.  
Осыған байланысты  сәйкес ағымдағы жылдың 16-18 ақпан аралығында 

республика аумағында «Жасөспірім-Заң-Қауіпсіздік» акциясы өткізілуде.  
Акцияның мақсаты жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтардың ал-

дын алу, балалар мен жасөспірімдердің құқықтық сауаттылығын арттыру.
О.ОСПАНОВ,

Айыртау ІІБ КТІТ полиция майоры.

Акция
Жасөспірім-Заң-Қауіпсіздік
ұд

тады
Кәм

бұзуш
жасөс
құқықт
Жүрг

Болашақтың базары да, келешектің кемеңгерлері де балалар емес пе?! 
Өскелең ұрпақты саналы етіп тәрбиелеу – тәрбиешінің міндеті. Баланың 

ой-өрісін дамытуға, олардың қиялына қанат бітіріп, тіл байлықтарының мо-
лаюына балабақша тәрбиешілерінің сіңірер еңбегі орасан зор. Кеше ғана аяғын 
тәй-тәй басқан жас сәбидің алғашқы рет қоғаммен араласуы балабақшадан 
басталады емес пе?! Осы орайда балалардың ой-өрісін кеңейтуге бағыт сілтер 
сан қилы білім үлгілерін паш етіп, өзінің шығармашылық қабілетін жан-жақты 
көрсетіп жүрген жандардың бірі деп Лобаново орта мектебінің «Айгөлек» шағын 
орталығының тәрбиешісі Искахова Гүлзамира Сермаханқызын айтқым келеді.
Гүлзамира апайымыздың шағын орталықта жүргізіп тұратын әр түрлі 

ертеңгіліктер, іс-шаралар әрқашан балалардың және ата-аналардың көңілінен 
шығып жатады. Сонымен қатар, апайымыз аудандық, облыстық және қашықтық 
интернет олимпиадаларға өте белсенді қатысады және соған орай дипломдары 
да бар.
Өз ісін асқан ыждаһаттылықпен атқаратын, тиянақты да ізденімпаз тәрбиешімізге 

алдағы уақытта биік шыңдардан көрінулеріне тілектестігімді білдіремін.
Сыйлыгүл ЗАХАЙҚЫЗЫ,

Лобаново ОМ-нің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі.

Тәрбиеші мерейі
Тәрбие – тал бесіктен

ДҮЙСЕНБІ, 22 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.
kz» 11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
17:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 17:30 
KAZNEWS 17:50 «БҮГІНГІ КҮННІҢ БА-
ТЫРЛАРЫ» 18:00 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР» 
18:20 «Аюлар». М\х . 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:20 «СЕРПІЛІС» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«...Үй болу қиын». 0:00 KAZNEWS 0:45 
«SPORT.KZ» 1:05 «Әйел бақыты». 2:00 
«Ақсауыт» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Экономкласс» 11:10 «Магия кухни» 
11:40 М/ф. «Белка и Стрелка: озорная 
семейка» 12:00 М/с. «Фархат» 12:25 
«Сотқа  жеткізбей» Д \ф13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т\с. «Семейные ме-
лодрамы» 14:05 Т\с. «Гречанка» 15:00 
Новости 15:15 «Бармысың, бауырым?» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір 
сабақтары» Д\ф17:00 Новости 17:15 Т\с. 
«След» 17:55 «Орталық Хабар» 19:00 
«ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Осколки» 22:30 «Жекпе-жек» 
23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Негізінде...» 
23:50 Қорытынды жаңалықтар 00:20 
«По сути» 00:25 Итоги дня 00:55 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:15 «Сапа 
бақылауда» 8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9:00 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 10:00 «ДОБРОе утро, 
казахстан!» 11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 11:55 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «Сүйген 
жар». Т/Х 12:30 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т/Х 13:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:55 «П@
УТINA» 14:20 «СТАНИЦА» . Т/с 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБ-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ». 18:55 Т/с «КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«Джодха және акбар». Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:25 Т/с «МА-
ЖОР» 1:50 «П@УТINA+» 2:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:20 «Сапа бақылауда» 
3:45 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

СЕЙСЕНБІ, 23 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН » .  1 0 : 0 0 
«Шырғалаң». Т\х. 10:50 «Әпке». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «...Үй болу 
қиын». 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14 :10 «Келін».  Т \х  15 :00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х. 17:05 «Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Қылмыс пен жаза» 18:15 «Аю-
лар». М\х . 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА  НҰРЛАН  ҚОЯНБАЕВ» 
(Кәмшат Жолдыбаева - әнші) 23:30 «...
Үй болу қиын». 6-бөлім 0:00 KAZNEWS 
0:50 «Әпке». Т\х. 1:35 «Әйел бақыты». 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 
11:10 «Магия кухни» 11:45 М/ф. «Белка и 
Стрелка: озорная семейка» 11:55 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф12:25 Т\х «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. 
«Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с. 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т\х. 
«Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т\с. «След» 17:55 «Линия судьбы» 
18:30 Т\х «Алдар көсе» 19:15 Т\х. «Па-
леншеевтер» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с. «Осколки» 22:30 
Т\с. «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Арнайы хабар» 00:15 «Негізінде...» 
00:20 Қорытынды жаңалықтар 00:50 
«По сути» 00:55 Итоги дня 01:25 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 8:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 8:15 «Сапа бақылауда» 
8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9:00 «НИНА ГРЕ-
БЕШКОВА. «Я БЕЗ ТЕБЯ ПРОПАДУ» 
10:00 «ДОБРОе утро, казахстан!» 11:00 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с 11:55 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 12:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т /Х  13:00 «АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 
13:55 «П@УТINA» 14:20 «СТАНИЦА» 
. Т /с  15:15 «ПЕРВЫЕ  НОВОСТИ» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 
Т /с  «БИТВА  ЗА  СЕВАСТОПОЛЬ». 
18:55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «Джодха және 
акбар». Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 
«ВРЕМЯ» 0:25 Т/с «МАЖОР» 1:50 «П@
УТINA+» 2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

СӘРСЕНБІ, 24 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН » .  1 0 : 0 0 
«Шырғалаң». Т\х. 10:50 «Әпке». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «...Үй болу 
қиын». 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 «Келін». Т \х .  15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х. 17:00 «Жарқын бейне» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Табыс сыры». 18:15 
«Аюлар». М\х . 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ШЫРҒАЛАҢ». 

Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«...Үй болу қиын». 0:00 KAZNEWS 0:50 
«Әпке». Т\х. 1:35 «Әйел бақыты». 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 
11:10 «Магия кухни» 11:45 М/ф. «Белка и 
Стрелка: озорная семейка» 11:55 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф12:15 Т\х. «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. 
«Семейные мелодрамы» 14:05 Т\с. 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т\х. 
«Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т\с. «След» 18:00 «Қайсар жандар» 
18:30 Т\х. «Алдар көсе» 19:00 19:25 
Т\х. «Паленшеевтер» Т\х. «Сүрбойдақ» 
19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 20:55 
«По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 
«Осколки» 22:30 Т\с. «След» 23:30 
«Бетпе-бет» 00:00 «Негізінде...» 00:05 
Қорытынды жаңалықтар 00:35 «По 
сути» 00:40 Итоги дня 01:10 «Арман 
қанатында» 01:40 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф03:00 Жаңалықтар, 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:15 «Сапа 
бақылауда» 8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9:00 
«ДОБРОе утро» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». Т/с 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т/Х 13:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 «П@
УТINA» 14:20 «СТАНИЦА» . Т/с 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБ-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «Джодха және 
акбар». Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 
«ВРЕМЯ» 0:30 Т/с «МАЖОР» 1:55 «П@
УТINA+» 2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

БЕЙСЕНБІ, 25 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН » .  1 0 : 0 0 
«Шырғалаң». Т\х. 10:50 «Әпке». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «...Үй болу 
қиын». 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 «Келін». Т \х .  15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х. 17:00 «БІРТЕКТІЛІК ЖӘНЕ 
БІРЛІК». 17:30 KAZNEWS 17:55 «100 
қадам және құқықтық саясат». 18:15 
«Аюлар». М\х . 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «АЛТЫН ҰЯ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Көктем 
шақырады». 23:00 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» (Венера Ниг-
матулина - киноактриса) 23:35 «...
Үй болу қиын». 0:05 KAZNEWS 0:55 
«Әпке». Т\х. 1:40 «Әйел бақыты». 2:35 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:05 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Магия кухни» 11:45 М/ф. «Белка и 
Стрелка: озорная семейка» 11:55 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф12:25 Т\х. «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. 
«Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с. 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:10 Т\х. 
«Сүйген жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т\с. «След» 18:00 «Тағдыр жолы» 18:30 
Т\х «Зәуре» 19:20 Т\х. «Сүрбойдақ» 
19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 20:55 
«По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 
«Осколки» 22:30 Т\с. «След» 23:20 
«Бетпе-бет» 23:50 «Негізінде...» 23:55 
Қорытынды жаңалықтар 00:25 «По сути» 
00:30 Итоги дня 01:00 «100 бизнес-
тарихы» 01:30 «Сотқа жеткізбей» Д\
ф02:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:15 «Сапа 
бақылауда» 8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9:00 
«ДОБРОе утро» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». Т/с 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т/Х 13:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 «П@
УТINA» 14:20 «СТАНИЦА» . Т/с 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 «СУДЕБ-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «Джодха және 
акбар». Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 
«ВРЕМЯ» 0:30 «МАЖОР». 1:55 «П@
УТINA+» 2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

ЖҰМА, 26 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Алтын 
ұя». Т\х. 10:50 «Әпке». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын». 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 14:55 «Көктем шақырады». 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 17:05 «Жан жылуы» 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Иман айна-
сы» 18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады» 22:10 «КЕЛІН». Т\х. 23:05 
«Көктем шақырады». 23:10 «Біртектілік 
және бірлік». 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:00 KAZNEWS 0:45 «Әпке». Т\х. 1:25 
«Әйел бақыты». 2:15 «Серпіліс» 3:00 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 

Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Магия кухни» 11:45 М/ф. «Белка и 
Стрелка: озорная семейка» 11:55 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф12:25 Т\х. «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Се-
мейные мелодрамы» 14:05 Т\с «Гречан-
ка» 15:00 Новости 15:10 Т\х. «Сүйген 
жарым» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» Д\ф16:50 «Эконом-
класс» 17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 
18:00 «Арман қанатында» 18:35 Т\х 
«Зәуре» 19:25 Т\х. «Сүрбойдақ» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 Бетпе-
бет 21:00 Итоги дня 21:30 Мегахит. 
«Донни Браско» 23:40 Т\с. «Перекресток 
в Астане» 01:10 «Сотқа жеткізбей» Д\
ф01:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ  ЗДОРО-
ВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:15 «Сапа 
бақылауда» 8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9:00 
«ДОБРОе утро» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Т/с 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:10 «П@УТINA» 14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:40 Кино «ГАСТРОЛЕР» 17:35 «ЖДИ 
МЕНЯ». КАЗАХСТАН 18:40 «АВТОКУШ» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«Джодха және акбар». Т/Х 23:35 КВН 
НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ. СТАРТ СЕЗО-
НА 2016 2:10 «П@УТINA» 2:30 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:55 «Сапа бақылауда» 
4:20 «МАРЬИНА РОЩА» 

СЕНБІ, 27 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 «Айналайын» Т\х. 8:35 «Агробиз-
нес» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». Отбасылы-
танымдық бағдарлама 10:05 «Дауа» 
10:35 «Әзіл әлемі» 12:30 «Ас болсын!» 
13:15 «ТАБЫС СЫРЫ. 13:35 ҚР Халық 
әртісі Құдайберген Сұлтанбаевты еске 
алу кеші 14:55 «Көктем шақырады». 
15:00 «Елім-ай». Т\х. 18:40 «ӨМІРДІҢ 
ӨЗІ НОВЕЛЛА». Т\х 19:30 KAZNEWS 
20:05 «Үздік  әндер» 21:00 «ДАРА 
ЖОЛ» 22:35 «Көктем шақырады». 22:40 
«ЖАЙДАРМАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ . 
Маусымашар-2016. 0:10 KAZNEWS 0:45 
Фильм «Күншуақты Тоскана» 2:30 «Ас 
болсын!» 3:10 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 

08:35 «Бармысың, бауырым?» 09:20 
«Продвопрос» 09:45 «Тур де Хабар» 
10:10 М/ф. «Морская бригада» 11:45 
М/с «Динофроз» 12:40 Сказки Бра-
тьев Гримм. «Звездные талеры» 13:45 
«Орталық Хабар» 15:00 «Жеті ән» 16:30 
Т\х. «Алдар көсе» 17:00 Т\х «Зәуре» 
17:45 Тамара Асардың «Елімнің бір 
еркесі мен боламын» атты концерті 
19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті күн» 
22:00 Мегахит. «В погоне за счастьем» 
00:05 Всемирная серия бокса. Uzbek 
tigers - Astana-Arlans 02:35 Т\с. «Пере-
кресток в Астане» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «МАРЬИ-

НА РОЩА» +«МАРЬИНА РОЩА» 8:00 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 
«СМАК» 9:40 Кино «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:55 «101 
КЕҢЕС» 13:20 «П@УТINA+» 14:15 КВН 
НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ. СТАРТ СЕЗОНА 
2016 17:10 Кино «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 
«ТЕНИ ПРОШЛОГО». 22:00 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 23:10 «Сенбілік ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 Кино. «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД 
МОТОРОВ» 2:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 2:50 
«101 КЕҢЕС» 3:10 «МАРЬИНА РОЩА» 
4:40 «П@УТINA» 

ЖЕКСЕНБІ, 28 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:30 «Айналайын» Т\х. 9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «САЯ-
ХАТШЫ ДАРА». М/ф. 12:40 «Өмірдің 
өзі новелла». Т\х 13:30 «КЕЛБЕТ» 
14:00 «Көршінің қызы». Б.Әшірбаевтың 
шығармашылық кеші 15:35 «Көктем 
шақырады». 15:40 «ЖАМБЫЛ». Т\х. 
18:40 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «Айналайын, атамекен - ақмекен! 
». Г.Оразымбетованың шығармашылық 
кеші 22:50 «Көктем шақырады». 22:55 
«Өмірдің өзі новелла». Т\х. 23:45 Драма 
«Сталинге сыйлық» 1:30 «Апта. Кz» 
2:30 «Айналайын» Т\х. 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:30 «Жеті күн» 

09:30 «Айбын» 10:00 «Ас арқау» 10:25 
М/фы. “Крокодил Гена” 10:45 М/фы. «Че-
бурашка» 11:05 М/ф. «Кунг-фу Кролик» 
12:35 Сказки Братьев Гримм. «Ловкий 
вор (Мастер-плут)» 13:35 «Бенефис-шоу» 
14:50 Бауыржан Исаевтың «Ата -анама 
арнау» концерті 16:30 Т\х. «Алдар көсе» 
17:00 Т\х «Зәуре» 17:45 «Әсем әуен» 
18:30 «Қызық times» 19:45 «Ду-думан» 
21:00 «Жеті күн» 22:00 Мегахит. «Кра-
дущийся тигр, затаившийся дракон» 
00:00 Т\с. «Перекресток в Астане» 01:30 
«Ромео мен Джульетта» спектаклі. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «МАРЬИНА 

РОЩА» 7:50 «сенбілік ЖАҢАЛЫҚТАР» 
8:25 «П@УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО». 10:50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ. ОТ ЗАКАТА ДО ВОСХОДА» 
12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:55 «101 
КЕҢЕС» 13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:35 
Юбилейный концерт Олега Митяева 16:05 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:10 
Кино «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 23:00 
«ӘН ДАРИЯ» 23:50 Т/с «КЛИМ» 1:45 «П@
УТINA+» 2:35 «101 КЕҢЕС» 2:55 «ӘН 
ДАРИЯ» 3:40 «МАРЬИНА РОЩА» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Городецкий Алексей Владимирович әр аптаның сәрсенбі және 
бейсенбі күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 23-148 сенім телефоны қызмет етеді.

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі азаматтарды

 жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

Құрметті облыс тұрғындары, заңды тұлғалар және кәсіпкерлік 
субъектілердің өкілдері, ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 
СҚО бойынша департаменті, барлық өмірлік іс-әрекеттер салаларында 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасына мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асыруы негізгі мақсаты болып таңылатын Мемлекетік қызмет көрсету 
басқармасы Департаментте іс-әрекет жасайтынын хабарлайды.
Мемлекеттік органдар мен ведомстволық қарасты мекемелер 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді сапасыз орындау немесе көрсетпеу 
кезінде және  мемлекеттік көрсетілетін қызметтті көрсету сапасы 
мәселелері бойынша өзекті жағдайлармен Сіздер жазбаша өтінішпен 
Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы көш., 38 үй, 2 қабат, 22в кабинеті 
мекен-жайына хабарласа аласындар, анықтама телефоны 50-24-19.

ҚР МҚІМ СҚОД
Мемлекеттік қызмет басқармасы.

*   *   *

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАРАҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 қарашадағы 
бұйрығымен мүлікті жария ету туралы декларация нысаны және оны 
толтыру ережесі бекітілді.   
Жария етілетін мүліктің атауы  және оның құны мен орналасқан жері 

міндетті  көрсетілген декларация тұрғылықты орны бойынша мемлекеттік 
кірістер органдарына  ұсынылады.  
Мүлікті жария ету туралы декларацияны толтыру және ұсыну бой-

ынша туындаған, мәселелер бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер 
басқармаларына жүгіну керек:                      
Мекенжайы: Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Матросов көшесі, 19 

үй,   №4 каб. Телефоны: 8-71533-21-441.
Жұмыс кестесі: Күн сайын  9:00 бастап  18:30 дейін,  үзіліс13:00-14:30,  

сенбі және жексенбі күндері -  демалыс.

Салық  төлеушілердің  назарына! Салық  төлеушілердің  назарына! 

Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 
шетелдегі және Қазақстан Республикасының аумағында 
орналасқан мүлікті заңдастыру жөніндегі акция жалғасуда деп 
хабарлайды.
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде мүлікті заңдастыру 

жөніндегі декларациясын Саумалкөл ауылы, Матросов көшесіндегі  
19 үйде орналасқан Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы қабылдайды. 
Қазақстан Республика аумағында орналасқан мүлікті заңдастыру  

комиссиясы Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үйде 
өтініштерді қабылдау өткізілуде. Ауыл шаруашылық  техникасы, көлік 
құралдары,  жер учаскелері заңдастыруға жатпайды.

Алма ҚАЗБЕКОВА,
Айыртау ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасының бас маманы.

2016 жылы 25 ақпанда Саумалкөл ауылы Ш.Уәлиханов көшесі 44 
үйде орналасқан аудан әкімдігінің ғимаратында (кіші залында) Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі жанында мүлікті жария 
етуіне байланысты рақымшылық жасауға арналған комиссия Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасы мен облыстың екінші деңгейдегі банк өкілдерінің қатысуымен, 
аудан тұрғындары арасында мүлікті заңдастыру мәселелері жөнінде 
ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс жүргізу үшін «Ашық есік күнін» өткізеді. 
Сіздерді қатысуға және қажет ақпаратты алуға шақырамыз.

Аманбек МАХМЕТОВ,
Айыртау ауданы әкімінің орынбасары,                                       
Айыртау ауданының әкімдгі жанында
мүлікті жария етуді жүргізу бойынша

комиссияның төрағасы.
*   *   *

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ШҰҒЫЛ!  2 бөлмелі пәтер сатамын. 
Мекенжайы: ЖДС көшесі, №1 үй,  №3 пәтер.
Тел: 87710915329.

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімінің м.а. Мартынова Наталья Михайловна әр аптаның жұма күндері 
сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Лобаново ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 46-288 сенім телефоны қызмет етеді.

* * *

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ азаматтардың жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі 

Мен 1990 жылы Қаратал орта мектебінде 
ұстаздық етіп зейнеткерлікке шықсам да, 

ұстаздық еткен мектебімнен қол үзген емеспін. Зей-
нетке шықсам да мектепке барып әріптестеріммен, 
оқушылармен кездесіп, әңгімелесіп тұруды әдетке 
айналдырдым. Қандай да бір жағдаймен мектепте 
өткізілер іс-шаралар өтетінін ести алмасам, мек-
теп басшылығы әрдайым шақырту жіберіп немесе 
телефонмен хабарлайтын. Бұл дәстүр 25 жылға 
ұласыпты.
Осындай мектептегі соңғы бір жиын-кешке 

шақырылдым. Бұл кеш мектбімізде 40 жыл ұстаздық 
етіп, зейнет демалысына шығу салтанаты Рәзия 
Жанмолдақызына арналыпты.
Мен бұл мақаламда өзінің ортасында сый-құрметке 

бөленіп жүрген, осы дәрежеге бойындағы үлгі тұтарлық 
жақсы қасиеттерімен ие болған Рәзия Жанмолдақызы 
Жұманова туралы айтуды жөн көрдім.
Өйткені, Рәзия Жанмолдақызы менің оқушым, кейінгі 

кезде осы мектепте әріптес болып бірге жұмыс істедік. 
Оны аз десек, бүгінгі шағын мақаламыздың кейіпкері 
Рәзия Жанмолдақызы ұстаздар әулетінен шыққан.  Оның 
әкесі Молдағанапов Жанмолда Қаратал орта мектебінде 
қырық жылдан астам математика пәнінен сабақ берген, 
математика ғылымына жетік, «Қазақстан Республикасы 
оқу ісінің үздігі» белгісімен марапатталған ұстаздар 
жанұясының басы еді. Ол кісімен мен сыныптас оқушы, 
әрі отыз жылдай осы мектепте екеуміз де математика 
пәнінен сабақ берген әріптес болып, мектеп өмірінің 
ыстығына бірге күйіп, суығына бірге тоңдық. Айта бер-
сем, Рәзияның шешесі Башарова Күлзиямен мектепте 
сыныптас болып бірге оқыдым,  ол да осы мектепте тағы 
менімен ұстаз болып отыз жылдай еңбек еткен жан еді. 
Өкінішке орай, өмірден ерте өтіп кеткен еді. Жанмолда 
Молдағанапұлы да зейнет жасынан асқан шағында 
дүние салды.

 Жанмолда мен Күлзия бес ұл, үш қызды дүниеге әкеліп, 
тәрбиеледі. Айтар болсақ, олар Ерік, Ғалия, Рәзия, 
Зияден, Қуандық, Ғалымбек, Балжан және Жанайдар. 
Шешелері ерте қайтыс болғандықтан, балаларды өсіріп-
тәрбиелеу ауыртпалығы әкесі Жанмолдаға түсті.
Қажырлы әке осылардың біріне мойымастан, 

балаларының жоғары білім алуына барын салып, 
еліміздің елеулі азаматтары қылып өсірді. Қазір бәрі де 
бір бір шаңыраққа ие. Осылардың бесеуі (Ерік, Ғалия, 
Рәзия, Ғалымбек, Балжан) әке-шеше жолын қуып, 
ұстаздар қауымында.
Үлкені Ерік – мектеп директоры, Зияден – Петропавлдағы 

облыстық әкімшілікте экономика және бюджетті жоспар-
лау басқармасы басшысының орынбасары. Қуандық 
– инженер, Жанайдары – ғылыми қызметкер.
Ұстаздар қауымынан шыққан тәжірибелі тәлімгер, 

өз  мамандығының  білг ір і  Жұманова  Рәзия 
Жанмолдақызының өмір және еңбек жолы былайша 
өрбиді:
Рәзия 1958 жылғы қаңтардың бірінші жұлдызында 

Қаратал ауылында дүниеге келеді. 1975 жылы Қаратал 
орталау (негізгі) мектебі орта мектеп болып қайта 
құрылғанда алғашқылардың бірі болып онжылдықты 
тәмамдаған балауса қыз Щучье қаласындағы 
педагогикалық училищені аяқтап, бастауыш сынып 
мұғалімі болып өзі бітірген мектепке мұғалім болып ор-
наласады. Білім ордасында өрім өрендерге білім шуағын 
шашып, ізгілік пен мейірімділік дарытып жүрген жас ұстаз 
1984 жылы аталмыш жолдамамен осы мектепке келген 
Семей қаласындағы университеттің химия және биоло-
гия пәндерінің мұғалімі мамандығының түлегі Жұманов 

Жаныңда жүр жақмсы адам

Ұстаздар әулетіненҰстаздар әулетінен

Жанат атты жігітпен көңіл қосып, махаббат-айдын өмірді 
бірге кешіп өтуге бел байлайды. Осылайша, тағы да бір 
мұғалімдер жанұясы өмірге келген-ді.
Рәзия Жанмолдақызы жоғары санатты ұстаз. 

Жалықпастан оқып-үйренген білімін іс жүзінде ұштастыра 
білген, кәсіби біліктілігі мен тәжірибесі мол мұғалім. Білікті 
ұстаздың есімі туған мектебіне ғана емес, аудан, облыс 
көлемінде кеңінен танымал.

1988 жылы аудандық және облыстық «Жыл мұғалімі» 
сайысында үздіктер қатарынан көрінсе, 1989 жылы 
республикалық мұғалімдер конференциясына қатысып 
қайтты. Ұзақ жылғы еңбегі зая кеткен жоқ, аудандық 
әкімшіліктен, аудандық білім бөлімі мен кәсіподақ 
ұйымының құрмет грамоталарымен марапатталды.
Рәзия өзінің білімін жыл сайын жетілдіріп, алған білімін 

оқушылар бойына жалықпастан дарытуда. Оқудың, 
оқытудың жаңа бағдарламасы бойынша жоғары білім 
алу мақсатымен Көкшетау қаласындағы Ш. Уәлиханов 
атындағы университеттің толық курсын аяқтады, осыдан 
кейін мектептегі әріптестері «бастауыштың королевасы» 
деп атап жүр.
Жолдасы Жұманов Жанат Усажанұлы екеуі бір ұл, бір 

қызды дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірді, жоғары білім 
әперді. Ұлдары Ринат – Көкшетау қалалық ішкі істер 
бөлімінде қызмет атқаруда. Ал қыздары Гүлнәр – Ш. 
Уәлиханов атындағы университетін бітірген әке-шеше 
жолын қуған ұстаздық қызметінде.
Мен өзімнің бұрынғы шәкіртім, қазігі әріптесім Рәзия 

Жанмолдақызына зор денсаулық, жанұялық бақыт 
тілей отырып, зейнеткер атануыңызбен құттықтап, 
ұстаздық жолда әлі де талмай, талаптанып, еңбек ете 
бер демекпін.

Айтмағанбет ДАУЫЛБАЙҰЛЫ,
қарт ұстазың, әріптесің, зейнеткер. 

«Құрмет» орденінің иегері.
Қаратал ауылы.

Б а л а л а р д ы ң 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

қ а б і ле т т е р і н  д а м ы т у 
жұмыстарын сәби кезінен ба-
стау керектігін бәіміз жақсы 
білеміз. 
Егер сәби бір жасқа келсе, оны 

ермексазбен мүсіндеуге үйретуге 
болады. Ермексазбен мүсіндеу 
ұсақ қол моторикасының дамуы-
на жағымды әсер етеді.
Ермексаздан қалай мүсіндейміз? 

Бала алғаш ермексазбен танысқан 
уақытта ұсақ бөлшектерін жерге 
үзіп тастауы мүмкін. Оны тоқтатуға 
асықпаңыз, өцткені бұл қолдың 

Ата-аналарға кеңес
Мүсіндеуді үйренемізМүсіндеуді үйренеміз

икеміне пайдалы жұмыс. Сәбиіңізге 
ермексазды тақтайға немесе түсті 
картонға жапсыруын ұсыныңыз. 
Баланың  ермексазбен  бірінші 
танысуы өтті, енді бөлшектерді 
мағыналы түрде жапсыруға бо-
лады. Мысалы, алма ағашын ал-
малармен, мерекелік шыршаны 
ойыншықтармен әшекейлеуге, т.б.
К е ле с і  к ү н і  е рме к с а з д а н 

т а я қш а л а р ды  д о м а л а т у ғ а 
үйретеміз. Оларды екі  әдіспен 
домалатуға болады: екі алақан 
арасына  ерме к са зды  салу 
арқылы және мүсіндеуге арналған 
тақтайдың  үст інде .  Сәбидің 

қолынан бұл әрекет келсе, оны 
мадақтауды ұмытпаңыз. Енді осы 
домалақ таяқшаларды иректеу 
арқылы жылан жасауға немесе екі 
шетін қосып тоқаш, жүзік жасауға 
болады.
Балаға домалақты саусақпен 

басуды  ұсыныңыз ,  сонда  бұл 
домалақтың жалпақ нан болаты-
нын көрсетіңіз. Бұл қуыршаққа 
беретін печенье деп айтуға бо-
лады.
Мүсіндеумен мектепке баратын 

баламен де, бір жасқа келген ба-
ламен де айналысуға болады. 
Ол сәбилердің ұсақ моторика-
сын, қиялдарын, шығармашылық 
қабілеттерін дамытады.

Жұлдыз УМЕРОВА,
«Родничок» ясли-бақшасының 

тәрбиешісі.
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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңының 104-бабына сәйкес:
№1 округтік сайлау комиссиясы облыстық мәслихатқа депутаттарды сайлау 

бойынша 2016 жылдың 17 ақпанында Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 
депутаттығына №1 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидаттарды тіркеді:
Мантариди Василий Анатольевич, 09.01.1963 ж. туған, Айыртау ауданы Константи-

новка орта мектебінің директоры,  Айыртау ауданының Константиновка а. тұрады;
Брюханов Олег Анатольевич, 03.01.1973 ж. туған, Батыс АЭЖ «Көкшетау Энер-

го» филиалының өткізім бойынша директордың орынбасары, Айыртау ауданының 
Саумалкөл а. тұрады;

2016 жылдың 19 ақпанында Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 
депутаттығына № 1 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Құрманов Абай Баубекұлы, 19.04.1989 ж. туған, «Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ бухгалтері, Айыртау ауданының Саумалкөл 
а. тұрады;
№2 округтік сайлау комиссиясы облыстық мәслихатқа депутаттарды сайлау 

бойынша 2016 жылдың 15 ақпанында Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 
депутаттығына №2 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Махметов Сейілбек Ғазизұлы, 09.12.1957 ж. туған, Айыртау ауданы «Бабык-

Борлық» ЖШС басшысы, Айыртау ауданының Нижний Борлық а. тұрады;
2016 жылдың 17 ақпанында Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 

депутаттығына №2 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидаттарды тіркеді:
Кенжебаев Мұрат Қайырбекұлы, 22.06.1971 ж. туған,   Айыртау ауданы 

«Нижнеборлық орта мектебі» КММ директоры, Айыртау ауданының Нижний Борлық 
а. тұрады;
Морин Денис Владимирович, 23.11.1976 ж. туған, Айыртау ауданы «Бабык-

Борлық» ЖШС басшысының орынбасары, Айыртау ауданының Нижний Борлық а. 
тұрады; 

2016 жылдың 19 ақпанында Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 
депутаттығына №2 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Мартынов Андрей Анатольевич, 07.02.1971 туған, Айыртау ауданы «Көкшетау» 

МҰТП ММ Нижнебурлук  филиалының орман шаруашылығының шебері, Айыртау 
ауданының Нижний Борлық а. тұрады.

Сайлау - 2016
ХАБАРЛАМАХАБАРЛАМА

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 
депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңының 104-бабына сәйкес:
№ 1 округтік сайлау комиссиясы аудандық мәслихатқа депутаттарды сайлау бой-

ынша 2016 жылдың 18 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№ 1 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, 15.07.1964 ж. туған, «Баянтай» ЖШС дирек-

торы,  Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына № 1 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Мұстафин Қайрат Болтайұлы, 21.11.1980 ж. туған, «Володар ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ жүргізушісі, Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 22 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына №1 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Водянова Раиса Васильевна, 29.04.1990 ж. туған, «Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ іс жүргізуші, Саумалкөл а. тұрады;
№2 округтік сайлау комиссиясы аудандық мәслихатқа депутаттарды сайлау бойынша 

2016 жылдың 18 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына № 2 
округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Жанахметов Берік Темешұлы, 02.03.1964 ж. туған, аудандық пошта байланыс 

торабы «Қазпочта» ААҚ директоры,  Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына № 2 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Омаров Марат Қалымтайұлы, 08.04.1966 ж. туған, «Сәулет-2007» ЖШС күзетшісі, 

Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 22 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына № 2 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Жақыпов Тимур Қайратұлы, 11.02.1982 ж. туған,  «СҚО тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау бойынша Айыртау аудандық басқармасы» АММ күзетшісі,  
Саумалкөл а. тұрады;
№ 3 округтік сайлау комиссиясы аудандық мәслихатқа депутаттарды сайлау бой-

ынша 2016 жылдың 15 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№ 3 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Олжабаева Меңдігүл Олжабайкызы, 12.11.1977 ж. туған, Саумалкөл қазақ орта 

мектебінің директоры, Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 16 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына № 3 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Сейтенова Динагүл Сейітқалиқызы, 25.05.1987 ж. туған, Саумалкөл қазақ орта 

мектебінің зертханашысы, Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 18 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына № 3 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Баяхметова Меруерт Ілиясқызы, 01.01.1994 ж. туған, «Айыртау ОАА» ШЖҚ МКК 

хатшысы, Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына № 3 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Аманжолов Асқар Сайысұлы, 01.05.1988 ж. туған, өзін-өзі қамтушы, Саумалкөл 

а. тұрады;
№ 4 округтік сайлау комиссиясы аудандық мәслихатқа депутаттарды сайлау бой-

ынша 2016 жылдың 15 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№ 4 округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидаттарды тіркеді:
Бәйтенов Айдарбек Ағзамұлы, 18.08.1962 ж. туған,  «Батыс АЭЖ Көкшетау Энерго»  

филиалының директоры, Саумалкөл а. тұрады;
Бекеев Азамат Қабдрашитұлы, 18.02.1987 ж. туған, «ҚТЖ Ақмола жолдар 

бөлімшесі» АҚ қосалқы станцияның кезекшісі, Саумалкөл а. тұрады;
2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына №4 

округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидатты тіркеді:
Шахметов Орал Сансызбайұлы,  08.03.1964 ж. туған, өзін-өзі қамтушы, Саумалкөл 

а. тұрады;
№5 округтік сайлау комиссиясы аудандық мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-

ша 2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына №5 
округтік сайлау комиссиясы  бойынша кандидаттарды тіркеді:
Ақмолдин Еркін Қапезұлы, 12.09.1971 ж. туған, «Ақмолдин» жеке кәсіпкер,  

Саумалкөл а. тұрады;
Гранкин Евгений Николаевич, 10.08.1987 ж. туған, «Батыс АЭЖ Көкшетау Энерго»  

филиалының  бас инженері, Саумалкөл а. тұрады;
Оспанов Нұрбай Придонұлы, 01.08.1961 ж. туған, «Володар ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ бас маманы, Саумалкөл а. тұрады;

(Жалғасы 2-бетте).

Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы

20 ақпан күні «Нұр Отан» партиясы аудандық 
сайлауалды штабының тұсаукесері болып өтті. 

Сайлауалды штабының мүшелері  алдында сөз 
алған аудан әкімі Ағзам Тастеміров  Қазақстан 
Республикасының  Парламент  Мәжіліс і  және 
барлық  деңгейдегі   мәслихат  депутаттығына 
кандидаттардың тіркелуі аяқталғанын тілге тиек 
ете келе, ауданымыздың элеуметтік-экономикалық 
жағдайының тұрақтылығына тоқталды. 
Сайлауалды штабының тұсаукесері барысында 

Бірлік! Тұрақтылық! Жасампаздық!

ЕЛ БОЛАШАҒЫ ҮШІН МАҢЫЗДЫЕЛ БОЛАШАҒЫ ҮШІН МАҢЫЗДЫ
штаб төрағасы Болат Ахметжанов саяси науқан 
барысы туралы жан-жақты түсінік бере отырып, 

ұйымдастыру іс-шаралары жайында 
мағлұмат берді.
Сонан соң партия белсенділері 

Қазақс тан  Республикасының 
М е м л е к е т т і к  Р ә м і з д е р і 
композициясының жанында сай-
лауда «Нұр Отан» партиясын қолдау 
мақсатында форум ұйымдастырды. 
Көпшілік алдында кандидаттарды 

қолдау жөніндегі аудандық қоғамдық 
штабтың төрағасы Болат Ахметжа-
нов,  қоғамдық штабтың баспасөз 
хатшысы, аудандық мәслихаттың де-
путаты Наталия Еременко, Айыртау 
орталық аудандық ауруханасының 
бас дәрігері Саят Молдахметов, 
«Ғасыр Айыртау» ЖШС-нің құрылыс 
жөніндегі шебері Сергей Вундер, 
Қаратал  ОМ-нің  қазақ  тілі  мен 
әдебиеті пәндерінің мұғалімі Есей 
Нұрлан, Агротехникалық колледжінің 

студенті, «Жас Отан» жастар қанатының мүшесі 
Ольга Кручтар  алдағы сайлаудың еліміз үшін және 
болашақ үшін маңызды екеніне тоқталды. Канди-
даттарды қолдау мақсатындағы форум ауданның 
танымал әншілерінің шағын концертіне және аудан 
жастарының флешмоб биіне жалғасы.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген Наталья ЕРЕМЕНКО.

 Алғыс айту күні еліміздің мерейлі белесі – 
Егемендігіміздің 25-жылдығы үстінде тұңғыш рет 
атап өтілуімен елеулі. 

 Бұл мереке - тағдыр тоғыстырған Қазақстанның 
көпэтносты халқының ортақ тарихын құрметтеу күні, 
елімізде тыныштық пен үндестік орнығуына негіз болған 
мемлекеттік бейбітшілік пен келісім саясатының салта-
нат құрар сәті.  
Алғыс айту күні ширек ғасырдың ішінде Тәуелсіз 

Қазақстан  құру  жолында  аянбай  тер  төккен 
полиэтникалық қоғамның қалыптасқан тарихы туралы 
ойға салады. 
Алғыс айту күні - репрессия мен жер аудару жылдарын-

да түрлі этностардың миллиондаған өкілдері үшін құтты 
қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай 
қазақ халқына терең тағзым белгісі. Қазақ халқы қиын-
қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықты 

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!
қайыспай бірге көтере білді. Бұл бүгінгі таңда еліміздегі 
түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы достастық қарым-
қатынастың өнегелі өлшеміне айналды.   
Құрметті жерлестер!
Алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Бұл мереке - мейірімділік пен ақ көңілдік, қолда бар-

мен бөлісу мен көмек көрсетуге дайындықтың рухани 
дәстүрлері  күні болып, еліміздің әр азаматының жүрегіне 
жақын, жарқын мерекелердің біріне айналатынына 
сенімдімін. 

«Бірлігі мықты елдің –болашағы да зор» деген өмірлік 
қағидасын ұстана, алаңсыз еңбек етіп, тұрақтылық пен 
достығымызға берік болайық. Сіздерге зор денсаулық 
пен бақыт, жанұяларыңызға игілік, татулық пен амандық 
тілеймін. 

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.                      

Елбасымыз  Парламент 
депутаттарының  Мәжілісті 
т ара т у  және  Парламен т 
п ен  барлық  дең г ейд е г і 
мәслихаттар депутаттарының 
сайлауларын  өткізу туралы 
бастамасын қолдап, Жарлыққа 
қол қойды. 
Елбасымыздың оң шешімін  

айыртаулық ардагерлер де бірауыздан қолдауда. 
Өйткені әлемдік экономикалық дағдарыс кезінде 
қос сайлауды біріктіріп өткізу-бұл ұлт мұраты 
жолындағы өте қажетті қадам деп санаймыз.
  Мәжілістің кезектен тыс сайлауы 2016 жылғы 20 
наурызға белгіленді. Бүгінгі таңда аталмыш сайлау-
ды  ұйымшылдықпен өткізу шаралары қолға алынды. 
  Парламент сайлауы - елдің саяси өмірінде ала-
тын орны айрықша. Сондықтан ел алдында тұрған 
іргелі міндеттерді іске асыратын, ел қамын ойлай-
тын азаматтар Мәжіліс  мінберіне көтеріліп,  Ұлт 
жоспарындағы  басым бағыттарды іске асыруға 
өзіндік үлес қосары сөзсіз. Сонымен қатар жергілікті 
мәслихат депутаттарының құрамы да іскер де 
білікті  азаматтармен  толығатындығы  ақиқат .
  Қорыта  айтқанда   бәрім із  Қазақстанның 
ө с і п - ө р к ен д еу  ж о лы н д а ,  ө н і м д і  е ң б е к 
е т і п ,  б а р  к ү ш - ж і г е р і м і з д і  ж ұ м с а й ы қ !
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейлі мерекесі 
қарсаңында өтетін сайлауды жоғары деңгейде 
өткізу-баршамызға сын. 
Өйткені сайлау ел азаматтарын топтастырып, 

қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға 
жол ашады.Әрі науқанға  еліміздің әрбір азама-
ты белсене қатысып, тәуелсіз еліміздің жарқын 
болашағына  үлес қосуға үндейді.
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Бурабай ЖАПАРОВ,
еңбек ардагері, саңлақ диқан, 

Айыртау ауданының Құрметті азаматы.
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«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-1- бабына, 43-1- бабының 
1-тармағына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
әкімі ШЕШТІ:

1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 2015 жылғы 19 
наурыздағы № 11 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 
2014 жылғы 23 қаңтардағы № 1 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ау-
даны бойынша сайлау учаскелерін құру туралы»  шешімінің күші жойылғаны 
танылсын  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
2015 жылғы   20 наурызда  № 3168 болып  тіркелген, 2015 жылдың   26 
наурызында №12  «Айыртау таңы»  және 2015 жылдың   26 наурызында 
№ 12 «Айыртауские зори»  газеттерінде жарияланған).

2. Осы шешімінің орындалуын бақылау Айыртау ауданы әкімі аппаратының 
басшысы Ә.Ә.Ғаббасовқа жүктелсін.

3. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,

аудан әкімі.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің
2016 жылғы 22 ақпандағы №15 шешімі

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімінің 2015 жылғы 19 наурыздағы 

№ 11 «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы әкімінің 2014 жылғы 23 
қаңтардағы № 1 «Солтүстік Қазақстан 

облысы Айыртау ауданы бойынша сайлау 
учаскелерін құру туралы» шешіміне 

өзгерістер енгізу туралы»  шешімінің күші 
жойылғанын тану туралы

(Жалғасы. Басы 1-бетте).
№6 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№6 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Пономарев Сергей Ефимович, 

25.08.1968 ж. туған, «Журавка» ЖШС ди-
ректоры,  Антоновка а. тұрады;
Бекентаев Ержан  Оразұлы, 24.05.1988 

ж. туған, өзін-өзі қамтушы, Антоновка а. 
тұрады;
Рожков Андрей Викторович, 25.10.1972 

ж. туған, жеке кәсіпкер, Антоновка а. 
тұрады;
№7 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 15 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№7 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Құсайынов Бақыт Мәжитұлы, 12.03.1980 

ж. туған, «Прекрасное» ШҚ басшысы,  Казан-
ка а. тұрады;

2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№7 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Даугирдас Анастасия Иоганнесовна, 

25.11.1988 ж. туған,  «Казанка орта мектебі» 
КММ физика пәнінің мұғалімі, Казанка а. 
тұрады;
Власкин Сергей Александрович, 

07.12.1988 ж. туған, өзін-өзі қамтушы, Пре-
красное а. тұрады;
№8 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№8 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, 

20.07.1959 ж. туған, Айыртау аудандық 
мәслихаттың хатшысы,  Саумалкөл а. 
тұрады;
Нұрманова Қарлығаш Қойбағарқызы, 

20.10.1962  ж. туған, жеке кәсіпкер,  Сырым-
бет а. тұрады;
Құлбаева Нұргүл Қабдрашитқызы, 

05.07.1966 ж. туған,  Ш.Уәлиханов атындағы 
музейдің экскурсоводы,   Сырымбет а. 
тұрады;
№9 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 16 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№9 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Топчий Федор Петрович, 03.01.1957 ж. 

туған, «Кутузовское-Алиби» ЖШС экономисі,  
Каменный Брод а. тұрады;
Буряк Николай Васильевич, 14.02.1982 

ж. туған, №3 бригаданың бригадирі,  Кирил-
ловка а. тұрады;

2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№9 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 

Айыртау аудандық мәслихаттың депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы
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кандидатты тіркеді:
Казаркин Владимир Яковлевич, 

24.02.1957 ж. туған, «Кутузовское –Али-
би» ЖШС директоры,  Каменный Брод а. 
тұрады;

2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№9 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Кұспанов Алмас Қанатұлы, 18.03.1987 ж. 

туған,  «Жастар бастамалар орталығы»  КММ  
директорының м.а., Саумалкөл а. тұрады;

2016 жылдың 22 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№9 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Кәкен Алмас, 8.01.1978 ж. туған,  «Кирил-

ловка орта мектебі» КММ мұғалімі,  Кирил-
ловка а. тұрады;
№10 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 18 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№10 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Жандосова Ботакөз Төребекқызы, 

25.11.1964 ж. туған, жеке кәсіпкер,  Саумалкөл 
а. тұрады;
Қинаятова Бибінұр Тілемесқызы, 

28.04.1963 ж. туған,  «Мәдениет орта мектебі» 
КММ қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, 
Қарасай Батыр а. тұрады;

2016 жылдың 22 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№10 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Сейілханова Гүлмира Серікқызы, 

07.09.1982 ж. туған, Арықбалық селолық 
Мәдениет үйінің музыкалық басшысы, 
Арықбалық а. тұрады;
№11 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№11 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Ларионов Леонид Юрьевич, 23.07.1985 

ж. туған, «Көкшетау» МҰТП ММ Арықбалык 
филиалының директоры,   Нижний Борлық 
а. тұрады;

2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№11 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Махметов  Мұрат  Әлімжанұлы , 

30.06.1972 ж. туған, «Сәулет-2007» ЖШС 
күзетші,  Саумалкөл а. тұрады;

2016 жылдың 22 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№11 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Круч Теодор Теодорович, 26.11.1993 ж. 

туған,  «Арықбалык мектеп гимназиясы» 
КММ БӘД ұйымдастырушы мұғалімі,  Гор-
ный к. тұрады;
№12 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау 

аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№12 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Сердалин Навои Мақатайұлы, 07.11.1958 

ж. туған, «Гусаковка» ЖШС директоры,   Гу-
саковка а. тұрады;

2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№12 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді
Қынжыбаев Қуаныш Елеусізұлы, 

19.03.1966 ж. туған, «Көкшетау» МҰТП 
Арықбалык филиалының мемлекеттік ин-
спекторы,  Гусаковка а. тұрады;
Довгань Евгения Викторовна, 24.08.1978 

ж. туған, селолық Мәдениет үйінің мәдени 
ұйымдастырушысы,  Новосветловка а. 
тұрады;
№ 13 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 17 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№13 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Байғарин Алмас Манасұлы, 13.06.1988 ж. 

туған, «Даму» кәсіпкерлерді қолдау қорының 
кеңесшісі,  Саумалкөл а. тұрады;

2016 жылдың 22 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№13 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Шамрай Дмитрий Александрович, 

27.09.1983 ж. туған, «Имантау орта мектебі» 
КММ дене шынықтыру пәнінің мұғалімі,  
Имантау а. тұрады;
Олещук Владимир Михайлович, 

30.04.1959 ж. туған, өзін-өзі қамтушы,   Ло-
баново а. тұрады;
№14 округтік сайлау комиссиясы аудандық 

мәслихатқа депутаттарды сайлау бойын-
ша 2016 жылдың 15 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№14 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидатты тіркеді:
Бурковская Ирина Юлиановна, 

30.01.1972 ж. туған, «Айыртау Информ» 
ЖШС директоры, Саумалкөл а. тұрады;

2016 жылдың 18 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№14 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Морина Юлия Васильевна, 25.01.1978 

ж. туған, «Фирма Бабык-Бурлук» ЖШС 
бухгалтері,  Нижний Борлык а. тұрады;
Максимова Наталья Ивановна, 

07.12.1966 ж. туған, «Фирма Бабык-Бурлук» 
ЖШС бухгалтері,  Нижний Борлык а. 
тұрады;

2016 жылдың 19 ақпанында Айыртау 
аудандық мәслихаттың депутаттығына 
№14 округтік сайлау комиссиясы  бойынша 
кандидаттарды тіркеді:
Овчаренко Александр Сергеевич, 

01.02.1987 ж. туған, «Көкшетау» МҰТП ММ 
Нижнебурлук филиалының мемлекеттік 
инспекторы,   Нижний Борлық а. тұрады.

Айыртау аудандық 
сайлау комиссиясы.

№2 сайлау  округі бойынша Айыртау аудандық  
мәслихаттың депутаттығына кандидат

ЖАНАХМЕТОВ БЕРІК ТЕМЕШҰЛЫНЫҢ
сайлауалды бағдарламасы

1964 жылы 2 наурызда 
Кокшетау облысы, Куй-
бышев ауданы, Ломано-
сов селосында дүниеге 
келген. Ұлты – қазақ. 
Орта мектепті бітірген 

соң техникумда білім 
алды .  1983-1985 жж . 
Кеңес әскері қатарында 
әскери қызметін өтеді. 
1985-1989 жж. Көкшетау 
қаласындағы Целиноград 
ауылшаруашылық инсти-
тутына түсіп, «ғалым–
агроном» мамандығы 
бойынша аталмыш оқу 
орнын тәмамдады.

2002-2004 жж. Көкшетау 
экономика және менед-
жмент  институтын  
бітіріп, екінші экономика-

магистрі мамандығына ие болды. 
Еңбек жолын 1990 жылы ақпан айынан Володар ауданы 

Қаратал совхозында агроном болып бастады. Бұрынғы 
«Құнарлылық» АҚ аудан бірлестігінде  бас агрохимик болып, 
«Дәулет» ЖШС төрағасы болып қызмет жасады. Айыртау ау-
даны  бойынша аудандық ауыл шаруашылық департаментінде  
бас аграном болып қызмет атқарды. Айыртау ауданы бойынша 
Солтүстік Қазақстан Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 
астық комитетінің өкілі қызметінде істеді.

2002  жылдан бастап осы уақытқа дейін Айыртау аудандық 
пошта байланысы торабының бастығы болып қызмет 
атқарып келеді. Аудандық мәслихаттың үшінші және бесінші 
шақырылымдарының депутаты болып сайланды. Үйленген, екі 
қызы, бір ұлы бар.

Құрметті сайлаушылар!
2016 жылдың 20 наурызында №2 сайлау округі бойынша аудандық 

мәслихаттың сайлауы өткізіледі. Сіздердің алдарыңызда билік орган-
дарында  Сіздердің қызығушылықтарыңыз бен құқықтарыңызды сөз 
жүзінде емес, іс жүзінде қорғай білетін лайықты депутатты сайлау 
міндеті тұр.
Жанахметов Берік Темешұлы бұрынғы және қазіргі қызмет бабы-

на сәйкес ауданымыздың әрбір алыс жатқан ауылдарына барады, 
аудан орталығы тұрғындарының мәселелерін көзімен көріп, біліп, 
зейнеткерлердің зейнетақы мен жәрдемақыны, мерзімді басылымдарды 
жеткізуде және тағы басқа мәселелер бойынша көпшіліктің өтінішін жерге 
қалдырмай орындайды. Сондықтан оған сіздердің мәселелеріңіз бен 
қажеттіліктеріңіз жақсы таныс.
Ол «Қазпошта» АҚ аудандық пошта байланысы торабының басшысы 

қызметінде отыра көптеген сұрақтар мен мәселелерге қарсы тұрып, олар-
ды шешуге қол жеткізе білетін  өте бастамашыл, жауапты адам. Оның 
қырағылығы, адамдарға деген жағымды пікірі, жұмысқа талапшылдығы 
ауданға ғана емес, облыс көлеміне белгілі.  Ал аудандық мәслихат 
депутаты болған жағдайда сайлаушылардың көптеген мәселелерінің 
шешімін табуға қол жеткізеді.
Сондықтан да, сайлауалды бағдарламада ауылымызды дамыту мен 

біздің тұрғындарымыздың тұрмыс деңгейін көтеру негізге алынған.
Аудан бюджеті мен оның кіріс бөліктерін, аймақтың қызығушылықтарына 

белсенді қаржы саясатын қалыптастыру.
Орта және шағын кәсіпкерлікті қолдау, тұрғындарды, әсіресе жастарды 

жұмысқа орналастыруды және көптеген өмірлік маңызы бар мәселелерді 
шешу.
Жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептермен тығыз 

қарым-қатынаста болу, олардың түлектерін жұмыс күші ағынына тар-
ту.
Салауатты өмір салтын, дене шынықтыру мен спортты барынша 

қалыптастыру.
Санитарлық жағдайға баса көңіл аудару, туып-өскен ауылымызды 

абаттандыру мен көркейту.
Ауыл тұрғындарының өмір сүру деңгейін көтеру, мүгедектерге, зей-

неткерлерге, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға арналған 
әлеуметтік көмек бағдарламаларына белсенді қатысу.

Құрметті сайлаушылар!
«Нұр Отан» партиясы депутаттыққа үміткерді ұсыну арқылы, бұл 

жұмыстың жауапты, қиын екенін білсе де, бұл қиындықтарды үміткердің 
еңсере алатынына сенімді.  Б. Т. Жанахметовты депутаттыққа сайлаған 
жағдайда, ол сіздердің сенімдеріңізді ақтауға бар күш-жігерін салады.

Жариялым депутаттыққа кандидат Б.Т.Жанахметовтің 
сайлау қорынан төленген.

№2 сайлау округі бойынша Солтүстік Қазақстан облыстық
мәслихаттың депутаттығына кандидат 

МАХМЕТОВ СЕЙІЛБЕК ҒАЗИЗҰЛЫНЫҢ  
сайлауалды бағдарламасы

Мен 1957 жылы Кокшетау облысы Көкшетау ауданы 
Еленовка селосында дүниеге. Білімім – жоғары, ветеринар-
дәрігер. 1990 жылдан «Бабық-Борлық» ЖШС-нің директо-
рымын. 

Құрметті сайлаушылар!
20 наурызда біздің ауданның сайлаушыларының алдын-

да Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатында Айыртау 
ауданының мүдделерін қорғайтын үміткерге дауыс беру таңдауы 
тұр.

«Нұр Отан» партиясының мүшесі ретінде партияның 
ұзақ мерзімді жобасын жүзеге асыруда XVII кезектен тыс 
съезінде қабылданған «Қазақстан-2021: Бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» сайлауалды платформасына сүйене отырып 
жұмыс жасаймын. Менің тілегім облыстық мәслихаттың депу-
таты бола отырып, қоғамға, халыққа, әрбір тұрғынға қызмет 
көрсету. Мен де ауыл тұрғыны болғандықтан, сіздердің 
мәселелеріңіз маған жақсы таныс. Ауданның, облыстың, жал-
пы мемлекеттің өркендеуі ауылдың көркеюіне байланысты. 
Сондықтан да, менің сайлауалды платформам ауыл-аймақты 
дамытуға негізделген. 
Егер мен облыстық мәслихаттың депутаты болсам, мен мына-

дай күрмеулі мәселелердің шешімін табуға қол жеткіземін:
Ауылдың қажетіне шығындарды жоғарылату, ауыл 

тұрғындарының қаражатын көтеру үшін жағдайын көтеруді, 
ауылда заманауи қызметтерді қамтамасыз ету;

Жолды қадағалау үшін жергілікті бюджеттен қаражат бөлуін, қысқы қардан жолды алып қалудан, шалғай елді 
мекендердегі тұрғындардың қиындық көруіне байланысты автобус қатынасын ұйымдастыру.
Көп балалы және аз қамтылған отбасыларды қолдау. Ауылдық отбасылар әлеуметтік тұрғыда көп жағдайда 

осал келеді. Оларды әл-ауқат және ізгілік жағынан көтермелеп отыру қажет.
Ауыл және село тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында су шығару жүйелерін құру және 

жобалауға қаражат бөлу.
Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту, аудандық және облыстық 

денсаулық сақтау мекемелерінде біліктелген алғашқы медициналық көмек көрсету.
Білім беру саласын қаржыландыру шығынын ұлғайту, педагогтардың беделін көтеру. Мектептердің 

құрылыстарын және ондағы толық қамтылған, ағымдағы жөндеу жұмыстарына қаражат бөлуін қадағалау. 
Ауыл мұғалімдеріне және медицина қызметкерлеріне мемлекеттік жәрдем көрсету. Бір кездері мұғалім мен 
медицина мамандықтары құрметті мамандықтардың бірі болған. Қазір сол абыройды қайта жаңғыртудың кезі 
келді. Жоғары жалақы алып, өзінің кәсіби шеберлігін көтеру жолында жұмыс істеу. 
Шағын және орта бизнесті қолдау арқылы ауданымыздың қаржылық жағдайын көтеру, мемлекеттік жеке 

серіктестік негізінде жұмыс жасайт ын жобалар жасау, 
Жас мамандарға арнап жаңа жұмыс орындарын ашуға көмек көрсету. Орта және жоғары оқу орындарын 

бітіріп келген жас мамандарымыздың ауылға келуіне барлық жағдайды жасау. Жас мамандарды баспанамен 
қамтып, несиелерін төлеуге көмек көрсету.
Егер мен облыстық мәслихаттың депутаты болу мандатына ие болсам, онда сайлаушылар мен аудан 

тұрғындарының сенімін ақтау үшін барлығын жасаймын. Жоғарыда көрсетілген міндеттердің барлығын орындай 
алу үшін «Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді стратегиясы, 5 институционалды реформаны жүзеге асыру бойынша 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары, «Нұрлы жол» бағдарламасы сынды мықты жоспарлар бар. Біз бейбітшілік 
пен тұрақтылықта өмір сүре отырып, еліміздің дамуы үшін қызмет етуге тиіспіз.

Жариялым депутаттыққа кандидат С.Ғ. Махметовтың сайлау қорынан төленген.      
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2016 жылдан бастап 9 ақпан елімізде жастар күні 
болып белгіленген болатын.  
Жастар – өзгерістерге тез бейімделетін, жаңа білімді 

жеңіл меңгеретін қоғамның ең белсенді және ұтқыр 
бөлігі. Бүгінде 15 пен 24 жас аралығындағы адамдар 
планета тұрғындарының бестен бірін құрайды екен. 
Осы орайда аталмыш айтулы датаны «Колосок» 

ясли-бақшасының ұжымы атап өткен болатын. 
Бақшаның әдіскерлер тобының ұйымдастыруымен 

«Алтын жүрек» байқауы болып өтті. 
Жарыс тақырыбы жастар күніне негізделгенмен еліміздегі биылғы жылғы 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығын да қамтып өтті. Байқауға «Атамекен», «Убойная сила» 
және «MusicDance» командалары қатысты. Байқау «Сәлемдесу», «Ән байқауы», 
«Өлең байқауы», «Күнделікті қолданысқа ие заттардан көйлек модасы» және 
«Ұжымдық жұмыс» атты бағдарламалардан құралды. Әр бөлімге 5-7 минуттық 
шектеулік қойылып отырды. Күнделікті өмірде әр балаға жауапкершілікпен қарап, 
тәрбиелейтін педагогтар бірінші сайыста уақыттарынан аспай ән айтып, би билеп 
өз командаларын таныстырып үлгерді. Тәуелсіз ел, азаттықта құрбан болғандар 
туралы өлең оқып, атамекен деп ән шырқаған сайыскерлер залда отырған 
көрермендердің көздеріне жас үйіріп, әділ-қазылардың көңілінен шыға білді. 
Командалардың ұшқыр ой-қиялдарын танытқан өз қолдарымен көйлек жасау 
сайысы болды. Бұнда «Убойная сила» командасы газеттерден көздің жауын ала-
тын кешкі көйлек, бас киім және қол сөмке жасаса, «Атамекен» құрамасы жүздеген 
үлкен-кішілі шарларды бір-біріне жарып алмай тігіп «Бәйтерек» монументін әзірлеген. 
Үшінші команда «MusicDance» те ақ пакеттерден «Бәйтерек» монументін жасаған. 
Соңғы ұжымдық сайыста берілген тапсырманы дер кезінде орындап, ұжым болып 
жұмыс жасай білетіндіктерін байқатты. Сайыс соңы жақындап, бірдей ұпай санда-
рын жинап, барлық командалар тең түсті. «Достық» жеңіп, әр команда мүшелеріне 
бақша меңгерушісі Жанна Айтпайқызы бастаған әділ-қазылар мүшесі сыйлықтар 
табыстады. Осындай игі шара жыл сайын өз жалғасын табады деген сенімдеміз. 

Әйгерім ОМАРОВА,
Жастар бастамалары орталығының кеңесшісі.

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
Балабақшадағы Алтын жастар

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының XXII сессиясында сөйлеген 
сөзінде: «Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылған 
күн – 1 наурызды жыл сайын барлық этностардың 
бір-біріне және мейірбандық танытып, ол адамдарды 
өз туғанындай қабылдаған қазақтарға Алғыс айту 
күні ретінде атап өту әділетті болар еді. Ол күн бізді 
бұрынғыдан да гөрі жақындастыра түспек. Бұл күн 

мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген 
достығы мен махаббатының жарқын мерекесі бола алар еді», – 

деді. Үстіміздегі жылдың басында Елбасының Жарлығымен 1 наурыз Алғыс 
айту күні болып жарияланды.
Бүгінде Имантау ауылында бірнеше этностың өкілі өмір сүреді. Осындағы орта 

мектептің оқушылары 12 этностың балаларынан құралған. Бұл Қазақстанның 
көптеген этностардың тағдыры тоғысқан құтты мекен екенін көрсетеді.
Мен 17 жасымда Имантауға келін болып түстім. Бірнеше этностың өкілдері тату-

тәтті өмір сүріп жатқан ауылдың тыныс-тіршілігіне таңғалған кездерім де болған. 
Кейін қайын енем соғыс кезіндегі көрген қиыншылықтарын баяндаған кезде өзім 
таңданып жүрген татулықтың қалай қалыптасқанын түсіндім. Қайын енемнің 
айтуынша, 1943 жылы Қазақстанға жер аударылған неміс отбасыларының біразы 
Имантауға да келіпті. Жаздың аптап ыстығында да, қыстың қақаған аязында да 
аш-жалаңаш келген неміс отбасыларын онсыз да азып-тозып отырған жергілікті 
халық өз үйлеріне қоныстандырған. Ауыр жұмыстан, ашқұрсақ тірліктен жүдеп-
жадаған жұртымыз таршылық сынаса да қолдарына тиген бір тілім нанды неміс от-
басыларымен бөлісіп жеген. Сол кездегі халықтың рухани мықтылығы, мейірімділігі 
бәрімізге үлгі боларлықтай. Себебі, ұлан-байтақ Отанын фашистерден қорғап 
жатқан елдің халқы неміс этносының өкілдеріне осынша қамқорлық танытуы 
адамгершілік қасиеттің шексіз екенін тағы бір мәрте дәлелдейді. «Қара қағаз» алып, 
қара жамылған, арқасүйерінің, жалғызының амандығын тілеген имантаулықтардың 
сондай қайырымдылығын неміс отбасылары қанша жыл өтсе де ұмытқан жоқ. 
«Көрнекті іс көмілмейді» дегендей, оны ұмыту мүмкін бе?! Еріксіз жер аударылып, 
бұрын-соңды көрмеген қазақ даласына «Өлсең, өмірем қал!» дегендей, әкеліп 
тастау жетегінде баласы бар, қолында жүрек жалғар азығы жоқ немістер үшін 
өліммен тең еді. Олар сол кезде тартқан азаптарын да, көрген қамқорлықты да 
ұрпақтан-ұрпаққа айтып отырады.   
Бүгінде олардың дені тарихи Отандарына көшіп кетсе де, жылына бір рет 

Имантауға келіп, туған өлкеде аунап-қунап кетеді. Әр сапарлары сайын артынып-
тартынып, сыйлықтарын да ала келеді. Ол сыйлықтарды біз ауылдағы аз 
қамтылған отбасыларға бөліп береміз. Ауылдастарымның бір-біріне деген осындай 
қамқорлығы қуантпай қоймайды. Имантау ауылында бірлік, сыйластық, татулық 
сияқты асыл қасиеттердің сақталуы осыған да байланысты шығар.

Раиса АШИРОВА,
«Сююмбике» татар этномәдени бірлестігінің төрайымы.

1 наурыз – Алғыс айту күні
ТАРШЫЛЫҚТА ТАНЫСЫП, 

ТАБЫСҚАНБЫЗ

1 наурыз күні әлемнің көптеген елдерінде Халықаралық Азаматтық 
қорғаныс ұйымының ұйымдастыруымен Дүниежүзілік Азаматтық Қорғаныс 
күні атап өтіледі. Бұл мереке әлемдегі сан алуан елдердің табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға барлық күшті 
біріктіру, халықты Азаматтық қорғаныс пен Төтенше жағдайлар (АҚ пенТЖ) 
қызметтерін тосын оқиғаларға дайындауға бағытталған халықаралық акция 
болып табылады.
Халықаралық Азаматтық қорғаныс ұйымы (ХАҚҰ) 1931 жылы құрылған. Аталмыш 

ұйым көптеген жылдар бойы төтенше жағдай кезінде медициналық көмек көрсету 
жүйесін құру, білікті мамандар дайындау мен халықтың азаматтық қорғанысы 
саласында әлемдік елдердің күшін біріктіру саясатын жүргізіп келеді. Халықаралық 
Азаматтық қорғаныс ұйымы өз ресми атауын 1958 жылы алды. 1975 жылы осы 
ұйымның Жарғысы Біріккен Ұлттар ұйымының хатшылығында тіркелді. Қазіргі 
таңда ХАҚҰ Европа, Азия мен Африканың 70-ке жуық елін біріктіріп отыр. Төтенше 
жағдай саласында Қазақстан екі бірдей халықаралық ұйымының толыққанды 
мүшесі. Олар: Халықаралық Азаматтық қорғаныс ұйымы мен Нәубеттердің алдын 
алу жөніндегі Азия орталығы.

1997 жылдың 31қазанында Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Халықаралық Азаматтық қорғаныс ұйымының Жарғысына 
кіру туралы» Заңы қабылданып, күшіне енді. Қазақстанның ХАҚҰ құрамына 
кіруі халықаралық төтенше жағдайлар құрылымдарында, сондай-ақ Орталық 
Азиялық аймақтағы елдердің қорғаныс жүйесінде өз орнын алуға мүмкіндік берді. 
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі қол қойылған ТЖ саласындағы халықаралық 
келісім шарттардың негізінде әртүрлі елдер мен халықаралық ынтымақтастыққа 
қол жеткізді.
Қазіргі кезде қоршаған ортада түрлі өзгерістер мен толқулар сыр беріп жүр. Атап 

айтсақ, климаттың күрт өзгеруінен, табиғи және шикізат ресурстарын шектен тыс 
пайдаланудың салдарынан болатын түрлі апаттар, жаңадан шыққан түрлі жұқпалы 
аурулардың таралуы (құс, шошқа тұмауы, т.б)- осының барлығының қоршаған 
ортаға тигізер әсері орасан зор. Адам, табиғи және материалдық ресурстардың 
қауіпсіздігі мемлекет үшін басым бағыттардың бірі болғандықтан сақтандыру жүйесі 
күшейтіліп, төтенше жағдайларға ықпал ету қолға алынуда.

Тимур ҚОЯНБАЕВ, 
ауданның ТЖ бөлімінің инженері.

1 наурыз – Дүниежүзілік Азаматтық 
қорғаныс күні
Еліміздің азаматтық қорғанысы

Денсаулықты бірінші кезекте адамның 
өзі қалыптастыруы керек.

Н. Назарбаев.
Дені сау ұрпақ – болашақтың берік қамалы сынды. 

Қазіргі таңда елімізде спортқа жаппай бет бұрып, 
салауатты өмір салтын ұстанушы азаматтар қатары 
көбеюде. Бұл, әрине, қуанарлық жайт.

Спортқа деген сүйіспеншілігіңді еріксіз оятып, 
көңіліңді бір марқайтып тастар спорттық іс-шаралар 
легі де ауданымызда көптеп ұйымдастырылады. 
Соның бір көрінісі ретінде 21 ақпанда  № 2 Саумалкөл 
мектеп-гимназиясы жанындағы шаңғы алаңында 
11 мекемеден (мектептер, балабақша, ЖШС) 117 
қатысушымен ұйымдастырылған шаңғы тебу жарысы 
болды.
Өзге де турнирлер секілді, бұл жарыста да қатысушыларға 

арнайы меже қойылды. Ерлерге 1000 метр, әйелдерге 500 
метр, ал оқушыларға 2000 метрлік қашықтықты бағындыру 

Ұлт денсаулығы. Спорттық Қазақстан.
ШАҢҒЫШЫЛАР ЖАРАДЫ!

тапсырылды.
Жарыс қорытындысы бойынша ерлер арасынан топ 

жарған Александр Терещенко (№ 2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясы) болса, Семен Куновянин (Рудный орта 
мектебі) 2 орынды еншілесе, Виталий Зоська (АПНИ) 3 
орынға тұрақтады.
Әйелдер арасынан үздік деп танылған Елена Лукина 

(Рудный орта мектебі), 2 орында Марина 
Горбачева («Колосок» ясли бақшасы), 
3 орынды Юлия Чистофорова (Рудный 
орта мектебі) алды.
Оқушылар арасында ер балалардан 

Константин Герасименко (№ 2 Саумалкөл 
мектеп-гимназиясы), Шыңғыс Қазенов 
(Мәдениет орта мектебі), Дмитрий Ребров 
(№ 2 Саумалкөл мектеп-гимназиясы) 1, 2, 
3 орындарды қанжығаларына байлады.
Оқушы қыз балалар арасында Әмина 

Ізбасарова (Мәдениет орта мектебі) топ 
жарса, 2 орын Назым Әскерге (Мәдениет 
орта мектебі) бұйырды, ал 3 орын  Вика 
Реброваның (№ 2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясы) еншісіне байланды.
Сондай-ақ бұл жарысқа өз мектеп 

ұжымын бастап келген Рудный орта 
мектебінің директоры Қанат Қожахметов 
пен Комаровка негізгі мектебінің директо-
ры Ерік Біләловтер де аяғына шаңғы бай-
лап, жарыс алаңының қатысушылары 
болды.
Сонымен қатар, бұл жарысқа құрылыс 

бөлімі мен ішкі саясат бөлімі, мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімі мен аудан әкімінің көмекшісі де қатысты.
Спортты сүйіп, оның құндылығын түсініп, тұрақты түрде 

шынығумен айналысқан ұлт пен қоғам қандай сында сы-
налса да, мүдірмей, сүрінбей алға жылжып, өзінің де, елінің 
де мәртебесін асқақтатары сөзсіз. Отанымызды айдай 
әлемге паш етіп, абырой, беделін биікке жеткізер салауат-
ты өмір салтын берік ұстанатын саламатты да, сымбатты 
қазақстандықтар көбейе берсін!

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

2016 жылдан бастап еліміздің 
күнтізбесіне жаңа мерекелік күн 
енгізілді. Ол – 1 наурыз – Алғыс 
айту күні. Осы алғыс айту күніне 
орай және Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығына орай Ағынтай 
батыр ауылында жаңа ны-
сан іске қосылды. «Фирма-
Златогорка» ЖШС директоры 

Хамит Шуматовтың жеке бастамасымен 500-ге жуық 
тұрғыны бар ауылда мәдени ойын-сауық орталығы,  
яғни демалыс орталығы іске қосылды. 
Жаңа нысанның ашылу салтанатына қатысқан аудан 

әкімінің орынбасары Мафруза Науанова ағынтайлық 
жұртшылықты жаңа нысанның ашылуымен құттықтап, 
алғыс айту күніне және Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
жыл басынан қолға алынған «25 игі іс» акциясының ая-
сында бой көтеріп отырған жаңа нысанның ашылуы ауыл 
тұрғындары үшін, сондай жалпы ауданымыз үшін үлкен 
жаңалық деді.
Жаңа нысанның таспасын аудан әкімінің орынбасары 

Мафруза Науанова, ЖШС директоры Хамит Шуматов және 
ауыл тұрғыны, еңбек ардагері Нина Кельш кесті.
Бұл нысанның ашылуы жөнінде Хамит Мизамбекұлы 

былай дейді: «Былтырғы егін жиналғаннан кейін ауыл 
тұрғындары жұмыстан кейінгі уақыттарында көңіл көтеріп, 
демалсын деген мақсатта өз ойымды басшылықтың 
талқысына салдым. Осылайша 2 айдың ішінде бұрынғы акт 

25 игі іс
Таєы бір нысанныѕ тўсауы кесілді

залын жөндеуден өткізіп, заманауи жабдықтап тұрғындар 
игілігіне ұсынып отырмыз».

72 шаршы метрді алып жатқан 50 орынды жаңа нысанның 
қалпына келтірілу құны 2 млн. теңгені құраған екен. Нысан 
«Фирма-Златогорка» ЖШС ғимараты жанынан ашылған. 
Демалыс орталығында бар, дәмхана, бильярд, караоке 
жұмыс жасайды. 3 адам жұмыспен қамтылған. Дәмхананың 
арнайы ас мәзірі жоқ. Ауыл тұрғындары Василий Клетов 
бильярд пен караоке жұмыстарына, ал Эккер Надежда 
мен Екатерина Шуманова басқа қызмет түрлеріне жауапты. 
Айлық жалақылары 35000 теңге.
Орталықтың жұмыс уақыты сағат 10.00-ден түнгі 1.00-ге 

дейін. Үзіліс 16.00-ден 17.00-ге дейін. Сенбі, жексенбі күндері 
би кеші, ал басқа күндері келушілердің қалауы бойынша бар, 
дәмхана, бильярд, караокеде қызмет көрсетіледі.
Ашылу салтанатының соңында Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 

орай «25 игі іс» акциясы аясында ұйымдастырылған хоккей 
жарысының жеңімпаздары марапатталды.
Сондай-ақ, Златогорка орта мектебінің директоры Жа-

нат Мадеев «Фирма-Златогорка» ЖШС директоры мен 
ұжымына мектепке көрсетіп келе жатқан көмектері мен 
қолдауына алғысын білдіріп, жаңадан ашылған нысанға 
дартс тақтасын сыйға тартты.
Ауыл тұрғындары атынан еңбек ардагері Нина Кельш 

ЖШС басшылығы мен ұжымына тұрғындар үшін жасап 
жатқан осындай игі істеріне ризалығын жеткізіп, тұрғындар 
атынан үлкен алғысын білдірді.

Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ.

А у д а н д ы қ 
көркемөнерпаздар байқауы 

– халық арасынан жас дарын-
дарды іздеудің ең бір үздік жолы 
деп айтуға болады. 
Осы мақсатта ақпан айының 

19 жұлдызында  Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 

25 жыл, Солтүстік Қазақстан 
облысының құрылғанына 80 жыл 
толуына орай Сырымбет ауылдық 
округінде округ тұрғындарының 
қатысуымен «Бірлікте, достықта, 
бейбітшілікте – гүлдене бер, жа-
сай бер, менің Қазақстаным!» атты 
көркемөнерпаздар байқауы болып 
өтті. 
Сырымбет  ауылдық  округ і 

к ө р к е м ө н е р п а з д а р ы н ы ң 
ұйымдастырған бұл байқауы жоғары 
деңгейде өтті. Аталмыш байқауда 
ән шырқалып, би биленіп, жыр да 
оқылды. Сырымбеттіктердің ерекше 
ұйымшылдықпен, өзара түсіністікпен 
өткізілген байқауы да өз кезегінде әділ 
қазылар алқасынан оң бағасын алды. 
Байқауда халықтық өнердің қазынасын 
қайта әкелген ауыл тұрғыны Сәрсен 
Хатпа «Тәуелсіздік елім» атты арнауын 
әуендетіп орындау арқылы көпшіліктің 
көңілінен шықты. Ұлдар вокалдық 
ансамблі мен Ш.Уәлиханов атындағы 
тарихи-этнографиялық мұражайы 
ұжымының қызметкерлерінен құралған 
ерлер вокалдық топтары да жоғары 
деңгейлі өнерлерімен мақтауға ие 
болды. Ал байқаудың жаңалығы мен 

Солтүстік Қазақстан облысына - 80 жыл
Гүлдене бер, жасай бер менің Қазақстаным!

қазылар алқасының «қазынасы» 
болған Нияз Майдан «Сәби бақыты» 
әнімен көпшіліктің көзайымына айнал-
ды. «Қазақ осы», «Білмейді» термелерін 
беріле орындаған Қарақамыс негізгі 
мектебінің 5 сынып оқушысы Ера-
лы Байзолла қазылар алқасының 
пікірі бойынша өз болашағынан үлкен 
үміт күттіретін өрендердің бірі. Со-
нымен қоса, көпшілік Бейсекеевтер 
ансамблінің өнеріне тәнті болды.
Ал Дәуқара ауылының өнерпаздары 

ішінен мұғалімдер вокалдық тобының 
орындауында жүрек қылын шерте 
орындалған «Перзент парызы» мен 
Халықтық домбыра ансамблінің 
жетекшісі Тоты Жанысованың 
«Мен сыйға тартқан орамал» және 
осы ансамбльдің орындауындағы 
Дина Нұрпейісованың «Той ба-
стар», Қазанғаптың «Көкіл», Нұрғиса 
Тілендиевтің «Ата толғауы» күйлері 
қазақтың қазақы болмысын айныт-
пай көз алдыңа келтіретін тамаша 
көріністер болды.
Әрбір өнер ұжымына, байқауға 

қатысушыларға аздаған ескертпелер 
айтылды. 
Осы күні күннің екінші жартысында 

қазылар алқасы Елецкий ауылдық 
округінің  көркемөнерпаздар 
ұжымының арнайы дайындаған 
концерттік нөмірлерін тамашала-
ды. 
Мұнда мектеп мұғалімдері мен 

оқушыларының ғана қатысуымен 
өткен байқау болды. Бұл байқауды 

ұйымдастыруда мектеп ұжымы аз 
еңбектенбегені көрініп-ақ тұр. Алайда, 
аталмыш округтың басқа мекемелері 
мен тұрғындары не қатысушылар 
сапында, не көрермендер залын-
да болмады. «Туған жер» әнін тап-
таза орындап шыққан Татьяна Пи-
чугина қазылар тарапынан жоғары 
бағаға ие болса, Иван Шуховтың 
шығармашылығынан үзінді оқыған 
Лаура Құрманғалиева өзінің ырғақты 
дауысымен мәнерлеп оқудың жас 
шебері екенін танытты. Сонымен 
қатар, мектеп оқушыларынан құралған 
хор бүгінгі байқаудың ажары мен ба-
зары болды. Бұл көркемөнерпаздар 
ұжымы қазылар алқасының қатал 
сынына ұшырады.
Десе де, сын айтылмай мін түзелмес 

деген де бар. Әрбір өнер ұжымының 
қат-қабат қарбаласы бола тұра 
ерекше еңбектеніп, өзгеше дайында-
лып, осындай байқауға қатысып, өз 
ауылдарын, өз округтерін жауапты 
сәтте ұйымшылдықпен тығырықтан 
алып шыға білуі де батылдық, 
таланттылық.

«Ел іші - өнер кеніші» деген, қазақтың 
қаймағы бұзылмаған ауылдарында 
таланттар жетерлік. Олардың биылғы 
жылы шықпаса да, келесі жылы не-
месе бірнеше жылдан кейін шығары 
– ақиқат. Себебі, алмас қылыш 
қын түбінде жатпас дегендей, қазақ 
даласының әрбір ұлы мен қызы дара 
талант, дара болмыс.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
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«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 7 мемлекеттік қызмет 

көрсетіледі:
- тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси-

лер мен механизмдерді, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, 
мелиорациялық және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машиналарды басқаруға куәлік беру;
- тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси-

лер мен механизмдерді, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, 
мелиорациялық және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, сондай-
ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машиналарды басқаратын тұлғаларды тіркеу;        

- тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шас-
силер мен механизмдерді, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, 
мелиорациялық және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, сондай-
ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машиналарды  мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін 
бере отырып, мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу;

- тракторларды  және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шас-
силер мен механизмдерге, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, 
мелиорациялық және жол-құрылысы машиналары мен механизмдеріне, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машиналарға мемлекеттік кепілдік тіркеу;

- тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерге, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, 
мелиорациялық және жол-құрылысы машиналары мен механизмдеріне, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машиналарға жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқау жүргізу;    

 - тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерге, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, 
мелиорациялық және жол-құрылысы машиналары мен механизмдеріне, 
сондай-ақ өткізгіштігі жоғары арнайы машиналар ауыртпалығы жоқтығы (бо-
луы) туралы ақпараттар беру;  

- мал шаруашылығы өнімінің сапасын және өнімділігін арттыруға және асыл 
тұқымды мал шаруашылығын дамытуды қаржыландыру.

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2015 жылдың 31 желтоқсанын қоса 3546, 
соның ішінде халлықа қызмет көрсету орталығы арқылы 63 мемлекеттік қызмет  
ұсынылды.
Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісін жетілдіру үшін барлық көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтерге карточкалар жүргізіледі, мұнда әр қызмет алушы 
қызмет берушінің жұмысын «жаман», «орташа», «жақсы» деп бағалай алады. 

2015 жылдың кезеңіне «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне мемлекеттік қызмет 
көрсету сұрақтары бойынша қызмет алушылар жағынан өтініштер түскен жоқ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қызмет 
алушының ризашылығын және тиімділігін арттыру үшін қызмет алушылардың 
арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. 

Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік 

қызметтердің ұсынылуыРесей  мемлекетінің императорлық- 
географиялық қоғамының тапсырмасымен 

Ш.Ш.Уәлихановтың Қашқарияға саяхатының 
жүзеге асқанына биыл 2016 жылы 158 жыл тола-
ды. 

Саяхаттың мақсаты мен 
міндеттері: Қашқарияның 
табиғаты, халқының 
жағдайы, сауда байланыс 
жолдары Ресей империя-
сын экономикалық-саяси 
тұрғыдан қызықтырды. 
Саяхат  қалай басталды? 
1857 жылы Петр Петрович 
Семенов Тянь-Шаньский 
Орта Азияға саяхатынан 
Омбыға оралды. 1856-1857 
жж. Семенов Қазақстанның 
көптеген жерлерінде болды. 
Ыстықкөлді толық айналып 
шықты. Нарын жотасын-
да болды. Көптеген құнды 
деректерді жинады.

1856 жылы Петр Петрович жас офицер-қазақ  
Ш.Ш.Уәлихановпен танысады. Шоқан Семеновке жара-
тылыстану ғылымынан өте білімділігімен, өз халқының 
әдет-ғұрпын  жақсы білетіндігімен қатты ұнайды. Орта 
және Орталық  Азияға бару арманы екенін айтады.  
Семенов Қашқарияға баратын адам  Шоқан екенін 
түсінеді.  Ресеймен  қатар ағылшын империясының 
да  Алтышахарға  деген қызығушылықтары жоғары бо-
латын. Империалистік отаршыл мемлекеттер үшін бұл 
аймақ  жаңа шикізат көздері мен рынок көздері еді. Бұған 
дейін Қашқария туралы ешқандай мәлімет  жоқ бола-
тын . Әлем картасында Қашқария ақ парақ беті болып 
тұратын. Ағылшындар Қашқариға барып мәліметтер 
әкелуге неміс географы Адольф Шлагинвейтті жіберген. 
Ол хабарсыз кетті.Тағдыры өкінішті болды: (оның басын 
кескен).
Семенов  Уәлихановтың  белгісіз елге саяхат жасауына 

қызығушылығын  туғызады. Шоқан Қашқарияға баруға 
келісімін береді. Барлығы Шоқанның алдағы тағдырына 
алаңдады. Шоқан  ол жақтан қайтпауы да мүмкін, сон-
да мәңгіге қалып қоюы да мүмкін еді.  28 маусымда 
1858 жылы Шоқан Қашқарға баратын  сауда керуеніне 
қосылады.  1 шілдеде  керуен Жоңғар Алатауына жетеді. 
Алтын-Емел өткелінен төмен түсіп Іле өзені алаңына 
келеді. Өткелден өту қиын болады, өткелден 3 күн жүріп 
өтеді. 100 шақты түйе, 65 ат, 6 киіз үй, 18545 рубль күміс 
тұратын тауармен 7 күннен кейін керуен Кеген өзеніне 
жетеді. Кеген даласынан керуен Сан-Таш аласа өткелінен 
өтіп Ыстық-Көл  қазаншұңқырына келіп жетеді. 

9 қыркүйекте Қызылсу өзенінің  жағасында керуен  

Тағылым 
Шоқан Уәлихановтың Қашқарияға саяхаты

түнеп, теріскей Алатауынан тар керуен жолымен Заукан 
өткелінен өткесін  Шоқан  керуенді айналып атын тоқтатты. 
Таңертең Шоқан ешбір ғалым баспаған жерлермен жүрді. 
27 қыркүйекте Қытай шекарасын қиып өтті. 1 қазан 1858 
жылы талтүсте Қашқарға келіп жетті. Алғашқы күннен ба-
стап Шоқан Қашқардың Шығыста осыншалықты даңққа 
не себепті ие болғанын білді.
Қашқар-мұсылман әлемінің оазисі. Бұнда әйелдер 

еркін, ешқандай  тиымдар жасалмайды, ерлермен тең 
құқықты,ерлермен бірге әртүрлі мәжілістерге қатыса 
алады.  Әр жерде ашық түрде шараптар  мен әр  жерден 
келген тауарлар еркін сатылуда.

 Еуропа ғылымында Қашқария туралы беймәлім болып 
келген географиялық  мәліметтер,  тарихы, халықтың ор-
наласуы, басқару жүйесі, саяси жағдайы, өнеркәсіп пен 
саудасы  туралы мәліметті    Шоқан үлкен төзімділікпен  
жинады.     Кейіннен бұл мәліметтер көптеген ғалымдардың 
еңбектерінде  жарық көрді. Қашқарда жүргенде Шоқан 
Ресей мен Шығыс Түркістан арасында  сауданы дамы-
туды ойлады. Саудаларының негізгі көзі - шай. Шайды 
алтын, күміске айырбастап алады, Ресей тауарына 
сұраныс жоғары. Тағы бір түйген ойы, Қашқардан мақта 
сатып алу болды. Ол кезде әлі мақта өндірісі өз елінде 
,Ресейде  әлсіз дамыған еді.

 Шоқанның Қашқарияға сапары  туралы есебі  өте 
саяси тұрғыдан жасалынды. 20.11 1864 жылы  шет ел 
министрі А.М.Горчаков әскри министр Д.А.Милютин    
Александр II патшаға  Орта Азиямен  сауданы дамы-
ту керектігін  айтып хат жазады . Ол хатта жаңа жерді 
күштеп жаулап алу ешқандай пайда әкелмейтінін, сау-
даны дамыту арқылы ғана ықпал ете алатыны туралы 
жазылған.  Петербургтегі сыртқы істер министрлігіне есеп 
беруге шақырылған  Шоқанды географтар,этногрофтар, 
әскерилер ,дипломаттар жылы  ықыласпен қарсы алып, 
Қашқария туралы  көптеген деректерді Шоқанның өз 
аузынан естиді.  П.П Семенов Тянь-Шанский  Орыс 
географиялық қоғамына «Қашқария туралы очерк» жа-
зуы туралы өтініш айтады. 1858-1889 жж.  «Алтышахарға 
саяхат»  немесе  шығыстың алты қаласы Қытайдың  
Нан-Лу  провинциясы  (Кіші Бұхара)  туралы шығармасы 
толықтай 1904 ж орыстың географиялық қоғамының 
баспасынан шығады. Шоқанның еңбегінің арқасында 
барлық әлем Қашқария туралы білетін болды. Әлем 
картасында «Қашқария»  деген мемлекет пайда бола-
ды.
Шоқан бірінші болып Орталық Азияға зерттеу жасады. 
Біз өз отандасымыздың баға жетпес еңбегін жоғары 

бағалап, мақтанышпен айтамыз. 
Мәңгілік елдің білімді ұрпақтары барда Шоқан 

Уәлихановтың есімі мәңгі жасайды.
Гүлмира БУКИНА,

Қызыләскер ОМ-нің тарих және 
география  пәндерінің мұғалімі.                                   

Мұғалім деген - ерекше тұлға дара шың,
Ұмытылмастай көңілде мәңгі қалатын.

Мұғалім деген - аяулы адам асыл жан,
Шәкірт көңілінде күн болып жайнап жанатын. 
Білім күші құдіретті. Ол бар жерде үздіксіз даму үрдісі жүреді. Сол үрдісті  

тоқтатпай алып жүретін тұлға әрине - ҰСТАЗ.
Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, 

кеншісін де ұстаз өсіреді. Ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты.    
Біз әр жыл сайын санамыз өсіп, азамат болуға ұмтыламыз. Сол кездегі бала 

қиял кей кезде қол жетпес арманға қанат сермейді. Осы жолдағы алдымыздан 
шығатын кедергілерден сүрінбей өтуге, алға қойған мақсатымызға жету үшін 
күресуге де үйрететін - ұстаз.  
Мектебімде қаншама жылы жүректі ұстаздар бар. Өнеге тұтар қаншама 

жақсылар жүр. Біздің жүрегімізге  болашаққа мақсат қоя білуге сенім ұялатқан 
зор тұлға  бізге «Абайтану » пәнін жүргізетін сөзі маржан, асыл  ұстазымыз 
-  Сандуғаш Ерғалиқызы. Оның әсерлі үнінен, асықпай мәнерлеп сөйлеген 
сөзінен әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық сезімнің, дана ойдың 
ыстық лебі есіп тұрғандай.   
Ұстаз жүгі – ауыр жүк.  Біз оны Сандуғаш Ерғалиқызының әр сабақты 

түрлендіре отырып, бойындағы бар асылын біздің санамызға ұялатуынан 
ұғынып отырамыз. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол 
ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз. Асыл 
жандардың еңбегін зая кетірмей, үмітін ақтау біздің борышымыз.  

Ермұхан МӘЖИТОВ,
Дарын ҚАСЫМОВ,
Бірлестік ОМ-нің 

9 сынып оқушылары.

Ұстаз мерейі
МҰҒАЛІМ – МЕКТЕПТІҢ ЖҮРЕГІ

Жүсіпов Болат Неғмашұлы - ветеринария бөлімінің басшысы, әр сейсенбі 
күні сайын, сағат 16.00 ден 18.00-ге дейін.
Мекен жайы: Саумалкөл селосы, Сыздықов, 4 көшесі. Телефон 22-767.
Татьяна Ивановна Чепелева - ветеринария бөлімі басшысының орынбасары, 

әр сәрсенбі күні сайын, сағат 16.00 ден 18.00-ге дейін.
Мекен жайы: Саумалкөл селосы, Сыздықов, 4 көшесі. Телефон 22-936.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Айыртау ауданы бойынша  ветеринария бөлімінде 21-767 сенім телефоны 

жұмыс істейді. Сенім телефоны арқылы сіздер қызметшілер мен лауазымды 
тұлғалар тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды хабарлай аласыз-
дар. Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей-жай 
қалмайды.    

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің бөлім басшысының және 
орынбасарының азаматтарды жеке мәселелері

 бойынша қабылдау кестесі

Айыртау аудандық соты ҚР ӘҚБтК – нің 517 бабының 6 бөлігі 
бойынша жауапқа тартылған Ш. деген азаматқа қатысты әкімшілік 

істі қарады, яғни  шетелдiктiң визада не тіркеу кезінде көші-қон карточ-
касында көрсетілген мерзім өткеннен кейін үш тәулік ішінде Қазақстан 
Республикасынан кетпеуінен көрінген, Қазақстан Республикасының 
халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзған, әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет үшін 
жауапқа тартылды. 
Сот, Ресей Федерациясының Ш. деген азаматы Қазақстан Республи-

касына «Бидайық» бақылау-өткізу орны арқылы өтіп, жергілікті ішкі істер 
органына уақытында  тіркеуге тұрмағаны туралы анықтаған. Алдында, 
яғни 2015 жылғы 8 маусымда азамат Ш. Көкшетау қаласының ішкі істер 
басқармасының қаулысы бойынша ҚР ӘҚБтК – нің 517 бабының 1 бөлігі 
бойынша әкімшілік жазаға тартылған болатын, оған ескерту жасау жазасы 
қолданған.
Айыртау аудандық сотының қаулысы бойынша азамат Ш. ҚР ӘҚБтК – нің 

517 бабының 6 бөлігі бойынша кінәлі болып табылып, он бес айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде, яғни 31815 теңге мөлшерінде айыппұл салынды.  

Самал АЛДАҢҒАРОВА,
Айыртау аудандық сотының бас маманы.

Қоғам және заң
Заңнаманы бұзғаны үшін жазаланды

Пробация қызметі есебінде  – сынақ мерзімі пробация 
бақылауында болған кезеңде әрбір бас бостандығынан айырылуына 

байланысты емес сотталған адамның жаңа қылмыс жасауының алдын 
алу мақсатымен, олардың жүріс –тұрысын одан әрі түзету үшін пробация 
қызметі оларға қатысты жеке әзірлейтін және іске асыратын әлуметтік- 
құқықтық сипаттағы шаралар кешені.
Пробациялық бақылау - бұл сынақ мерзімі кезеңінде әлеуметтік- құқықтық 

көмек алуға жәрдем көрсете отырып,  сотталғандарға сот жүктеген 
міндеттердің орындалуына және олардың жүріс-тұрысына бақылауды 
жүзеге асыру жөніндегі  пробация қызметі бөлімінің жұмысы.
Пробация қызметі бөлімі пробациялық бақылауда тұрған  сотталған адам-

ды есепке қойған кезде:
Сотталған адамның денсаулық жағдайын, білім деңгейін және еңбекпен 

қамтылғандығын, тұрғылықты жерінің бар –жоғын анықтай отырып, жеке ба-
сын зерделейді, сондай-ақ әлеуметтік –құқықтық көмектің көлемін айқындау 
үшін қажетті өзге де мәліметтерді анықтайды;
Әлуметтік –құқықтық көмек көрсету, оған қатысты пробациялық бақылауды 

жүзеге асыру және тоқтату тәртібін түсіндіреді, сондай-ақ тіркелу үшін  про-
бация қызметіне келу күндерін белгілейді;
Сот жүктеген міндеттерді орындау тәртібін, оларды орындамағаны, сондай-

ақ пробациялық бақылау тәртібін бұзғаны үшін жауапқа тарту тәртібін 
түсіндіреді;
Пробация қызметі бөлімі есебінде тұрған сотталған адамның жеке басын 

және тіршілік жағдайын зерделеу нәтижесі бойынща  пробация қызметі 
әлуметтік- құқықтық көмек көрсетудің жеке бағдарламасын жасайды. Білім 
алуға, мамандық меңгеруге, жұмысқа орналасуға, сондай-ақ құқықтық 
көмекпен қамтамасыз етуге жәрдем беру  сотталған адамдарға әлуметтік- 
құқықтық көмек көрсетудің негізгі бағыттары болып табылады және осы 
бағыттарға байланысты жеке бағдарлама тағайындалады.
Жеке әзірленген бағдарламаға сәйкес  сотталған адамдарға әлуметтік 

–құқықтық көмек көрсетуді жүзеге асыру кезіңде  пробация қызметіне 
жергілікті атқарушы органдар, үкіметтік емес және өзге де ұйымдар жәрдем 
береді.  

Манат ҚАБАШЕВ,
Айыртау ауданының №2 ПҚТ аға инспекторы, әділет капитаны. 

Сотталғандарға әлеуметтік-құқықтық 
көмек

2016 жылғы 27 ақпанда сағат 11.00-де Володар ауылдық округі әкімі 
аппаратының ғимаратында Володар ауылдық округіне қызмет көрсететін 
учаскелік полиция инспекторының бос лауазымына кандидатураны ашық 
талқылау жөніндегі жиын өтеді.

*   *   *
2016 жылғы 27 ақпанда сағат 11.00-де Гусаковка ауылдық округі әкімі 

аппаратының ғимаратында Гусаковка ауылдық округіне қызмет көрсететін 
учаскелік полиция инспекторының бос лауазымына кандидатураны ашық 
талқылау жөніндегі жиын өтеді.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз...

Абай.
Шіркін! Адам баласының 

қалауы, арманы таусылған ба? 
Өмірге келуім, ата-анама қуаныш, 
шаттық сыйлауым, бүлдіршін 
бөбек боп өсуім, желкілдеп шәкірт 
болуым – бәрі-бәрі адамның әр 
кезеңіне тән құбылыстар ғой. 
Алғаш мектеп табалдырығын ат-
тап, әріп таңбасын үйренгеннен-
ақ мені өзіне жаулаған бір нәрсе 
болғанына сенімдімін. Ол не 
дейсіздер ғой? Айтайын.
Ол–мынау әлемге жарық дүниені 

танытатын, көзі ашыққа – маржан, 
көзі жабыққа – арзан, бағалы да, 
қасиетті КІТАП. Кітапты төріңе 
жинап қойсаң, шаң болады, 
қарап тұрып тозады. Ал ішін аша 
қалсаң, керемет ғажайып дүниеге 
жолыққандай боласың. Кітап 
оқу арқылы таусылмайтын кен-
ге кезігесің, мыңжылдық рухани 
байлыққа ие боласың. «Қабат-
қабат қаттама, ақылың болса, 
аттама» деген сөз де осы асыл 
дүниенің артықшылығын айтып 
тұрғандай! 
Тіпті орыстың жазушысы Мак-

сим Горький де кітапқа деген 
ынтызарлығын өз еңбектерінде 
атап көрсетпей ме? Кітап – 
қоймалардың қоймасы, асыл сөз 
жинағы, шежіре, тарих. Менің жақсы 
көретін кітапханам – Бірлестік 
орта мектебінде орналасқан. 
Кітапханамыз таза, әр кітап өз 
орнында. Жылы жүзімен бізді 
кітапханашымыз Махметова Сар-
биназ Байбатырқызы қарсы ала-
ды. Мен және менің құрбыларым 
оқыған кітаптар өте көп. 

«Жақсының жақсылығын айт, 
нұры тасысын» демекші, Сарбиназ 
Байбатырқызы әр оқыған кітаптың 
мазмұнын сұрайды. Өзі жан-
дүниесі ерекше адам. Мен кітап 
оқығанды ұнатамын. 
Өз мақаламды өлең жолдарымен 

аяқтағым келеді:
Бірлестік деген жерімде,
Бәрі бар менің елімде.
Талапты болсам мен өзім,
Жетемін үлкен жеңіске.

Аққу СӘЛІМБЕК,
Бірлестік ОМ-нің 

6 сынып оқушысы.

Оқушы бұрышы
Менің сүйікті 
кітапханам



Айыртау таѕы 525 ақпан 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Тұмау – ең кең таралған жұқпалы ауру болып табылады. 

Өмірінде бір де бір рет тұмаумен ауырмаған адам кездеспес. 
Тұмау науқас адамнан дені сау адамға, үлкенге болсын, 
балаға болсын оңай жұғады.
Тұмау вирусы көбінесе мұрын мен жұтқыншақтың шырыш-

ты қабығында болады, сондықтан түшкірген, жөтелген және 
сөйлескен кезде сілекей немесе мұрын шырышының тамшыла-
рымен бірге ауаға түседі. Сонымен, тұмауды тек науқас адамнан 

ғана жұқтырып алуға болады.
Айтылып өткендей, шындығында жер шарындағы барлық тұрғындар тұмау 

ауруына шалдығады. Дәстүр бойынша аурушаңдылықтың үдемелі кезеңі суық 
айларға дөп келеді. Тұмау вирусы өзінің белсенділігін ауада төрт сағатқа дейін, 
сілекей және қақырық құрамында (олар кеуіп төмен беткейлерге түскеннен кейін 
мысалы, төсек орынға, жұмыс үстелінің бетіне және тағы басқа жерлерге) – екі 
апта шамасында, бөлме шаңында – бес аптаға дейін сақтайды. Сонымен бірге, 
іс жүзінде барлық дезинфекциялық құралдар вирусты жеңіл жояды, сондықтан 
да оларды қолданумен жасалған ылғалды жинастыру және әрдайым бөлмені 
желдету – аурудың алдын алудың ең қарапайым әдісі болып табылады. 
Тұмаудың инкубациялық кезеңі бірнеше сағаттан екі-үш күнге дейінгі ұзақтықта 

болуы мүмкін. Тұмау асқынбаған жағдайда аурудың ұзақтығы бір апта көлемінде 
болады. Аурудың ең жиі болатын белгілері – дене қызуының 40°С-қа дейін 
көтерілуі, қалшылдау, әлсіздік, көз қарлығуы, буын мен бұлшықеттің ауруы, бас 
ауруы, тамақ ауруы және жөтел. Тұмаудан кейін көп жағдайларда асқынулар 
пайда болады: құлақ, тамақ және мұрын аурулары, жүйке жүйесі жағынан және 
өкпенің асқынулары, сонымен қатар жүрек-тамыр жолдарының, бронхоөкпе және 
бүйректің созылмалы ауруларының асқынулары, қант диабеті және тағы басқа. 
Тұмау, әсіресе, екі жасқа дейінгі балаларда, созылмалы аурулары бар адамдар 
мен егде жастағы адамдарда өте ауыр түрде өтеді.
Аса қауіпті топта жүкті әйелдер болып есептеледі. Өйткені, ЖРВИ (жұқпалы 

респираторлы вирусты инфекциялар) және тұмау жүйке жүйесінің, сондай-ақ 
эндокринді жүйенің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан да, атап 
өткендей, тұмау – бұл өте қауіпті ауру және оның алғашқы белгілері көріне 
бастағанда кешіктірмей мамандандырылған медициналық көмекке жүгіну қажет. 
Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, тұмауға қарсы вакцинаны елеулі 
түрде аурушаңдылықтың қысқаруына, асқынулар мен өлім жағдайларының 
төмендеуіне әкелетін, халықты тұмаудан қорғайтын жалғыз және ең тиімді әдіс 
ретінде ұсынды. Екпе алған адамдарда тұмауға қарсы иммунитет бір жылға дейін 
сақталады, бірақ ДДСҰ вирустың антигендік өзгергіштігіне халықаралық бақылау 
жүргізеді, сол арқылы жаңа маусымдағы иммунопрофилактикаға арналған 
вакцинаның құрамына кіруі қажет штаммдарды және олардың қайсысы маңызды 
болып келетіндігін жыл сайын анықтайды.
ЖРВИ және тұмаумен аурушаңдылықтың жоғарылауы кезеңінде тұмаудың 

арнайы алдын алу жолынан басқа, адам көп шоғырланатын жерлерде болмауға 
барынша тырысу қажет, ал ондай жерлерге барып қалған жағдайларда бірреттік 
қорғаныс бетперделерін қолданған жөн, суықтанып қалудан сақтану керек және 
ауа райына сәйкес киініп, далаға шығар алдында мұрынға оксалин майын жағу 
ұсынылады. Бөлмені күніне екі-үш реттен кем емес желдету, жеке бас гигиенасына 
да баса назар аудару және бөлмені залалсыздандыратын жинастырулар жүргізу 
қажет. Ең бастысы естеріңізде болсын, кез келген ауруды емдегеннен де, оның 
алдын алған анағұрлым жақсы, әрі тиімдірек.

Динара ӘШКЕЕВА,
Айыртау ОАА дәрігер-эпидемиологы.

Сақтықта қорлық жоқ
Ем іздегенше, ауырмайтын 

жол ізде

Адамға талай жерді көрген артық,
                                                      Танысып әркімдерді білген артық.

                                                         Мысырға патша болып тұрсаңдағы,
                                            Болмайды туып – өскен жерден артық.

Шал Құлекеұлы.
Туған жер – адам өмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны елімен, 

өткенімен және болашақпен байланыстырады. Сондықтан да тіпті балалық 
шақтан бастап-ақ адамда Отанға деген махаббат сезімі оянады. Әрбіріміз 
үшін Отан ошақ басынан басталады: туған жер, туған көше, туған ауыл. 
Менің Отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбатты жер Сарытүбек 

ауылынан басталады. Осы жерде менің көңілді де шаттық балалық шағым 
өтті. Аулада ойнағаным және мектепке барған көшем әлі есімде.  Сол кезде 
маған көшем ұзын болып көрінетін. 
Туған жер ұзаққа қиып жібермейтін. Оймен қиялдап туған көшені, 

достарыңды, ананның «үйге кір» деген сөзін еске түсіретін. Жүректің әлсіз 
дүрсілі естіледі. Қазір өз жанұям, ошақ басты адаммын, бірақ та өмір бойы 
мен үшін балалық шақтағы туған аула мен көше – менің кішкентай Отаным. 
Сонымен бірге мен елімнің бір бөлшегімін, оның бүгіні мен болашағымын.

А.КӨШІМБАЕВ,
«ЕС-164/8 мекемесі» ММ 

жедел бөлімнің жедел уәкілі, 
әділет капитаны. 

Отан – оттан да ыстық
Туєан жерім – алтын бесігім

Ақан ағам Құмтөккенде туған  
  ғой,
Күліп-ойнап жүргені де анық қой.
Жаныңа батқанын білсек егер  
  біз сенің,
Бір амалын табырымыз анық  
  қой.
Барлық пенде өмір үшін   
  жаралған,
Сыйлайтұғын елдің бәрі   
  қараңдар.
Ақан ағам кеттім мен деп жар  
  салып,
Қара жерді құшақтадың   
  мұздаған.

Еске алу
Тағдырдың жазуы шығар, бәрімізге асқар таудай пана болып, сүйенішіміз 

болған ардақты ағамыз Құмтөккен ауылының тумасы Жауваров Ақан 
Елеумесұлын 28 ақпан күні болатын 40 күндік дұғасында сағынышпен еске 
аламыз.

Ақан ағам шаңырағым бар  
  дейтін,
Сол шаңырақты жаппауды ол  
  жөн дейтін.
Ақан ағам осы қалған дүниені,
Кімге бұйырып тастайтынын  
  білмейтін.
Ақан ағам айтқанынан   
  таймайтын,
Ауыл ішін жаяу жүрмей   
  шарлайтын.
Ақан ағам ақ көлігін жөндеп ап,
Зулап өтіп алдына жан   
  салмайтын.
Ақан ағам ашық-жарқын қабағы,
Біз дегенде шабылып бір қалады.
Кіп-кішкентай Сезім деген 
  қызымды,
Үйге әкеліп қуанышқа балады.
Ақан аға ағайынды жинайтын,
Бұл күн емес зар илетіп   
  жылайтын.
Ақан аға бауырың мен анаңды,
Күйге салдың өмір бақи   
  қимайтын.
Ақан аға топырағың торқа боп,
Жылы жатшы мына жақта  
  жайлы деп,
Сізді ешқашан ұмытпаспын  
  мен, аға,
Айтқаныма көнетұғын   
  жаным деп.
Еске алушылар: келіні Гүлдана, 
туған-туысқандары.

ДҮЙСЕНБІ, 29 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.kz» 
11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
14:55 «Көктем шақырады» Күнделік 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат» Т/х 17:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 
17:30 KAZNEWS 17:55 «БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ» 18:05 «Сурет сыры» 18:15 
«Аюлар» М/х 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 
22:55 «Көктем шақырады» Күнделік 23:00 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:35 «...Үй болу қиын» 0:05 KAZNEWS 0:50 
«SPORT.KZ» 1:10 «Серпіліс» 1:55 «Менің 
Қазақстаным!» 2:25 «Бүгінгі күннің батырла-
ры» 2:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:05 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 «Жеті күн» 11:00 «Экономкласс» 11:10 
«Магия кухни» 11:40 М/ф «Белка и Стрелка: 
озорная семейка» 12:00 М/с «Фархат» 12:25 
«Сотқа жеткізбей» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 Т/с 
«Гречанка» 15:00 Новости 15:15 «Бармысың, 
бауырым?» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» 17:00 Новости 17:15 Т/с 
«След» 17:55 «Орталық Хабар» 19:00 «ТВ 
Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 «Бетпе-бет» 23:00 Церемония награжде-
ния кинопремии «Оскар» 00:30 «Негізінде...» 
00:35 Қорытынды жаңалықтар 01:05 «По сути» 
01:10 Итоги дня 01:40 «Сотқа жеткізбей» 
02:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ ЗДО-
РОВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 13:00 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:55 «П@УТINA» 14:20 «СТАНИ-
ЦА» Т/с 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 Т/с «РАС-
ПЛАТА» 2:00 «П@УТINA+» 2:50 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:40 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Самара 2» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 Т/с «Любовная сеть» 23.55 
«Честный детектив» 00.50 «Группа «А». 
Охота на шпионов». «Иные. Выносливость. 
За гранью» 02.25 Т/с «Срочно в номер! 2» 
03.25 «Анжелика Балабанова. Русская жена 
для Муссолини» 04.20 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 1 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

АЛҒЫС АЙТУ КҮНІ 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Алтын ұя» Т/х 10:50 «Әпке» Т/х 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 
Т/х 14:55 «Көктем шақырады» Күнделік 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:25 «Жүрегім сізге ама-
нат» Т/х 17:15 М/ф 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Табыс сыры» 18:15 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«Көктем шақырады» Күнделік 23:00 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй 
болу қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Әпке» Т/х 
1:35 ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
«НОРВИЧ СИТИ» - «ЧЕЛСИ» 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 М/ф 
«Белка и Стрелка: озорная семейка» 11:55 
«Сотқа жеткізбей» 12:25 Т/х «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т/с «Гречанка» 15:00 Но-
вости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 
17:10 Церемония награждения кинопремии 
«Оскар» 18:35 Т/х «Алдар көсе» 19:00 Т/х 
«Пәленшеевтер» 19:25 Т/х «Сүрбойдақ» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 
Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Арнайы 
хабар» 00:15 «Негізінде...» 00:20 Қорытынды 
жаңалықтар 00:50 «По сути» 00:55 Итоги дня 
01:25 «Сотқа жеткізбей» 01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 8:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 8:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН  9:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» Т/с 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 Т/с «РАС-
ПЛАТА» 2:00 «П@УТINA+» 2:50 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:40 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Т/с «Самара 2» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 Т/с «Любовная сеть» 23.55 Вести.
doc. «Михаил Горбачев: сегодня и тогда» 
01.40 «Великая тайна ДНК». «Смертельные 
опыты. Космонавтика» 03.15 Т/с «Срочно в 
номер! 2» 04.15 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 2 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын ұя» Т/х 
10:50 «Әпке» Т/х 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«...Үй болу қиын» 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» Т/х 14:55 «Көктем шақырады» 
Күнделік 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 
«Жүрегім сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 18:05 «Кел-
бет» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 
22:55 «Көктем шақырады» Күнделік 23:00 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 

23:30 «...Үй болу қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 
«Әпке» Т/х 1:35 «Бүгінгі күннің батырлары» 
1:50 ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 М/ф 
«Белка и Стрелка: озорная семейка» 11:55 
«Сотқа жеткізбей» 12:25 Т/х «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т/с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т/с «След» 18:00 «Сильные 
духом» 18:30 Т/х «Алдар көсе» 19:00 Т/х 
«Пәленшеевтер» 19:25 Т/х «Сүрбойдақ» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с 
«След» 23:30 «Негізінде...» 23:35 Қорытынды 
жаңалықтар 00:05 «По сути» 00:10 Итоги 
дня 00:40 «Арман қанатында» 01:10 «Сотқа 
жеткізбей» 01:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 8:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 8:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН  9:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» Т/с 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 Т/с «РАС-
ПЛАТА» 2:00 «П@УТINA+» 2:50 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:40 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть 15.00 Т/с «Самара 2» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Т/с «Любовная сеть» 
22.55 «Специальный корреспондент» 00.40 
«Дуэль с вирусом. Спасти человечество». 
«Как оно есть. Кофе» 02.45 Т/с «Срочно в 
номер! 2» 03.45 «Комната смеха»  

БЕЙСЕНБІ, 3 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын ұя» Т/х 
10:50 «Әпке» Т/х 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«...Үй болу қиын» 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» Т/х 14:55 «Көктем шақырады» 
Күнделік 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 
«Жүрегім сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «АСЫЛ АНА» 18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«Көктем шақырады» Күнделік 23:00 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:35 «...
Үй болу қиын» 0:05 KAZNEWS 0:55 «Әпке» 
Т/х 1:40 «Асыл ана» 2:00 «...Үй болу қиын» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 М/ф 
«Белка и Стрелка: озорная семейка» 11:55 
«Сотқа жеткізбей» 12:25 Т/х «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т/с «Гречанка» 15:00 Но-
вости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 
17:15 Т/с «След» 18:00 «Тағдыр жолы» 18:30 
Т/х «Зәуре» 19:20 Т/х «Сүрбойдақ» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сутиә 21:00 
Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с 
«След» 23:20 «Негізінде...» 23:25 Қорытынды 
жаңалықтар 23:55 «По сути» 00:00 Итоги 
дня 00:30 «100 бизнес-тарихы» 01:00 «Сотқа 
жеткізбей» 01:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 8:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 8:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН  9:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» Т/с 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:55 
«П@УТINA» 14:20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 «РАСПЛАТА» 
2:00 «П@УТINA+» 2:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:40 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть 15.00 Х/ф «Его любовь» 18.15 
«Прямой эфир» 21.00 Х/ф «Соучастники» 
22.55 «Поединок» 00.40 «На пороге вечности. 
Код доступа» 02.35 Т/с «Срочно в номер! 2» 
03.35 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 4 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын ұя» 
Т/х 10:50 «Әпке» Т/х 11:45 «Айтуға оңай...» 
12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
«Көктем шақырады» Күнделік 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім сізге аманат» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 
«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:15 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады» 22:10 «КЕЛІН» Т/х 23:05 «Көктем 
шақырады» Күнделік 23:10 «Асыл ана» 23:30 
«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 KAZNEWS 0:45 «Әпке» 
Т/х 1:25 «Иман айнасы» 1:45 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 2:00 «Ғасырлар үні» Д/ф 2:30 
«Сіз не дейсіз?» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 М/ф 
«Белка и Стрелка: озорная семейка» 11:55 
«Сотқа жеткізбей» 12:25 Т/х «Сүрбойдақ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т/с «Гречанка» 15:00 
Новости 15:10 Т/х «Сүйген жарым» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 18:05 «Арман қанатында» 18:35 
Т/х «Зәуре» 19:25 Т/х «Сүрбойдақ» 20:00 

Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 
21:00 Итоги дня 21:30 «Көктем шуағы» Мем-
лекет басшысының Қазақстанның әйелдер 
қауымы өкілдерімен кездесуі - Праздничная 
встреча Главы государства с представи-
тельницами женской общественности Казах-
стана 22:30 «Кұс қанат ғұмыр» Мейрамбек 
Беспаевтың концерті 00:30 Всемирная серия 
бокса Баку Файерс – Астана Арланс 03:00 
«Сотқа жеткізбей» , Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «МОДНЫЙ  ПРИГОВОР »  7 : 0 0 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» Т/с 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:10 «П@УТINA» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:40 Любимое кино «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 17:35 «ЖДИ МЕНЯ» 
КАЗАХСТАН 18:40 «АВТОКУШ» 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ  НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» Т/Х 23:35 КВН 2016 ПЕРВАЯ ИГРА 
СЕЗОНА 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:55 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 4:20 «БЕРКЛИ-СКВЕР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 Х/ф «Его любовь» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 «Аншлаг и Компания» 23.30 Х/ф 
«Любимые женщины Казановы» 03.30 «Серп 
против свастики. Схватка гигантов» 

СЕНБІ, 5 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:00 «Айналайын» Т/х 
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «Дауа» 10:35 «Әзіл әлемі» 12:30 «Ас 
болсын!» 13:15 «ТАБЫС СЫРЫ 13:35 «Көктем 
шақырады» Күнделік 13:45 «ӘКЕ» Т/х 18:00 
«ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА» Т/х 19:30 KAZNEWS 
20:05 «Үздік әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «Көктем шақырады» Күнделік 22:40 
«ЖАЙДАРМАН» 0:10 KAZNEWS 0:45 Кино 
«Қызметшілер» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 08:25 

«Бармысың, бауырым?» 09:10 «Продвопрос» 
09:30 «Магия кухни» 10:00 М/ф «Агент Век-
силл» 11:50 М/с «Динофроз» 12:40 Сказка 
«Новое платье короля» 13:45 «Орталық 
Хабар» 15:00 «Жеті ән» 16:30 Т/х «Алдар 
көсе» 17:00 Т/х «Зәуре» 17:45 «Әлемнің 
жарығы» атты Президенттің қатысуымен 
мерекелік концерті 19:05 «Әсем әуен» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті күн» 22:00 Кино 
«Дом грёз» 23:45 Т/с «Перекресток в Астане» 
00:45 «Қызыл Жизель» балеті 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «БЕРКЛИ-СКВЕР» 8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 10:00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!» 11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» Т/с 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:00 «П@УТINA» 14:25 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
Кино  «МАМА  БУДЕТ  ПРОТИВ !» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» 0:25 Кино «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: 
ВТОРЖЕНИЕ» 2:15 «П@УТINA» 2:35 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:45 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:30 
«БЕРКЛИ-СКВЕР» 

РОССИЯ 1 
04.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Из жизни фруктов» 06.15 «Сельское утро» 
06.45 «Диалоги о животных» 07.40, 11.10, 14.20 
Местное время. Вести - Москва 08.00, 11.00, 
14.00 Вести 08.10 Россия. Местное время 
09.15 «Правила движения» 10.10 «Личное. 
Инна Макарова» 11.20 Х/ф «Подруги» 13.00, 
14.30 Х/ф «Другая семья» 17.00 «Один в 
один. Битва сезонов» 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Кто я» 00.45 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 02.50 Т/с «Марш Турецкого» 04.20 
«Комната смеха»  

ЖЕКСЕНБІ, 6 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Айналайын» Т/х 
9:00 «АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:05 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/ф 11:55 М/ф 
12:20 «Өмірдің өзі новелла» Т/х 13:10 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 13:40 «Көктем шақырады» 
Күнделік 13:45 «ӘКЕ» Т/х 17:55 ФУТЗАЛ 
«ЕРЕМЕНКО КУБОГЫ» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 
«ӘЗІЛ ӘЛЕМІ» 23:00 «Көктем шақырады» 
Күнделік 23:05 «Өмірдің өзі новелла» Т/х 
23:55 Кино «Тақиялы періште» 1:30 «Апта.
Кz» 2:30 «Айналайын» Т/х 

ХАБАР 
07:02 «Әлемнің жарығы» 08:30 «Жеті 

күн» 09:30 «Айбын» 10:00 «Ас арқау» 10:25 
М/ф «Двигай время» 11:40 Сказка «Принцесса 
для гусей» 12:45 «Бенефис-шоу» 14:00 Роза 
Рымбаеваның «Ертеңіме сенемін» атты 
ән кеші 16:30 Т/х «Алдар көсе» 17:00 Т/х 
«Зәуре» 17:45 «Әсем әуен» 18:30 «Қызық 
times» 19:45 «Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 
22:00 Кино «Закон доблести» 23:55 «Азия» 
тобының «Махаббат аралы» атты концерті 
01:25 Т/с «Перекресток в Астане» 02:25 
«Гамлет» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «БЕРКЛИ-СКВЕР» 7:50 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 «ВОС-
КРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:55 Лотерея «СВОЙ ДОМ» 
11:20 «ЕРАЛАШ» 12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:55 «101 КЕҢЕС» 13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:35 Большой праздничный концерт в Крем-
ле 16:05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
17:10 Кино «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 23:00 «ӘН 
ДАРИЯ» 23:50 «КЛИМ» 2:00 «П@УТINA+» 
2:45 «101 КЕҢЕС» 3:05 «ӘН ДАРИЯ» 3:50 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 

РОССИЯ 1 
05.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из 

жизни фруктов» 07.00 Мульт утро 07.30 «Сам 
себе режиссер» 08.20, 03.55 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто к одному» 
10.20 Местное время. Вести - Москва. Неделя 
в городе 11.00, 14.00 Вести 11.10 «Смеяться 
разрешается» 12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд из 
вечности» 20.00 Вести Недели 22.00 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий 
00.55 Т/с «По горячим следам» 02.55 «Гори, 
гори, моя звезда. Евгений Урбанский» 04.25 
«Комната смеха» 
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Көңіл бөліңіздер! «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» ТҚЖ 
салымдары бойынша өтемақы төлеу тәртібін бастады. 
ТҚЖ шартының Қосымша келісімдерін жасау 2016 жылғы 8 ақпаннан 

2016 жылғы 31 маусымға (қоса алғанда) дейінгі кезеңде салымшының 
электронды санды қолтаңба арқылы қол қою жолымен жүргізілетін бо-
лады 
электронды үкіметтің www.egov.kz интернет порталында;
Банктің www.hcsbk.kz интернет ресурсында.
Сұрақтар туындаған жағдайда 300 номері бойынша Банктік байланыс 

орталығына хабарласуға болады. 
*   *   *

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАРАҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

«Біз өзіміздің қазақстандық арманымыздың 
орындалуына және Қазақстанның өркендеуіне 

сенімді түрде қол жеткізетін боламыз!» де-
ген Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев Ұлт Жоспары 
бағдарламасында қазақстандық арманға бастайтын 
жолды нақтылап көрсетіп, саралап  берді.

Әр адамда  әр түрлі  арман болады. Армандап қана 
қоймай, соған жету жолында ұмтылып, жол таба білген 
адам арманына қол жеткізеді.  Кез келген елдің, ұлттың 
арманы – еркін ел, тәуелсіз ұлт, егемен мемлекет болу 
болса  керек. Ата-бабамыз азат ел болуды өмір бойы 
аңсап өтті. Асқақ арман орындалды. Қазақстандай тәуелсіз 
елдің жастары, соның ішінде мектебіміздің  шәкірттері 
жас білімгерлері болғанына өздерін бақытты санайды. 

Қазақстан Республикасына қызмет етемін!
ОРЫНДАЛҒАН АРМАНОРЫНДАЛҒАН АРМАН

Бойларындағы ақыл, күш-жігерлерін елінің, мектебінің 
қарыштап дамуына жұмсайтыны анық. 
Мектеп қабырғасында оқып жүргенде, нақтырақ айт-

сам, былтырғы оқу жылында 11-сынып оқушылары 
болған Нұғыманов Ринат пен Жанмолдин Жасұлан үшін 
Көкшетау техникалық институтында білім алу арманда-

рына айналған еді. Бұл оқуды таңдауға 
себепкер болған мектебіміздің  басшысы 
әрі білікті ұстаз, физика пәнінің мұғалімі 
Еркін Қайырбекұлы болатын. Өйткені 
өз пәнін құрметтейтін мұғалім қазіргі 
таңда техникалыық мамандықтардың 
тапшы екендіктерін ескере отырып,  
балаларға бағыт-бағдар берді. Сынып 
жетекшілері Ғалымбек Жанмолдаұлы өзі 
АӘД пәнінің оқытушы-ұйымдастырушысы 
болғандықтан, ол да өз үлесін қосты. 
Осылай ауылдағы шағын мектептен 

арман қуып, Көкшетау  қаласына барып, 
жоғарыдағы оқу орнының талапкері болып, 
бүгінгі таңда студент атанды. Олардың 
жақсы білім алуына, арман-қиялдарының 
орындалуына әрине, ең алдымен, ата-
аналарының, мектеп мұғалімдерінің  
қосқан үлесі зор. Институттың есігін 
айқара ашқан күннен   бастап олар жаңа 
әлем, жаңа орта, жаңа достарды таба-
ды.  Асқақ армандарының шыңындай 
болған бұл оқу орны  балалардың жүрегін 
бірден жаулап алғандай. Себебі, қазір 
үйлерінде демалыстарын өткізіп жатқан 
оқушыларымыздың мектепке келгендегі 
көздерінен-ақ  байқалады.  

 Көк  байрақты  желбірете көтеріп, 
аталарымыздың аманатын арқалаған 
Елбасымыз  тәуелсіз Қазақстанды аз ғана 
жылдар ішіде әлемге танытты. Ендеше 
армандар міндетті түрде орындалады. 
Тек соған жеткізетін, баратын жолды дұрыс 

таңдап тауып, аянбай еңбек ету керек. Мектебімізден түлеп 
ұшқан осындай оқушылар еліміздің әрі қарай қарыштап 
өркендеуі үшін елеулі, адал қызмет атқаратындарына 
сенемін.

Әсем ТАЖИНА,
Қаратал ОМ-і директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары.

«Көп түкірсе-
көл» деп дана 
х а л қ ы м ы з 
а й т қ а н д а й , 
жыл  с а йын 
ө т к і з і л е т і н 

«Қайырымдылық» акция-
сына Қаратал орта мектебінің 

ұжымы белсенді қатысты.
Халқымызда жығылғанға демеу 

болып, жұмыла көмек көрсету-
бұрыннан келе жатқан дәстүр. 
Мектебімізде күнделікті жанымызда 
жүрген аз қамтылған отбасылардың, 
мүмкіндігі шектеулі балаларға 
қол ұшын беруге ұжым болып ат 
салыстық. Айлықтың өткізілу бары-
сында білім мекемесіндегі 53 оқушыға 
киім-кешек, азық-түлік түрінде көмек 
көрсетілді. Әсіресе, осындай көмек 
алғандардың бірі – 8-сынып оқушысы 
Жақсылықов Әділет. Отбасында 
ата-анасы қамқор боп жүрген бала 
оқу жылы басында ауыр науқасқа 
шалдыққан еді. Осы оқушының 
Астана, Алматы қалаларының  ау-
руханаларында ем-домын алу үшін 
мектеп ұжымы  72 000 мың теңге 
көлемінде қаржылай көмек көрсетті. 
Сонымен қатар мектеп әкімшілігі 
мен ата-анасының өтініші негізінде 
Айыртау аудандық білім бөлімінің 
жалпы оқумен қамту есебінен 100000 
теңге көлемінде қаржы берілді. 
Сондай-ақ жеке кәсіпкердің аты-
нан Дамелі Жұмабекова 11-сынып 
оқушысы Базаркенова Нарғызға 
киім кешек сыйлады. Атап кететін 
жайт, қорытынды  есебінде өткізілген 

Акция

 Аялы алақанАялы алақан

«Аялы алақан»  кешіне аз қамтылған 
отбасылардың балаларына арнайы 
шақыру беріліп, олардың наза-
рына мазмұнды да мағыналы кеш 
ұсынылды. Жаныңды баурап алар 
әсем ән де шырқалды,  жылылыққа 
толы жыр жолдары да оқылды. 
Мектеп басшысы Еркін Қайрбекұлы 
аталмыш шара аз қамтылған отбасы-
лардан шыққан балалардың өздерін 
ешкімнен кем көрмей,  ештеңеге 
алаңдамай, мектепте  сапалы  білім 

мен тиянақты тәрбие алулары үшін 
жасалып отырғандығын түсіндіріп 
айтып өтті. Ал оқушылар болса, 
өздеріне үміт артып отырған ата-
аналарының, мектеп ұстаздарының 

үмітін ақтауға тырысатындықтарын  
сеніммен жеткізді. Осындай қызықты 
кештің соңы мектеп асханасында  
ұйымдастырылған тәтті тоқаштар 
мен тіл үйірер жеміс-жидектерге толы 
мерекелік дастарханнан дәм татуға 
ұласты. Алдағы уақытта мұндай игі 
істер  өз жалғасын табады деген 
сенімдемін.

Гүлмайра МОЛДАҒАЙЫПОВА,
Қаратал ОМ-нің 

әлеуметтік  ұстазы.

«Қайырымдылық» акциясы аясында «Агро-Ком Мәдениет» 
ЖШС-нің бастауыш сынып оқушыларына жасаған жақсылығын 

айта кетуді жөн көрдім. 
Балалардың мектепте тегін тамақтануына жағдай жасап отырған 

шаруашылық басшысы С.Б. Тимаевқа айтар алғысымыз мол. 
Жалпы шаруашылық басшысы мектепте өтетін шараларда өз 

қолғабысын  аяған емес. Бірінші қыркүйекте де, Жаңа жыл мерекелерінде 
де, Наурыз мейрамдары мен соңғы қоңырау кездерінде де балаларға 
сыйлық пен ақшалай көмегін әрқашан жасап отырады. Біз, ұстаздар 
ұжымы, шаруашылық басшысына рахметімізді айта отырып, еңбектің 
жемісін көре беруіне және болашақтың иесі оқушыларға әрдайым осын-
дай көмектің қажет екенін түсіне білгеніне ризамыз. 
Осындай қамқорлықты сезінген бала жүрегі еш уақытта да қатыгез 

болмайтынына кәміл сенеміз. Жақсылық жасауға асығайық, ағайын!
Жазира РАХИМОВА,

Мәдениет ОМ-нің әлеуметтік ұстазы.
*   *   *

Қайырымдылық
Қамқорлығы мол Қамқорлығы мол 

шаруашылық басшысышаруашылық басшысы

Жақсы сөз – жан азығы, ал жақсылық жасауға ұмтылу – ізгіліктің 
бірінші белгісі. Жыл сайын еліміздің барлық аймақтарында 

«Қайырымдылық» жалпы республикалық акциясы өткізіледі.
Оның мақсаты аз қамтылған және көп балалы жанұялар балалары-

на, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың 
жағдайын жасап, оларға көмек көрсету болып табылады. Осы шара аясын-
да Мәдениет орта мектебінің ұстаздар ұжымы өздерінің қолдарынан келген 
жақсылықтарын оқушылардан аямайды. Акция барысында аз қамтылған 
отбасы оқушылары киіммен, мектепке қажетті құралдармен қамтамасыз 
етілді. Мұғалімдер ұжымы аз қамтылған отбасы балалары мен көпбалалы 
отбасы балаларына және толық емес отбасы балаларына мектепке 
қажетті құрал-жабдықтарды алып берді. Бастауыш сынып оқушыларын 
«Агро-Ком Мәдениет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі асханада тегін 
тамақтануға жәрдем етті. Мектеп директоры Ахметжанова Зара Уахитқызы 
«Қамқорлық» акциясына атсалысқан ұстаздар қауымына алғысын жеткізді. 
Қайырымдылық шапағатын сезінген оқушылар келбетінен ұстаздарына деген 
шексіз алғыс пен әсерлі сезімнің лебі есіліп тұрды. 
Осындай шараларға атсалысқан жандарға рахметімізді айта отырып, 

жақсылық жасауға асығайық дегіміз келеді. 
Гүлдерай ЖАНАҚҰЛОВА,

Мәдениет ОМ-нің кітапханашысы.
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САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* Семіртулі тұрған жылқы сатамын.
Қаратал ауылы. тел: 52-509.                                                                    (2-1).

Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданының экономика және 
қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2016 жылғы 4 наурызда  сағат 
11.00–де  www.gosreestr.kz   Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында  
бөлек негіздер бойынша коммуналдық  меншікке түсен (айналымға 
түскен) объектілерді сату бойынша  электронды аукционды өткізу ту-
ралы хабарлайды.
Электрондық аукционға сауданың ағылшын әдісі бойынша коммуналдық  

меншіктің келесі объектілері қойылады:
1. Су мұнарасы. Үкілі Ыбырай ауылы. Бастапқы (мәредегі)  құны-159 000 

теңге.  Кепілдік жарна-23 850 теңге.
голланд әдісі бойынша
1. 1. № 1 Мал шаруашылығы базасы, Карасевка ауылы. Бастапқы құны-1 960 

000 теңге. Мәредегі құны-9 800 000 теңге. Төменгі құны-512 881 теңге Кепілдік 
жарна-294 000 теңге.

2. № 2 Мал шаруашылығы базасы, Карасевка ауылы. Бастапқы құны-2 
111 000 теңге. Мәредегі құны-10 555 000 теңге. Төменгі құны-552 394 теңге 
Кепілдік жарна-316 650теңге.

3. «Дежурный» дүкені, Антоновка ауылы. Бастапқы құны-209 982 теңге. 
Мәредегі құны-1 049 910 теңге. Төменгі құны-61 052 теңге Кепілдік жарна-31 
498 теңге.

4. Дүкен, Лобаново ауылы Советская көшесі, 29. Бастапқы құны-253 774 
теңге. Мәредегі құны-1 268 870  теңге. Төменгі құны-73 785теңге Кепілдік 
жарна-38 067 теңге.
Мүлік жер телімдерінсіз жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының 

Жер Кодексіне сәйкес, жер учаскесінің кадастрлық құны  бөлек төленеді.
Электронды аукционды  өткізу бойынша  Қосымша ақпаратты мына сайт 

www.gosreestr.kz  арқылы  немесе келесі телефондар бойынша таныса аласыз: 
8(715-33) 22-3-69.  

 «Әйел деген - әдемі ғой, әдемі...» – деп, Мұқағали 
ақын жырлағандай, өне бойына қазақ әйеліне 
ғана тән әдемілікті сыйдыра білген жанның бірі – 
Егіндіағаш ауылының тұрғыны Тақауова Айман 
Болатқызын 28 ақпандағы 37 жасқа толуымен 
құттықтаймыз!
Мүшел жастың тойы нұрлы қашанда,
Ақ үміттен ешбір тілек асар ма?!
Жолдаймыз біз саған нұрлы арнауды,
Бір ғасырлық ұзақ ғұмыр жасауға!
Игі тілекпен: құрдастары, әріптестері. 


