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Біз нашақорлыққа қарсымыз!

Құрметті аудан тұрғындары, баршаңызды 6 шілде – Отанымыздың жүрегі Астана күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Бұл Астана тұрғындары үшін ғана емес, сондай-ақ, әрбір қазақстандық үшін айтулы 
күн. Динамикалық түрде дамып, жас астана бүкіл елімізді сеніміділікпен өз артынан 
жетектеп келеді. Мемлекетіміздің экономикалық, саяси және әлеуметтік жетістіктері, 
мыңдаған қазақстандықтардың армандары, үміттері және болашағы онымен байланысты. 
Аздаған уақыт ішінде Астана қазіргі заманауи әсем қалалардың бірі болып, Орта-Азия 
аймағы өмірінің экономикалық және мәдени орталығына айналды. Осы қаланың дамуына 
Қазақстан Республикасының Президенті елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың қосқан 
үлесі өте зор. Ұлт көшбасшысы сондай-ақ Астананы әлемнің ең дамыған 30 астанасының 
қатарына кіру міндетін қойды. Қазірдің өзінде осы теңдесі жоқ мақсатқа қол жеткізу 
үшін Қазақстанның экономикалық даму қарқыны қажетті тұғырнаманы қамтамасыз 

етті деп айтуға болады. Астана әлем астаналарының қатарында танылды.
Сіздерді осы тамаша мерекемен шын жүректен құттықтаймыз! Барлықтарыңызға 
мықты денсаулық пен бақыт, бейбітшілік пен амандық, табыстар, Отанымыз Қазақстан 

Республикасының игілігі жолында жаңа жеңістер тілейміз!
Г. АКУЛОВ, Бородулиха ауданының әкімі

У.МАЙЖАНОВ, аудандық мәслихатының хатшысы

Құттықтаймыз!

ЕЛБАСЫ МҰРАЖАЙЫ

Диаметрі 48 метрді құрайтын дөңгелек негізді жарты шар түріндегі 
ғимараттың биіктігі 16 метр, сәулеттік-көркемдік жалпы алаңы 

4560 шаршы метр және үш деңгейден тұрады.
Бірінші қабатында лекциялар, халықтық, классикалық, опералық, 

симфониялық жанрдағы концерттерді өткізуге арналған 137 орындық 
кинолекция залы, ғылыми мәслихаттар, съездер, жиналыстар, со-
нымен бірге мемлекеттік бағдарламалар ұйымдастыруға, ұлттық 
және әлемдік мәдениет насихатталатын 80 және 30 орындық мәжіліс 
залдары, сондай-ақ, әкімшілік жайы, ғаламторға шығатын компью-

терлермен жабдықталған оқу залымен қоса кітапхана бар.
Мұражайдың жәдігерлерін жинауға мекеменің ғылыми қызметкерлерінен 

басқа қара халық алғашқы күннен бастап қызу кірісіп кетті. Кезінде 
Металлургиялық комбинатта Назарбаевбен бірге жұмыс істеген 
жұмысшы-әріптестері, Днепродзержинскінің № 8 техникалық 
училищесінде, Қарағанды политехникалық институтта бірге оқыған 
курстастары көп еңбек етті. Мемлекет басшысының сыныптастары, 
аға-інілердей болып кеткен достары – Алтынбек Асанов, Жақсылық 
Әскеев, Тоқтархан Ысқақов, Владимир Колбаса, Николай Назаров, 
Ермек Төлеубаев, Қуаныш Омашев және басқалар. Тіпті Қазақстанның 
өңірлерін былай қойғанда, ТМД-ның басқа қалаларынан да жаңа 
мұражайды тың жәдігерлермен толықтыруға көмектескен жандар 
аз емес. Соның бірі, Днепродзержинск тарихи-өлкетану мұражайы 
директоры Наталья Николаевна Буланова Назарбаевтың Украинаның 
№ 8 техникалық училищесіне қабылданғаны туралы құжат, учили-
щеде оқып жүрген кездерінен 16 фотосурет, т.б жәдігерлер жіберген. 

Тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен қалыптасуының маңызды 
кезеңдері және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың өмірі мен қызметі, Қарағанды облысы мен Теміртау 
қаласының тарихы жайлы сыр шертетін мұражай экспозициялары 
көрме залының көркін келтіріп өте жарасымды орналасқан. Мұрағат 

материалдары, кино және фото құжаттар, 
2011 жылы қазанның 30 жұлдызында ашылған орталықты бірінші 

болып көрген Елбасының өзі болды. Осыдан кейін мұнда келушілер 
легі бір күн де толастаған емес. Қала, облыс тұрғындары, ардагерлер 
мен зейнеткерлер, мектеп оқушылары мен студенттер, өңірлердің 
өкілдері, мәслихаттар мен мәжіліс депутаттары мұнда жиі болады. 

Мазмұнды да бай экспозицияларымен қызыға танысады.

Бизнестің ЖОЛ КАРТАСЫ - 2020 
 БІРНЕШЕ ОТБАСЫ ҚОНЫС ТОЙЫН 

ТОЙЛАДЫ 
 Еліміздің астанасы, Отанымыздың 

бас қаласы АСТАНА күнінің 
қарсаңында Бородулиха 
ауданындағы «Үлгілі ауыл» 
мәртебесі бар, Михайличен-
ково ауылында бірнеше от-
басы қоныс тойын тойлады. Ел 
экономикасы дамыған сайын 
бүгінгі таңда ауылдарымыз да 
әрленіп, күннен-күнге дамып 

келеді. Елбасы Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ 
салиқалы саясаты арқасында ауыл 
тұрғындарының да тұрмыстары 
түзеліп, ел экономикасына сүбелі 
үлестерін қосуда. «Гүлденсе ауыл, 
гүлденеді қаламыз» демекші, 
бизнестің жауапкершілігі ая-
сында осындай даму сатысы-
на аяқ басқан көрікті ауылда 
жаңа үйлердің кілттері 3 жас 

отбасына табыс етілді. Андреевка ауылдық 
округінің Михайличенково ауылында жаңадан 
салынған «Болашақ» көшесіндегі «Новая Заря» 
ЖШС мамандары мен жұмысшыларына жаңа 
үйлердің кілттерін тапсыруға арналған салта-
натты жиынға жүздерінде нұр ойнаған ауыл 
тұрғындары жиналды. «Новая Заря» ЖШС 
еңбек ететін екі механизатор Р.Сакетаев пен 
В.Девятияров және есепші О.Лаптевалар жаңа 
үйлердің бақытты иелері болып аталды. Сал-

танатты жиынды ашқан «Новая Заря» ш/қ» 
ЖШС директоры Ахмет Хафизұлы Матаев 
пен Андреевка ауылдық округінің әкімі Бер-
бол Төкенұлы Кулаков жаңа пәтерге ие болған 
жандарды жаңа қоныстарымен құттықтап, жаңа 
пәтердің кілттерін бақытты отбастарына табыс 
етті. Екі пәтерлі үйлерді салу «Жұмыспен қамту 
жол картасы - 2020» бағдарламасы аясында 2014 
жылғы күзде бастау алған еді. 

(жалғасы 2-ші бетте)
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ҚОҒАМ КЕЛБЕТІ

Болашақтың қаласы - Астана

Елордамыз Астана тәуелсіз мемлекетіміздің тарихына қыcқа 
уақыт ішінде өз атын алтын әріппен жазып үлгерді. Барша 
қазақстандықтарға белгілі, 90-жылдардың ортасында Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев ешкім күтпеген жерден өнер ордасы Алма-
ты қаласынан Елордамыз Астана қаласына ауыстыру туралы 
шешім қабылдады. Көп ұзамай Астана еліміздің экономикалық, 
саяси, мәдени өмірдің қайнаған ортасына айналыпта үлгерді. 
Бүгінгі таңда елорда халқының саны жарты милионнан асты. 

Бүгінгі таңда Астана қаласы болашақтың қаласы болып са-
налады. Мәдениеттің ошағы, ғылыммен білімнің ордасы болып 
табылатын жас қала екені баршамызға айдан анық. Көк туы 
желбіреген тәуелсіз елдің рухани ордасы. Күннен күнге әр-түрлі 
нысанда, әртүрлі бағытта, көптеген кешендер мен бүгінгі зама-
науй бағытта көптеген құрылыстар салынып жатыр. Мысалға 
астананың символы Бәйтерек, сондай-ақ Ханшатыр тағысын 
тағы басқа ғимараттар көздің жауын алаып, астанаға көрік 
беретіні сөзсіз. Аз уақыт ішінде көркейіп, түрленіп, отанымыздың 
жүрегі мен тәуелсіздігіміздің түлегі бола білген жас қала күннен 
күнге асқақтап, барша қазақтың арман қаласына айналды. Күн 
санап жаңарып келе жатқан Елордамыз сұлулықтың қаласы, 
болашақтың қаласы. Осы Астана қаласының мерейтойын әр 
жылдың 6 шілдесінде  барша Қазақстан болып тойлап өтеміз. 
Осындай дүбірлі тойды қазақ халқының әрбір адамы қалыс 
жібермей тойлап өтеді десек қателеспейміз. Осындай мерейлі 
мереке қарсаңында Астанамыз әрқашан көркейіп, күннен-күнге 
асқақтап, дами берсін дегіміз келеді. Мереке құтты болсын ағайын!

Ә. СҰЛТАНОВ

Мереке қарсаңында
Бәрімізге мәлім,  23 маусым күні еліміз 

мемлекеттік қызметшілер күнін атап өтті. 
Осы мерекеге орай  ҚР Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігі Мемлекеттік 
қызметшілер күніне арналған салтанатты 
жиын өткізді. Осы жиында Агенттік бас-
шысы Қайрат Қожамжаров барлық мереке 
иелерін құттықтап, қызметкерлердің 
отбасыларына амандық және кәсіби 
жетістіктер тіледі. 

Іс-шара шеңберінде  мемлекеттік 
қызметте өзінің өлшеусіз үлесін қосып, 
мемлекеттік органдарда қызмет істеп 
келе жатқан  әр аймақтан келген 
мамандарға, оның ішінде ауданымызға 
көп жылдар бойы еңбегі сіңген аудан 
әкімінің орынбасары Р.Атаеваға «Үздік 
мемлекеттік қызметші» төс белгісін 
табыстады.

Т.ҚАЛИБАЕВ

Бизнестің ЖОЛ КАРТАСЫ - 2020 

 БІРНЕШЕ ОТБАСЫ ҚОНЫС ТОЙЫН 
ТОЙЛАДЫ 

(Басы 1-ші бетте)
 Оған биылғы жылы облыс әкімі Даниал 

АХМЕТОВ өзінің жұмыс сапарында арнайы 
атбасын бұрып құрылыс жұмысымен танысып 
қайтқан еді. Міне, осы істің нәтижесінде бір жыл 
өтпей, «Новая Заря» ЖШС көмегімен құрылыс 
жұмыстары қарқын алып, еңбеккерлеріне 
үлкен демеу болып, нәтижесінде 3 отбасы 
үймен қамтамасыз етілді. 2015 жылы тағы үш 
екі пәтерлі үйді салу жоспарлануда. Мұндай 
игілікті істер ауылымыздың көркеюіне, ау-
ылда жастарымыздың тұрақтануына зор 
ықпалын тигізері анық. Биік те, заманауи 
салынған 3 бөлмелі пәтерде барлық жағдай 
жасалған: жуынатын бөлме, әжетхана, ас 

бөлмесінде су мен газға, жарыққа 
арналып арнайы есептегіш 
қондырғылар да қойылған, 
тіпті от жағатын орыны да 
бөлек. Ішіне кірсеңіз қаладағы 
пәтерлерге кіргендей әсер ала-
сыз. Ауылдастары мен пәтер 
иелерінің қуанышында шек 
жоқ. Ел еңсесі көтеріліп, әр 
ауылымызда осындай заманауи 
жаңа пәтерлер көбейе берсін 
деген көңілмен оралдық.

     М.АТАЕВА

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 
САРАЛАНДЫ

Маусым айының 29 жұлдызында 
аудандық әкімдіктің мәжіліс за-

лында "Нұр Отан" партиясы 
аудандық филиалының 
Саяси Кеңес Бюросының 
отырысы өтті.
 Отырыстың жұмысына ШҚО 

әкімінің қоғамдық көмекшісі 
Л. Шокарева, аудандық мәслихаттың хатшысы 

У.Майжанов, аудандық "Нұр Отан" филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары С.Урашева, депутаттық фракцияның 
басшысы Ү.Эфендиев, БПҰ төрағалары, қоғамдық, жастар 
және БАҚ өкілдері қатысты.

 Отырысты "Нұр Отан" партиясы аудандық филиалының 
төрағасы, аудан әкімі Г.Акулов ашып, жартыжылдықтың 
қорытындысы бойынша партияның қызметіне үлес қосып 
жүрген бір топ азаматтарға алғысын білдірді. Бюро 
отырысында келесі мәселелер қаралды: Алғашқы сөз 
кезегін алған аудандық әлеуметтік Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Д.Бергенев 
«Сайлауалды тұғырнаманы жүзеге асырудың 2017 жылға 
дейінгі жоспары туралы» есеп берді. Негізінен, сайла-
уалды тұғырнаманы жүзеге асырудың көрсеткіштер 
тізбесі бекітілген. Бүгінгі күні көрсеткіштердің 75%-ы 
мемлекеттік органдарға белгіленіп берілген нақты және 
халық үшін өлшемді индикаторларға бағытталып отыр. 
Ол осы жайында ауданымыздағы атқарылған жұмыстар 
туралы көлемді баяндама жасады. Екінші қаралған 
мәселеде аудандық жастар орталығының директоры 
Д.Хасенова «Ауданымыздағы жастар саясатын жүзеге 
асыру бағыты көкейтесті мәселелер, жастарды пәтермен 
қамтамасыз ету, нашақорлықпен күрес, жастарды оқу 
және жұмыспен қамтамасыз ету, кадрлық өсу, жастарды 
патриоттықа тәрбиелеу т.б. басым бағыттар туралы» есеп 
беріп, ауданымызда атқарылып жатқан жұмыстармен 
көпшілікті таныстырды. Оның айтуынша «жас келсе іске» 
демекші, бүгінгі таңда жұмыс істеймін деген жастарға көп 
көмектер істелініп мемлекеттік бағдарламалар аясында 
үкімет тарапынан көптеген игілікті жұмыстар жүргізіліп 
жатқанын, бірнеше жылдан бері жастармен жұмыс істеу 
орталығы өз жұмысын бастағанын, барлығы да жастардың 
өздеріне байланысты екендігін айтып өтті. Одан кейін 
Ү.Эфендиев - депутаттық фракцияның басшысы, аудандық 
медициналық бірлестігінің директоры баяндама жасап, 
аудандағы партия ұйымынан сайланған депутаттардың 
халықпен жұмысы олардың берген тапсырмаларының 
орындалуы жайында, кейбір түйткілді мәселерді шешудің 
жолдары және оларды қалай жүзеге асыру жайында 
баяндама жасады. Жиналыста сұрақтар қойылып, пар-
тия бағдарламаларын мәслихат депутаттарының жүзеге 
асыруы жайында нақты тапсырмалар беріліп, көкейде 
жүрген ойлар талқыланды. Бюро отырысының соңында 
аудан әкімі Г.Акулов қорытынды сөз сөйлеп, осы қаралған 
мәселер бойынша өз пікірін білдіріп, бірлесе отырып 
талай жұмыстарды шешуге болатынын жиналғандарға 
баса айтты. Бюро отырысының қорытындысы бойынша 
тиісті қаулылар қабылданды. 

       М.БАЛАБАЙҚЫЗЫ
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ҚОҒАМ ЖӘНЕ БІЗ

БӘЙТЕРЕК СӘУЛЕТ КЕШЕНІ

Астанада Қазақстанның көне дәстүрден тамырла-
натын нышанын тұрғызу жөніндегі идеяны Республика 
Президенті 1999 жылы көтерген еді. Елбасы оның қандай 
болуы керек екенін де эскиз түрінде көрсетіп берді. Алыс-
жақын елдер сәулетшілерінің көп жобасының ішінен нақ осы 
нұсқа – «Бәйтерек» идеясы таңдалып алынды. 2002 жылы 
Еуразияның кіндігі – Астананың төрінде «Астана-Бәйтерек» 
монументі салынды. Бұл монумент қазақ елі тамырын жеті 
қабат жер астына жіберген мәуелі бәйтеректей тарихы 
тереңде жатқан ел екендігінің дәлелі сіпеттес. Тамырым 
менің тереңде, жапырағым биікте, әлі де өсеміз, өркендейміз 
деген ұғымды береді.  

Бәйтерек Астана төрінде көк тіреп тұр. Биіктігі 97 метр, 
XX ғасырда дәл осы жылы қазақтың елордасы Ақмолада 
шаңырақ көтерді. Бәйтеректің сәулеткерлік шешімі үш 
буыннан тұрады:

-Бірінші бөлік – жер асты бөлігі, ол 4-5 метр тереңге кет-
кен. Осы

бөлікте балықтар жүзіп жүр, 7 метрлік аквариум су 
патшалығының кіші моделіндей.

- Екінші бөлік – Бәйтеректің діңгегі, металл конструк-
циялары. Соны

бойлап «MITSUBISHI» фирмасының алтын реңді шыныла-
рынан жасалған, күн көзінде мың құбылады, тәуліктің әр 
сәтінде түрлі шапаққа боялады.

Осы жарты шар арқылы жоғарыға, Бәйтеректің ұшар басына 
көтеріліссіз. Әуелі 93 метр биіктігі қаланы тамашалу алаңына 
аялдайсыз. Бұл жерден жаңа әкімшілік орталығы алақанға 
салғандай анық көрінеді. Ақорда, Үкімет үйі, бұрқақтар аллеясы, 
Сенат, Мәжіліс, Жоғарғы сот, Сыртқы істер және Қорғаныс, 
Көлік және коммуникация министрліктерінің ғимараттары, 
«ҚазМұнайГаз», «ҚазТрансОйл» компанияларының әкімшілік 
үйлері – бәрі жанарыңның алдында құлпырады.

Заңғардан сайын дала да сиқырланып шалынады, қала 
шетінен жазылған байтақ көкжиекке сіңіп жоғалғанша 
қарайсың.

Бәйтеректің ең биік тұсы – 97 метрдегі «аялы алақан» 
еомпозициясына асықпайтын жан кем де кем, осында 
келгендердің юәрі оны көргенше құмартады.  

-Үшінші бөлік – диаметрі 22 метр алып шар – Самұрықтың 
алтын

жұмыртқасы. Ол үш деңгейден тұрады. Алғашқысы ұя іспетті, 
жарты шар десе де болғандай, «SUN GLAS» фирмасының алтын 
реңді шыныларынан жасалған, күн көзінде мың құбылады, 
тәуліктің әр сәтінде түрлі шапаққа боялады. Осы жарты 
шар арқылы жоғарыға, Бәйтеректің ұшар басына көтерілесіз. 
Әуелі 93 метр биіктігі қаланы тамашалау алаңына аялдайсыз. 
Бұл жерден жаңа әкімшілік орталығы алақанға салғандай 
анық көрінеді. Ақорда, Үкімет үйі, бұрқақтар алеясы, Се-
нат, Мәжіліс, Жоғарғы сот, Сыртқы істер және Қорғаныс, 
Көлік және коммуникация министрліктерінің ғимараттары, 
«ҚазМұнайГаз», «ҚазТрансОйл» компанияларының әкімшілік 
үйлері – бәрі жанарыңның алдында құлпырады. Заңғардан 
сайын дала да сиқырланып шалынады, қала шетінен жазылған 
байтақ көкжиекке сіңіп жоғалғанша қарайсың.

 Бәйтеректің ең биік тұсы – 97 метрдегі «Аялы алақан» 
композициясына асықпайтын жан кем де кем, осында 
келгендердің бәрі оны көргенше құмартады. Онда Қазақстан 
Республикасы тұңғыш Президентінің алақаны таңбаланған. 
Соған саусағың тисе «Менің елім» әуені шалқи жөнеледі, 
бүкіл Қазақстан ән салып жатқандай.

Заңғарды түнде тамашалағанда арнайы жасалып орнатылған 
түнгі жарық Бәйтеректі күн астында бар шұғыланың бәріне 
бояйды, компьютер арқылы 500 реңге нұрландырады.

«Астана-Бәйтерек» бүгінде қала мен Республика халқының 
ғана емес, алыс-жақын елдердің көз қуанышына айналып 
үлгерді. 2002 жылы өткен ТМД елдері мен Мәскеу, Санкт-
Петербург қалалары сәулетшілерінің Х халықаралық байқау 
конкурсында Гран-Приге және Алтын медальге ие болды. 2003 
жылы Болгарияның София қаласында сәулетшілердің бүкіл 
әлемдік триенналында Астана – жаңа қала сәулетімен бірге 
күміс медальді олжалады. Осы жылы Бішкекте сәулетшілер 
фестивалінде Гран-При мен Алтын медаль бірауыздан берілді.

Бәйтерек осылай әлемде Самұрықша қалқып барады...

Бейбітшілік және келісім сарайы - Қазақстан аста-
насы Астанада бүкіл әлемге әйгілі сәулетші Норман 
Фостермен салынған пирамида. Сарай 2006 жылы 
«Бейбітшілік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 
съезін» өткізу үшін арнайы салынған. Сарайдың 
1500 орынды Концерттік залы Монтсеррат Каба-

льемен ашылды.
Ғимарат негізінде - шаршы бір жағымен 61,80339887 

метр, биіктігі - 61,80339887 метр, бұл «Фибоначчи 
кесіндінің теп-тең етіп екіге бөліну» принципіне 

сәйкес келеді.
Бейбітшілік және келісім сарайы  - Астананың назар 

аударарлық орны. Пирамида әртүрлі діндердің, этно-
стар мен мәдениеттің бірлік белгісі, халық пен елдің 
ашықтық белгісі болды. «Бейбітшілік және Келісім 
Сарайын» салу ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтің 
идеясы. Дәстүрлі дін және конфессия басшыларының 
басқосуларын өткізу үшін пирамиданың жоғарғы 
жағында Қазақстан байрағының ұлттық түсімен 
әшекейленген 200 орындықты зал орналасқан.
2006 жылы қыркүйек айында дәл осы жерде әлем 

діндерінің Екінші сьезі өтті.
Жобаның авторы атақты британ архитекторы 

Норман Фостер.

БЕЙБІТШІЛІК ЖӘНЕ КЕЛІСІМ САРАЙЫ

БІЗ НАШАҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫМЫЗ!
Ауданымызда Халықаралық 

нашақорлыққа және есірткінің 
заңсыз айналымына қарсы 
күрес күнін тойлау қарсаңында 
«Біз нашақорлыққа қарсымыз!» 
ұраны аясында көптеген іс-шаралар 
өткізілді. 

Егемен еліміз басқа да дамушы 
елдер сияқты есірткіні, нашақорлықты 
алдын алу мақсатында біршама 
жұмыстар атқаруда. 

Ауданымыздың тұрғындары, соның 
ішінде жастар осы атқарылып жатқан 
жұмыстардың қаншалықты маңызды 
екенін жете түсінеді. 

Бородулиха ауылының онлайн-
орталық базасында «Қоғам және 
нашақорлық» тақырыбында дөңгелек 
үстел өткізіліп, қатысушылар бір-
бірлерімен пікір алмасты.

Ал, Жезкент кентінде Бородули-
ха аудандық ІІБ мен Бородулиха 
ауданының Жастар орталығы 
бірлесіп жас жеткіншектер ара-
сында нашақорлықпен күресуге 
байланысты жастар акциясын 
өткізді. 

Аталған акция аясында өткен іс-
шаралар әр түрлі деңгейде және 
жастарға тартымдырақ болды. 

Нашақорлықпен күрестің бірден-
бір маңызды факторы ол – спорт 
екенін барлығымыз жақсы білеміз. 
Сондықтан да кенттің футбол 
алаңында спорт сүйер Жезкент 
кенті мен Бородулиха ауылының 
жастары бас қосты. 

Ал, кешкілік Жезкент кентінің МҮ 

жастар би кеші өткізілді. Би кеші барысында Жезкент кентінің әкімі 
В.Дерябин, Жастар орталығының директоры Д.Хасенова және АІІБ 
өкілдері жастарды құттықтап, өз игі тілектерін білдірді. 

Би кешінде көптеген әндер шырқалып, билер биленіп, түрлі спорттық 
конкурстар мен ойындар ұйымдастырылып, жастар мен қонақтар 
белсенділіктерін таныта білді. 

Күні бойғы іс-шаралар нәтижесінде жастар нашақорлық пен 
есірткінің адам денсаулығына зиян екенін түсініп, осы жаман дерттің 
тек денсаулықты емес бүкіл ұлттың болашағын құртатынына көздері 
жетті. 

Сондықтан да аты жаман осы дертпен күресу еліміздің әрбір 
азаматының борышы деп білеміз. 

А.БЕЛЬБЕЕВА, Бородулиха аудандық жастар 
орталығының әдіскері

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР КҮНІ
23 маусым күні Бородулиха ауданының 

мәдениет үйінде мемлекеттік және 
полиция қызмекерлерінің кәсіби 
мерекесіне орай арнайы мерекелік 
іс-шара ұйымдастарылды. Салтанатты 
жиын барысында мемлекеттік қызметінің 
негізін қалаған майталмандар, осы салада 
көптеген жылдар еңбек еткен зейнет-
керлер және қазіргі кезде де еңбектеніп 
жүрген мемлекеттік қызметкерлер де 
арнайы медальдармен және грамота-
лармен марапатталды. Сондай құрметке 
ие болғандардың қатарында Зубаир 
ауылдық округінің бас маманы Кур-
мангалиева Тахира Ануарбекқызы да 
болды. Ол кісі көп жылдық ерең еңбегі 
үшін аудан әкімінің грамотасымен 
марапатталды. Бұл біздін ауылымыз 
үшін үлкен қуаныш және мақтаныш. 
1976 жылдан 1986 жылға дейін Зуба-
ир ауылдық округі кітапханасының 
меңгерушісі болды. 1986 жылдан 2000 
жылға дейін Зубаир ауылдық советінің 
хатшысы болып қызмет етті. 2000 жылдан 
қазіргі уақытқа дейін Зубаир ауылдық 
әкімі аппаратының бас маманы болып 

қызмет етеді. Өзін қызметіне адал, білімді, тәжірибесі мол 
маман ретінде көрсете білді. Ауылдық округ тұрғындары 
арасында зор құрметке ие.

           А.ЖУКЕНОВА, Зубаир ауылы, 
кітапханашы 
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АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

«НҰР АСТАНА» МЕШІТІ

Астана қаласы Қабанбай батыр даңғылында (№36) орналасқан. 
Құрылысы 2002 жылы басталып, 2005 жылы пайдалануға берілді. 
Бұл мешіт Қатар мемлекетінің Әмірі шейх Хамад бин Хали-
фа әл-Санидың қайтарымсыз сый ретінде бөлген қаржысына 
тұрғызылды. Мешіттің жобасын ливандық сәулетші Чарльз Ха-
физа жасаса, құрылысының бас мердігері – Түркияның «Пасинер» 
компаниясы. Ішкі әрлендіру жұмыстарына отандық сәулетшілер 
мен дизайнерлер атсалысып,  жазулар ислам каллиграфиясы мен 
араб графикасына сәйкес өрнектелген. Әрлендіріп, безендіру кезінде 
ұлттық нақыштармен астастырылып, оған ашық жасыл түсті 
бояулар пайдаланылған. Безендіру және көркемдеу жұмыстарының 
авторы Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Ғазиз Ешкенов. 
Қажетті материалдар мен бояулар Санкт-Петербург, Испания 
және еліміздің өз кәсіпорындарынан алынды. Ою-өрнектеріне үлгі 
етіп өсімдік және ғарыштық стиль алынған. Бұл ою-өрнектер 
ұлттық нақыштармен астастырылған.  

Михраб жақтауларына «Бақара» сүресінің 255 аяты, яғни «аятул 
курси» жазылса, ал маңдайшасына «Бақара» сүресінің 144 аяты 
нақышталған. Бұл мешіттің тағы бір ерекшелігі – михрабы. 
Мешіт михрабы балкон тәрізді жасалған. Мешіттің ішінде көздің 
жауын алып адамзат баласының жан дүниесіне шапағат шуағын 
шашып тұратын басқа да қасиетті жазбалар бар. Михрабтың ең 
үстіндегі шаңырақ төбеде: оң жақтағы үлкен шеңберде «Аллаһ. 
Алла ұлық», сол жақтағы үлкен шеңберде «Мұхаммед. Алланың оған 
сәлемі мен салауаты болсын», одан төмендегі төрт шеңберде 
Ислам халифалары Әбубәкір, Омар, Осман, Әли есімдері жазылған. 
Михраб маңдайшасының екі жағындағы алты шеңберде (оңнан 
солға қарай) төмендегі сөздер нақышталған. Бірінші шеңберде: «Аса 
қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!». Екінші 
шеңберде «Тақуалық пен игі істерде бірігіңдер». Үшінші шеңберде 
«Алладан басқа тәңір жоқ!». Төртінші шеңберде «Мұхаммед (с.а.с.) 
Алланың елшісі». Бесінші шеңберде «Кеңшілік деген тақуалыққа тән 
нәрсе. Демек, өзара кешірімділікті де ұмытпаңдар. Алла сендердің 
істеріңді көріп тұрады». Алтыншы шеңберде «Барлық мақтау 
әлемдердің раббысы Аллаға тән». Михрабтың оң жақтауынан 
солға қарай «Алладан басқа еш тәңір жоқ. Ол тірі, толық меңгеріп 
тұрушы, Ол қалғымайды да, ұйықтамайды. Көктегі және жердегі 
нәрселер Оған тән. Оның құзырында Өзінің рұқсатынсыз кім 
шапағат етеді? Олардың алдындағысын (дүниедегі) да, кейінгісін 
(қияметте) де біледі. Оның қалауынан басқа еш нәрсе білмейді. 
Оның күрсісі (білімі) көк пен жерді сыйдырады. Оған ол екеуін 
қорғау ауыр келмейді. Және Ол өте биік, аса зор», - делінген Аятул 
күрси жазылған. Тіреу діңгектерді бір-бірімен байланыстырып 
тұрған арқалықтың Қыбла жақ бетінде «Әл-Имран» сүресінің 
133-135 аяттары жазылған. Есіктен кіргенде оң жақ бетте 
«Тәубә» сүресінің 18-аяты жазылса, сол жақ бетте «Әл-Имран» 
сүресінің 189-192-аяттары өрнектелген. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы мешіттің ашылу салтанатында барша 
мұсылман халқын елордадағы үлкен имандылық үйінің ашылуымен 
құттықтап, 1994 жылы Сауд Арабияға барған сапарында Король 
Фаһд бин Әбдел Азиздің сыйға тартқан қасиетті Қағбаның жабуы 
қисуаның бір бөлігін және қасиетті құран кәрімді мешітке сыйға 
тарту етті. Ол қисуа бүгінде мешітіміздің төрінде дәлірек айтсақ, 
михрабта ілулі тұр. Қисуада «Хаж» сүресінің 27 аяты жазылған. 
Аятта «Адамдарды қажылық етуге шақыр. Олар  жаяу және 
көлік үстінде әрбір алыс жолдардан саған келеді» - деп жазылған.  
Есілдің сол жағалауындағы «Нұр Астана» мешітінің алтынмен 
апталған бас күмбезінің биіктігі 43 метр болса, одан өзге 25 кіші 
күмбездері де бар. Қабырғалары табиғи мәрмәрмен көмкерілген 
бұл мешіттің биіктігі 63 метрлік төрт мұнарасы бар. Оның 
күмбездерін тіреп тұрған 8 тіреу-діңгектер бекітілген. Мұнда 
бір мезгілде 7000 адам намаз оқи алады. Жоғарғы қабатта әйел 
кісілерге арналған 2000 орынды балкон орнатылған. Мешіттің 
негізгі есігінен бөлек қосалқы қоңыр түсті 4 есігі бар. Бірінші 
қабатта Бас имам және наиб имамдардың қызметтік бөлмелері 
орналасқан.Төменгі қабатта ерлер мен әйел кісілерге арналған 
дәретханалары бар. Мешіт орналасқан жердің көлемі 6,7 гектар. 
Төрт жолдың торабында орын тепкен ғибадатхананың жалпы алаңы 
3930 шаршы метр. Мешіттің сыртқы алаңы көгалдандырылып, 
әр түрлі ағаштар отырғызылған. Адамдардың демалуы үшін 
мешіт маңында арнайы отыратын орындар жасалған. Қарсы 
алдында үлкен айналмалы тасы бар субұрқағы орналасқан. 2005 
жылы Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасының шешімі 
бойынша Астана қаласынан бой көтерген бұл мешіт «Нұр Аста-
на» орталық мешіті деп аталды. Сондай-ақ, мешіт жанында 
оқу базасымен толықтай жабдықталған 100 шәкіртке арналған 
«Астана» медресесі бар. Елордамыздан тұңғыш ашылған бұл діни 
оқу орны бүгінде ресми тіркеліп, өз жұмысын атқаруда.

Сабыр және кешірім
Адам баласы тап болған қиыншылықтармен 

күресу барысында әртүрлі ұстанымда болады. 
Бірақ бұлардың арасында кейіннен өкінетіні, ашулы 
кездегі ұстанымы. Орынды болса да бақылаудан 
шыққан ашуға берілген адамның ақылы әрдайым 
екінші орында қалатындықтан сол адамның қате 
әрі әділетсіз әрекет жасау ықтималы жоғары. Сол 
сәтте өзін ұстай алмағандықтан оңалуы қиын 
қателіктерге жол ашуы мүмкін. Кейбір қателіктер 
бар, орынсыз көңіл қалдыру сияқты, орнын толтыру 
мүмкін емес .Әсіресе мұндай қателіктер адамның 
жанына ашу тудырған оқиғалардан да артық ба-
туы мүмкін. Кейіннен өкінбес үшін қатты жауап 
қайтаратын сәттерде көрегенділіктен айырылмау 
басты мәселе болуы тиіс. Осылайша әділеттілікке 
және кешірімге бағытталған ұстаным, Алланың 
ризашылығына ең сәйкес әрекет болмақ.

 Ұлы раббымыз бұл турасында «Ізгілік пен жамандық 
бір болмайды. Жамандықты тамаша түрде алдына 
ал. Бір қарасаң, сенімен араңда дұшпандық болған 
адам бейне бір досқа айналады» деп бұйырады 
(Фуссилат сүресі ,34 аят ).

Парасаттылығымен танылған адамның қасиеті мен 
сезімдері орынды өлшеммен айтылмайтын болса 
жағымсыз нәтижелер тудыруы мүмкін .

Мысалы сүйіспеншілік, сенімділік және рахымшылық 
сияқты  барлық адамдар үшін жақсы саналатын 
қасиеттер шектен шыққан жағдайда зиянды нәтижелер 
тудырып, жағымды қалып бұзылады .

 Ашу көбінесе хош қабылданбайтын сезім. Бірақ 
ашу қатыгездік пен қаталдыққа ауыспай сабырмен 
ұштасатын болса адам мінезінің кемелденуіне себеп 
болады. Адам баласы ашуын тізгіндеп, жеңілмейтін 
болса қаншама істерінде жеңіп шығады. 

 Ашу басқа көптеген сезімдер сияқты қатардағы сезім, 
бірақ ашуды ауызша немесе іс жүзіндегі шабуылға 
айналдыру қарапайым нәтиже тудырмайды. Сол 
себепті, Аллаһ тағала ашуын жеңгендерді мақтайды.
(Әл-ғимран сүресі 134 аят).

 Хазіреті пайғамбар болса: «Нағыз жігіт адамдармен 
күресіп жауырынын жерге тигізген емес, нағыз жігіт 
ашу кезінде өзіне ие болған адам» деген. (Муслим, 
«Әл бирр уәл әдеб уәс сыла» 30,).

 Адам баласы ашу алдында өзін сабырлыққа 
шақыра білу керек. Дана халқымыз: «Сабыр түбі 
– сары алтын» деп текке айтпаған.

 Сабыр: Бір бәлекет, қинышылық, ауыртпалық ал-
дында адамның абдырамай, бақырып-шақырмай 
барлық нәрсенің Алладан келгендігін біліп, соңына 
дейін шыдамдылық танытуы.

 Адамның өмірде көптеген қиныншылықтарға тап 
болуы табиғи нәрсе.

Отбасы мүшелерінің және жақындарының қайтыс 
болуы, мал-мүлікке қатысты, апатқа ұшырауы, өлімнен 
қорқу, аурудан қорқу, ашаршылықтан қорқыныш 
сияқты қиыншылықтар, материалдық рухани қасіреттер 
адамды кемелдендіру үшін бір сынақ болып табы-
лады. Иман еткен адамның басына түскен әрбір 
нәрсе жасырын себептің салдары. Мүмин алдынан 
шыққан нәрсенің Алладан келгендігін білген адам, 
нәпсінің жаман құмарлықтарын тізгіндеп әмірлері 
мен тыйымдарын ұстануда да сабыр танытады. 

 Сабыр қиыншылықтар мен ауыртпалықтарға шыдау 
күші. Қиыншылық, ауру, жамандыққа қарсы тұру тек 
сабыр арқылы мүмкін болады. Алланың әмірімен 
тиымдарын орындау әрбір қиыншылықтарға шы-
дауды қажет етеді, бұл нәпсіге ауыр тиеді. Нәпсінің 
кейбірі үйреншікті әдеттерінен және қалауларынан 
жанқиярлық істер көрсетуге де тура келеді. Міне бұл 
қиыншылықтарды жеңудің сыры - сабыр. Сабырдың 
сырын білу нәпсіге қолдану, мұны басқаларға да 
кеңес беру адами міндет. Аллаһ тағала құран-кәрімде: 
«Ант етеміз, сендерді аздаған қорқыныш және 
аштықпен кейде мал, жан мен және өнімдерден 
азайтып сынаймыз. Сабыр еткендерді сүйіншіле» 
-дейді. (Бақара сүресі 155 аят).

 Сабыр қиыншылықтарға және бәлекеттерге сабыр; 
шариғатқа жат оқиғалар мен құмарлықтар алдында 
сабыр; Заңды еңбек құлшылық және жалбарынуда 
сабыр болып өмірдің барлық саласында кездеседі. 
Тіпті бақыттылыққа дәнекер болатын қауіпсіздік, 
тыныштық, бала, ата-ана, жұбай, туыс, мал-мүлік, 
байлық, мәртебе, мансап т.б. адам үшін нығмет. 
Пайғамбарымыз (с.а.у.) былай дейді: «Кім сабыр етуге 
әрекет жасаса, Аллаһ оған сабыр береді. Ешкімге 
сабырдан да жақсы әрі үлкен сый бермеген». (Бу-
хари «Марда» 3) делінуі сабырдың маңыздылығын 
айқын көрсетеді.

 Кешірімділік адам бойындағы жақсы қасиет, пенде 
біткенге құрметпен, ізгілік тұрғыдан қарау. Кісінің оқыс 
істері мен зиянды іс-әрекеттері анықталғанда оған 
адами тұрғыдан кеңшілік жасап, залалды істерінің 
мән-жайын түсіндіру, кеңшілік көрсету - кешірімділік 
болып табылады. Кешірім сұрау да әрбір адамның 
өзі жіберген қатесін ой-санасымен сезініп мойын-
дауы және оның мінезіндегі ерлігі мен батылдығын 
көрсетеді. Кешірімді болу қоғамдағы азаматтардың 
болашағына сенім артып, оның саналы түрде тәлім-
тәрбие алуына қамқорлық көрсетудің көрнісі.

 Ислам қоғамдағы тыныштық пен ынтымақты 
сақтау үшін мейірімді және кешірімді қажет етеді. 
Неге кешірім исламның негізгі сипаттарынан де-
ген сұраққа жауап берер болсақ, жалпы кешірімді 
болудың бірнеше себептері бар:

1 .Қазіргі таңда адамдардың көпшілігі кешірімділікті; 
ол әлсіздігінен немесе қорыққандығынан кешірді 
деп түсінеді. 

2.Мүмкін кешірім деген нәрсе қазіргі кезде жоқ 
болар. Бір кісі болмашы дүние үшін ызаланса, 
кейбірі мүмкін кішкентай қателік үшін ашулана-
ды. Сол кезде оны ештеңе баса алмайды, тек қана 
ол өзін-өзі басу арқылы ғана ашуын жеңеді. Бір 
кісі үйіне келсе, әйелі ас әзірлеуде кішкене кешігуі 
немесе бір қателікке бой алдыруы мүмкін. Осыны 
себеп етіп күйеуі әйеліне ашумен орынсыз шектен 
тыс сөгуі мүмкін.

3. Адамдар арасында кешірімділік жайында мынан-
дай көзқарас бар, өзара ренішті бетпе-бет келгенде 
кешіргенімен жүрегінде өшпенділік тұрады. Яғни 
тілмен кешіріп, жүрекпен кек сақтайды.

4.Біліңіздер кешірімді болу момын мұсылмандардың 
ең маңызды сипаттарынан болады. Бұл сипат кейбір 
адамдардың түсінгеніндей әлсіздер мен қорқақтардың 
сипаттарынан емес.

 Кешірім дегеніміз – саған деген жамандықтың 
бәрін еш жүректе сақтамай кешіру. Ұру, өш алу 
міндетті түрде ақысын алу деген емес. Исламдағы 
бауырмашылдық, кешірім ең жақсы істерден болып 
табылады. Өйткені ислам осындай ұлы жетістіктерге 
кешіріммен жетті.

Кешірім деген отбасының салауатты өмір сүруіне 
жетелейді. Кешірім деген адамдардың бір-бірінің 
арасындағы сүйіспеншілік, махаббатты нығайтады .

 Кешірім адамдар арасында араздық болса, сол 
араздықты жеңіп бір-бірімен достастырады.

 Кешірім бір-бірінен алыстап кеткен адамдардың арасын 
жақындатады. Бір-біріне күмәнмен қарағандардың 
күмәнін жояды.

Кешірім деген бір-бірін жек көретіндердің амалын 
босқа шығарып достастырады.

 Бұл жайлы Құран-кәрімде Аллаһ тағала былай 
дейді:

«Жақсылық пен жамандық тең емес. Жамандықты 
ең көркем түрде жолға сал. (Жамандыққа қарсы 
жақсыллық қыл). Сол уақытта сенімен екеуің араңда 
дұшпандық болған біреу өте жақын достай болып 
кетеді» деген. (фуссилат сүресі 34 аят ).

Кешірім кешірім жасаушының дәрежесін көтеріп 
барар орынын ұлық етеді. Кешірімді адам біреуге 
зиян етуді жек көреді. Ол біреуге көмек беруге 
дайын болады. Кімде-кім кешірімділік сипатына ие 
болса, ол адам бұл дүниеде бақытты, ол ақыретте 
жомарттықпен нығметтеледі. Сондықтан да бұл сипат 
ислам дінінде де көркем мінезділіктің шыңы болып 
табылады. Кімде-кім кешірімді болса, ол адам өзіне 
жамандық ойлағандарды кешіріп жібереді.

 Мұны Аллаһ тағала өзге аяттарда былай деп 
түсіндіреді:

«Кітап иелерінің көбі оларға шындық айқын болғаннан 
кейін өз күңшілдіктерінен сендерді иманнан кейін 
қарсылыққа қайтаруды қалайды. Аллаһ бір әмірін 
келтіргенге дейін оларды кешіріңдер, елемеңдер. 
Күдіксіз Алланың әр нәрсеге күші толық жетеді» 
(Бақара сүресі 109 аят ).

Демек, бұл іс аятпен шектеліп қалмай керісінше 
Аллаһ тағала пайғамбарымызға мейірімділік пен 
сипатталудың қаншалықты маңызды екенін айтып 
келесі бір аятта былай деп әмір етеді:

«Көктер мен жерді әрі екеуінің арасындағы 
нәрселерді бір шындық бойынша жараттық. Сөзсіз 
қиямет келеді. Сондықтан көркем, жұмсақ сыңай 
байқат» ( Хижыр сүресі ,85 аят). 

Бұл жайлы қазақтың біртуар тұлғаларының бірі 
Шәкәрім Құдайбердіұлы былай дейді:

Біреудің мінін кешірсең
Құдайда сені кешеді,
Бірін де, қылмай есірсең,
Төбеңді әлі-ақ теседі.
Көңілі жұмсақ адамның ,
Күрмеуін тағдыр шешеді.
 Пейілі жаман адамның,
Орыны дайын деседі.
Бір күні пайғамбарымызға Жәбірейіл келіп:
«Ей Мұхаммед! Мен саған бұл дүниелік және 

ахиреттік болатын көркем мінездер әкелдім» деп 
мына аяттарды оқыды:

(Мұхаммед) кешірім жолын ұста және оларға 
туралықты әмір ет. Сондай-ақ, надандардан бет 
бұр (Ағраф сүресі , 199 аят).

Сонда Пайғамбарымыз одан бұл аяттың мағынасын 
сұрағанда Жәбірейіл:

«Расында Алла тағала саған сенімен арасын үзген 
адаммен қарым-қатынастарыңды жақсартуды саған 
бермеген адамға беруді, саған зұлымдық жасаған 
адамды кешіруді, саған дұшпандық қылғанға сабыр 
етуді бұйырды» деген екен.

Р. ҚОНЫСБЕКҰЛЫ, ШҚО Бородулиха
 ауданы, Белағаш ауылы
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АДАМ ЖӘНЕ ЗАҢ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ МЕРЕЙІ ҮСТЕМ 

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ 
МЕМЛЕКЕТТIК ТIРКЕУГЕ ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
  Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын 

жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтар 
ауыртпалықтарын), сондай-ақ бұрын туындаған 
құқықтарды (құқықтар ауыртпалықтарын) 
қоспағанда, жылжымайтын мүлiкке және 
мемлекеттiк тiркеудiң өзге де объектiлерiне 
құқықтарды (құқықтар ауыртпалықтарын) 
растайтын құқық белгiлейтiн және басқа да 
құжаттар тiркеу сәтiнде оларға қойылатын 
Қазақстан Республикасы заңнамасының та-
лаптарына сәйкес келуге тиiс.

  Жылжымайтын мүлiкке және мемлекеттiк 
тiркеудiң өзге де объектiлерiне құқықтардың 
(құқықтар ауыртпалықтарының) туындауын, 
өзгеруiн немесе тоқтатылуын растайтын құжаттар 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгiленген жағдайларда тиiстi түрде ресiмделуi, 
мөрмен бекiтiлуi, арнайы бланкiлерде орын-
далуы, оларда тараптардың немесе заңнамада 
айқындалған лауазымды адамдардың тиiстi 
қолдары болуға тиiс. Соттардан, құқық қорғау 
және өзге де мемлекеттiк органдардан шығатын 
құжаттар тиiстi құжаттарға қойылатын нысанда 
орындалуға тиiс. 

  Заңнамалық актiлерде белгiленген жағдайларда 
құқық белгiлейтiн және өзге де құжаттар но-
тариат тәртiбiмен куәландырылуға тиiс.  

 Құқық белгiлейтiн құжаттар тiркеу парағына 
енгiзiлетiн құқық иелерi туралы, тiркелетiн 
құқық (құқық ауыртпалығының) түрi туралы 
мәлiметтердi, мекенжайды, мекенжайдың 
тiркеу кодын (ол бар болған кезде), сондай-
ақ құқықтық кадастрды жүргiзу мақсаты үшiн 
қажеттi жылжымайтын мүлiк объектiсi туралы 
деректердi қамтуға тиiс.

   Жылжымайтын мүлiкке және мемлекеттiк 
тiркеудiң өзге де объектiлерiне құқықтардың 

туындауын, өзгеруiн немесе тоқтатылуын рас-
тайтын құжаттар тiркеушi органға екi данада 
ұсынылады, олардың бiреуi түпнұсқа немесе 
нотариат куәландырған көшiрме болып та-
былады. 

  Құқық белгiлейтiн құжат сот актiсi болған 
жағдайларда және құқық иесiне құжаттың 
түпнұсқасы берiлмейтiн өзге де жағдайларда, 
тiркеу үшiн осындай құжаттың куәландырылған 
екi көшiрмесi берiледi.

  Құжаттың түпнұсқасы не куәландырылған 
көшiрме осы баптың 6-тармағында көзделген 
жағдайларда, тiркеуден соң өтiнiш берушiге 
(уәкiлеттi өкiлге) қайтарылады.

  Тiркеу сенiмхат негiзiнде жүзеге асырылатын 
жағдайларда, тiркеушi органға сенiмхаттың екi 
данасы табыс етiледi, оның бiреуi түпнұсқа 
немесе нотариат куәландырған көшiрме бо-
лып табылады. Тiркеуден кейiн сенiмхаттың 
түпнұсқасы өтiнiш берушiге (уәкiлеттi өкiлге) 
қайтарылады.

  Жылжымайтын мүлiктiң бiр бөлiгiне белгiленетiн 
құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) тiркеу 
кезiнде құқық белгiлейтiн құжат (жалға беру, 
сервитуттар, мүлiктi өтеусiз пайдалану туралы 
және басқалары) құқықтың (құқық ауыртпалығы) 
қолданылу аясы болып табылатын мүлiктiң 
бiр бөлiгiнiң егжей-тегжейлi сипаттамасын 
қамтуға тиiс. 

   Жылжымайтын мүлiктiң бiр бөлiгi кепiлге 
қойылған кезде мiндеттеменi орындамауға 
байланысты кепiл затын иелiктен айыру 
жағдайларында объектiнi бөлу жоспарын осы 
жылжымайтын мүлiк объектiсiн бөлудi немесе 
қосуды жүзеге асыратын орган мақұлдауға тиiс.

         Ж.ОМАР, ШҚО Бородулиха ауданының
          Әділет басқармасы, инспектор

Елбасымыздың «...Мемлекеттік тілді білмейінше, мемлекеттік органдарда, қызмет көрсету 
саласында, құқық қорғау органдарында, немесе сот саласында жұмыс істеу мүмкін болмай-
ды», - деген сөзі бүгінгі күннің және келешектің нақты ұстанымы екендігі сөзсіз. Мемлекет 
басшысының тілге қатысты пікірлерін қазақстандықтар кеңінен қолдап, қуаттап отыр. 

«Халыққа қызмет көрсету орталығы» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы да 
мемлекеттік тіл саясатын қолдай отырып, оны іс жүзіне асырудың нақты қадамдарын жасап 
келеді. 

«Халыққа қызмет көрсету орталығы» РМК Бас директорының бұйрығымен бекітілген «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» РМК-ның мемлекеттік тілді дамыту мен қолданудың 2014-2016 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес жыл ішінде әртүрлі іс-шаралар жүргізіліп 
отырады. 

Атап айтқанда, Филиал қызметкерлері үшін күнделікті қолданыста болатын терминдер сөздігі 
бекітілген. 

Келуші – Клиенттерге мемлекеттік қызметтер, оның ішінде ақпараттық анықтамалар клиент 
талабы бойынша мемлекеттік тілде ұсынылады. 

Қазақстан Республикасының «Электронды үкімет» порталынан ұсынылатын қызметтердің 
барлық деңгейінде қазақ тілінің қолданылуы қамтамасыз етілген. 

Жоғары тұрған органдарға шығатын құжаттар мәтіндерінің мемлекеттік тілде рәсімделуі 
қамтылған. 

«Халыққа қызмет көрсету орталығы» РМК ШҚО бойынша филиалының барлық қалалық және 
аудандық бөлімдерінде жергілікті атқарушы органдармен бірлескен түрде мемлекеттік тілді 
дамыту мәселелері бойынша отырыстар мен дөңгелек үстелдер өткізу қамтамасыз етілген. 

Мемлекеттік тіл мәселесіне заң тұрғысынан қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Тіл туралы» заңы Қазақстан Республикасында тілдердің қолданылуының 
құқықтық негіздерін, мемлекеттің оларды оқып-үйрену мен дамыту үшін жағдай жасау жөніндегі 
міндеттерін белгілейді. Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық тілге бірдей құрметпен 
қарауды қамтамасыз етеді. 

Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді 
меңгеру – Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы. 

Орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданыста болғанымен, мемлекеттік қазақ тілі 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының жұмыс және іс қағаздарын жүргізу тілі 
болып табылатындығын ұмытпауымыз абзал. 

Тіл тағдыры – ұлт тағдыры, отансүйгіштіктің, ұлттық намыстың мәселесі. Мемлекеттік тілдің 
мәртебесін көтеруде мемлекеттік қызметшілерге жүктеліп отырған міндет зор. 

Лауазымды адамның мемлекеттік тілді білмеу желеуімен азаматтардың өтініштерін қабылдаудан 
бас тартуы, сондай-ақ, мемлекеттік тілде және басқа тілдерде қызмет атқарылатын салада 
олардың қолданылуына кез келген кедергі келтіру Қазақстан Республикасының заңдарында, 
атап айтқанда ӘҚБтК-нің 81-бабында көзделген жауаптылыққа әкеліп соғады. 

Қазіргі кезде жұмыс жасап тұрған Тіл комитеттері мен тіл басқармалары мемлекеттік тіл саяса-
тын жүзеге асыруға және тіл заңдарының сақталуына тікелей мүдделі мекемелер болғандықтан 
оның мамандарына тіл заңдарын бұзғандығы үшін әкімшілік құқық бұзушылық іс қозғау, айыппұл 
салу сияқты құзіреттіліктер берген де артықшылық етпес еді. 

Егер Мемлекет басшысының мемлекеттік тіл мәселесіндегі бағытын шынайы қолдап, жүзеге 
асыратын болсақ, алда еліміздің ұлттық нышаны мен келбетін ажарландырып, қазақстандық 
патриотизмді, елдігімізді асқақтата түседі. 

Халыққа қызмет көрсету орталығы

«АСТАНА ОПЕРА» ОПЕРА 
ЖӘНЕ БАЛЕТ ТЕАТРЫ

«Астана Опера» опера және балет театры Қазақстанның елор-
дасы Астана қаласында Есіл өзенінің сол жағалауында орналасқан. 
Бұл театр сән-салтанаты асқақ ғимаратымен және залдардың 
көркемділігімен ғана емес, сондай-ақ талантты труппа орындай-
тын тамаша репертуармен таң қалдырады.

«Астана Опера» 2013 жылы Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша ашылды. Театрдың 
ашылуында сөз сөйлеген Мемлекет басшысы: «Зауыттар мен жол-
дар салатын ел, берік тірегін болашақ жылдар бойына орнатады. 
Мектептер мен аурухана салатын ел, ұлт болашағының ондаған 
жылдар бойғы қамын жейді. Театр тұрғызатын ел, ғасырлар арқылы 
болашағына көз тігеді...» – деген еді.

2013 жылғы 21 маусымда театр өзінің алғашқы театр маусы-
мын М. Төлебаевтың ұлы туындысы «Біржан-Сара» операсымен 
салтанатты түрде ашты. «Біржан-Сара» операсында музыкалық-
поэтикалық дәстүрдің жарқын көрінісі - өзінің толықтығы мен 
тереңдігі бойынша барынша ашылған данышпан музыкалық шығармаға 
қайталанбастық беретін айтысқа ерекше мән берілген. 70 жылға 
жуық уақыт өтсе де, «Біржан-Сара» бүгінгі күні де ұлттық және 
жалпыадамзаттық мәдени-поэтикалық тәжірибенің синтезінде 
дүниеге келген көркем күштің таусылмас мысалы болып қалуда.

Сол жылдың күзінде «Астана Опера» театрының әлемдік тұсаукесері 
болып өтті, онда әлемдік қоғамдастыққа Дж. Вердидің «Аттила» 
операсы таныстырылды.

«Астана Опера» опера және балет театры әлемнің аса сәулетті 
театрларының бірі болып табылады, оның сәулеттік әсемдігі еріксіз 
назар аудартады және бірнеше мыңдаған жылдарға кейін шегініп, 
антика дәуіріне шомуға мүмкіндік береді. Сәулеттік мінсіздігі бой-
ынша ол Миландағы «Ла Скала», Мадридтегі Корольдік театр, 
Мәскеудегі Үлкен театр, Нью-Йорктегі Метрополитен-опера және 
т.б. сынды атақты опера театрларының қатарынан орын алды.

Театр 9 гектар учаскеде орын тепкен. Ғимарат алаңы 64 мың 
шаршы метрге тең. Оның 3000 шаршы метрін сахналық аймақ 
алады. «Астана Опера» театры өзінің ауқымымен ғана емес, соны-
мен бірге әсем сәулетімен де көз тартады. Әлемдік сәулетшіліктің 
ең үздік классикалық дәстүрлері ескеріле отырып салынған театр 
сәулетінде ұлттық нақыш айқын көрінеді.

«Астана Опера» алыптығы бойынша әлемдегі үшінші опера театры 
болып табылады. Оны Италиядан, Германиядан, Швейцариядан, 
Чехиядан келген шеберлер салды. Техниканың ең соңғы жетістіктері 
бойынша жасалған ғимарат сахнасы күрделілік дәрежесі кез келген 
спектальдердің қойылымдарын қоюға мүмкіндік береді. Вестибюль, 
фойе, көрермендер залы және негізгі сахна жоғарғы классицизм 
стилінде орындалған. Театрдың бас залы 1250 орынға есептелген.

Техникалық мүмкіндіктері бойынша «Астана Опера» ешкімге дес 
бермейді, тіпті әлемнің көптеген театрларынан асып түседі десек 
артық айтқандық емес. Театрдың қосалқы үй-жайларын алғанда 
барлық үй-жайлары (арьерсахна, түрлі шеберханалар, көптеген 
дайындық залдары) және театр тетігін қозғалысқа келтіріп, оны 
тиімді ететіннің барлығы әлемдік стандарттарға жауап береді...

Театрдың камералық залына 250 адам сияды. Ол камералық му-
зыка концерттерін, түрлі ансамбльдердің, камералық хордың, 
кіші симфониялық оркестрдің және т.б. өнер көрсетуіне арналған. 
концерттерін өткізуге өте ыңғайлы. Акустикасымен Италия мен 
Германияның жетекші мамандары жұмыс істеді, нәтижесінде 
театрдың барлық залдарында ерекше дыбыстық сипаттамаларға 
қол жеткізілді. Бүгінде театрдың шығармашылық мазмұны сәулетінің 
әсемдігінен еш кем болмас үшін күш-жігер жұмсалуда.

Бүгіннің өзінде «Астана Опера» театрының сахнасын опера және 
балет классикасының жауһарлары, сондай-ақ әлемдік деңгейдегі 
шеберлердің заманауи қойылымдары айшықтайды. Алғашқы театр 
маусымында есімі әлемге танымал хореограф Ю. Григоровичтің 
қойылымындағы П.И. Чайковскийдің «Ұйқыдағы ару» және белгілі 
француз балетмейстері Шарль Жюдтің қойылымындағы С. 
Прокофьевтің «Ромео мен Джульетта» балеттерінің, сондай-
ақ танымал ресейлік хореограф Б. Эйфманның «Роден» заманауи 
балетінің әлемдік премьералары өтті.

Театр жанында балалардың театр студиясы әлдеқашан ашылған, 
мұнда жас әртістер болашақта «Астана Опера» ғажап сахна-
сында өнер көрсетуге дайындала отырып. театр шеберлігінің 
қыр-сырына үйренеді.



Аудан тынысы 6
ТЕЛЕДИДАР

ҚАЗАҚСТАН 
ДҮЙСЕНБІ, 6 ШІЛДЕ 
АСТАНА КҮНІ 7:00Астанаға 17 жыл.
«ТАҢШОЛПАН».10:00«Апта. Kz»11:05«Арман қала - Астана!». Концерттік бағдарлама 

(2012 ж.)12:00«Мен көрген Елбасы: қиырдан қайтқандар». Арнайы тележоба 3-бөлім1
2:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:50«Дауа» 13:25Астанаға 17 жыл.«ӘЛЕМ ТАНЫҒАН ҚАЗАҚСТАН». 
Арнайы тележоба. 3-бөлім13:40«Ер Төстік және Айдаһар». Мультфильм («Қазақфильм», 
2013 ж.)15:00Астанаға 17 жыл.«АЯЛАҒАН АСТАНА-2015» III республикалық ба-
лалар байқауы. Гала-концерт. Тікелей эфир 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50Астанаға 17 
жыл.«МЕН АСТАНАЛЫҚПЫН!». Арнайы тележоба 18:00Астанаға 17 жыл.«АСТАНА-
АРҚАУ». Түркі музыкасының фестивалі19:15Астанаға 17 жыл.«ЕЛБАСЫНЫҢ ЕРЕК-
ШЕ ҚОЛТАҢБАСЫ». Арнайы тележоба19:40Астанаға 17 жыл.«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05Астанаға 17 жыл. «ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА ШАҚЫРАДЫ» 
22:25Нұрлан Әлімжанов, Нұржұман Ықтымбаев, Жан Байжанбаев, Наталья Арын-
басарова «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: ТЕМІРТАУ» драмасында 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35Астанаға 
17 жыл.«Әлем таныған Қазақстан». Арнайы тележоба. 3-бөлім0:55Астанаға 17 
жыл.«Елбасының ерекше қолтаңбасы». Арнайы тележоба1:25Астанаға 17 жыл.«Астана-
арқау». Түркі музыкасының фестивалі2:25«Дауа» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Мен көрген 
Елбасы: қиырдан қайтқандар». Арнайы тележоба 3-бөлім

СЕЙСЕНБІ, 7 ШІЛДЕ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Жедел жәрдем». Телехикая. 2 маусым. 1-бөлім 

10:50Астанаға 17 жыл.«Айтуға оңай...» 11:35«Болашақ». Телехикая. 16-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«SPORT.KZ» 13:10«АЛАҢ» ток-шоуы 13:55«Ел бірлігін 
жырлаған, Сүйінбай пірің мен болам»14:25ТҰСАУКЕСЕР! «СТИЧ». Мультхикая. 
19-бөлім 14:50«Джунгли кітабы. Сафари». Мультхикая. 3-бөлім 15:00«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1444-1445-бөлімдері 
17:00Астанаға 17 жыл.«Елбасының ерекше қолтаңбасы». Арнайы тележоба17:30Ж
АҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«...Үй болу қиын». 32-соңғы бөлімі 18:45«Жан 
тербеткен әуендер» Лирикалық-музыкалық фильм (2012 ж.)19:15«Жеңіл өнеркәсіп: 
шағын бизнестің бастауы». Арнайы хабар19:35«Болашақ». Телехикая. 17-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«Жедел жәрдем». Телехикая. 
2 маусым. 2-бөлім 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1446, 1447-бөлімдері 
23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Өзекжард
ы»1:05«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 1:30«Ел бірлігін жырлаған, Сүйінбай 
пірің мен болам»2:00«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 2:30«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Алаң» ток-шоуы 

СӘРСЕНБІ, 8 ШІЛДЕ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Жедел жәрдем». Телехикая. 2 маусым. 2-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Болашақ». Телехикая. 17-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45Астанаға 
17 жыл.«Мен астаналықпын!». Арнайы тележоба 13:10«Поэзия әлемі»

13:40«Ғасырлар үні» 14:15«Ғажайыпстанға саяхат» 14:30ТҰСАУКЕСЕР! «СТИЧ». 
Мультхикая. 20-бөлім 14:50«Джунгли кітабы. Сафари». Мультхикая. 4-бөлім 
15:00«Әйел бақыты». Ток-шоу16:10«КЕЛІН». Телехикая. 1446,1447-бөлімдері 17:00«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Бапкер». 
1-бөлім 18:45«Қазақстан би әлемі» 19:00Астанаға 17 жыл.«Әлем таныған Қазақстан». 
Арнайы тележоба. 1-бөлім19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ»19:35«Болашақ». Телехикая. 
18-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«Жедел жәрдем». Телехи-
кая. 2 маусым. 3-бөлім 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1448, 1449-бөлімдері 
23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм 1:15«Өзекжарды»1:35«Журналистік зерттеу»1:55«Поэзия әлемі» 
2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Қазақстан би әлемі» 
4:00«Шарайна». Телесаяхат 

БЕЙСЕНБІ, 9 ШІЛДЕ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Жедел жәрдем». Телехикая. 2 маусым. 3-бөлім10:50«Айтуға 

оңай...»11:35«Болашақ». Телехикая. 18-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Агробизнес» 
13:10«Журналистік зерттеу»13:30«Сіз не дейсіз?» 14:00«Жан жылуы»14:25ТҰСАУКЕСЕР! 
«СТИЧ». Мультхикая. 21-бөлім 14:50«Джунгли кітабы. Сафари». Мультхикая. 
5-бөлім 15:00«Әйел бақыты». Ток-шоу16:10«Келін». Телехикая. 1448,1449-бөлімдері 
17:00«Шетелдегі қазақ балалары». 3-маусым 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖА
РДЫ»18:10«Бапкер». 2-бөлім 18:55Астанаға 17 жыл.«Әлем таныған Қазақстан». 
Арнайы тележоба. 2-бөлім19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
19:35«Болашақ». Телехикая. 19-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50«Жедел жәрдем». Телехикая. 2 маусым. 4-бөлім 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1450, 1451-бөлімдері 23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»0:10Ж
АҢАЛЫҚТАР0:40«Өзекжарды»1:00«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 1:20«Жан 
жылуы»1:45«Журналистік зерттеу»

2:10«Шетелдегі қазақ балалары». 3-маусым 2:30«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Еңбек түбі - береке» 3:35«Агробизнес» 4:00«Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»

ЖҰМА, 10 ШІЛДЕ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Жедел жәрдем». Телехикая. 2 маусым. 4-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Болашақ». Телехикая. 19-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:40«ИМАН АЙНАСЫ» 
13:00«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 13:25«Көкпар» Ұлттық ойын 14:10«Ба-
ламен бетпе-бет» 14:30ТҰСАУКЕСЕР! «СТИЧ». Мультхикая. 22-бөлім 14:50«Джунгли 
кітабы. Сафари». Мультхикая. 6-бөлім 15:00«Әйел бақыты». Ток-шоу16:10«Келін». 
Телехикая. 1450,1451-бөлімдері 17:00«Жан жылуы» 17:25«Еңбек түбі - береке»17
:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Ауыр өнеркәсіп: ел экономикасынң локомотиві». Арнайы 
хабар18:10«Ғасырлар үні»18:45Астанаға 17 жыл.«Әлем таныған Қазақстан». Арнайы 
тележоба. 3-бөлім19:00«Жайдарман» Үздік әзілдер19:35«Болашақ». Телехикая. 20-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«Шын жүректен!». Реалити шоу 
22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1452, 1453-бөлімдері 23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» (Мария Мудряк - опера әншісі)0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:40«Ауыр 
өнеркәсіп: ел экономикасының локомотиві». Арнайы хабар1:00Кененбай Қожабеков, 
Қарғынбай Сатаев, Әлішер Сүлейменов «Құлагер» тарихи драмасында  

2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Шын жүректен!». 
Реалити шоу 

СЕНБІ, 11 ШІЛДЕ 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:10«Қымызхана» 

16-хабар (2007 ж.)8:40«АГРОБИЗНЕС» 9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды 
бағдарлама 10:05«ДАУА» 10:40«Саяхатшы Випо» Мультфильм (Израиль, 2007 ж) 
Режиссер: Идо Энджел 3-бөлім 11:40«Ұлттық шоу: Роза шақырады» 13:00«БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». Интеллектуалдық сайыс13:45«Поэзия әлемі»14:15Рю Сын Рён, Ли Ё Вон, 
Ли Дон Ук «Тылсым дәм» драмасында. 16:05«ЖАСАЙ БЕР, ҚАЗАҚ ЕЛІ!». Мерекелік 
концерт 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Әзіл әлемі»18:55«Құбылай хан». Телехикая. 
41-42-бөлімдері 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«Сенбілік кездесу» 22:30«ЖАЙДАР-
МАН». Туған күн0:30ЖАҢАЛЫҚТАР1:00Рю Сын Рён, Ли Ё Вон, Ли Дон Ук «Тылсым 
дәм» драмасында. 2:50ЖАҢАЛЫҚТАР3:20«Агробизнес» 3:40«Білгірлер бәйгесі». 
Интеллектуальдық сайыс

ЖЕКСЕНБІ, 12 ШІЛДЕ 
8:00«Қымызхана» 17-хабар (2007 ж.)8:30«АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық бағдарлама 

9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғы ақпаратты-танымдық бағдарлама. Тікелей эфир 
10:30«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:50«ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫ» . 3-маусым 

11:10Мультфильм 11:30«АЛҒА, ДИЕГО». Мультхикая. 4-маусым. 9-10 бөлімдері  
12:20«Айгөлек». Концерт 13:45«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 14:15Ким Юн Сок, Ю А Ин, 

Пак Су Ён «Соққы» драмасында. 16:15«Жырым мені ешқашан өлтірмейді». 
Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған әндер17:55«ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ». Ар-
найы тележоба18:25«Құбылай хан». Телехикая. 43-44 бөлімдері 20:00«АПТА. КZ» 
21:00«ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА ШАҚЫРАДЫ» 22:25Джереми Ирвин, Эмили Уотсон, 
Питер Муллан «Арғымақ» драмасында 0:45«КӨКПАР». Ұлттық ойын1:30Ким Юн 
Сок, Ю А Ин, Пак Су Ён «Соққы» драмасында. 3:20«АПТА. 

ХАБАР
ДҮЙСЕНБІ, 6 шілде АСТАНА КҮНІ – ДЕНЬ АСТАНЫ
07:02Астана қаласының мерекесіне арналған концерт. 08:30Кино. 

«Бәйтерек»10:00Информационный канал - аналитическая программа «Жетi 
күн»11:00Кино. «Весна на Заречной улице»12:30Документальный фильм. «Созида-
тельная сила Лидера»13:00Түскі жаңалықтар13:15Мюзикл «Арман жолы» 14:15Кино. 
«Балалық шағымның аспаны»/начало/15:00Дневной выпуск новостей15:15Кино. 
«Балалық шағымның аспаны» /продолжение/16:30«Әсем әуен»17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15Документальный фильм. «Жить созидая»17:45Ледовое шоу «Денис 
Тен и друзья»/начало/18:00Вечерний выпуск новостей18:15Ледовое шоу «Денис Тен 
и друзья» /продолжение/20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Документальный фильм. 
«Реформатор»21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Казахфильм» представляет 
художественнй фильм «Путь Лидера. Разрывая замкнутый круг» 23:00Лазерное 
шоу23:30Телехикая. «Астана - махабаттым менің» 02:00Халықаралық фестиваль. 
«Опералия-2014». Астанада әлем балет жұлдыздары

СЕЙСЕНБІ, 7 шілде
07:02«Айтұмар»08:00«Әсем әуен»08:30«Аймақтар аламаны»09:30Мультсериал. 

«Динофроз»10:00Таңғы жаңалықтар10:10Лазерное шоу11:00Утренний вы-
пуск новостей11:10«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная 
программа «Магия кухни»12:20«Подари детям жизнь»12:25Мультсериал. 
«Маша и медведь»12:35Мультсериал. «Джейк и пираты Нетландии»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы»14:00Телесериал. 
«Женский доктор»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:30Телехикая. 
«Тракторшының махаббаты»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Эконом
класс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телехикая. «Сұлтан Сүлейман»19:00«ТВ 
Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследований»21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30Телесериал. «Гречанка»22:20Телесериал. «След»23:10«Арнайы 
хабар»23:40Тұсаукесер! «Бұйымтай»00:25Қорытынды жаңалықтар00:55Итоговый 
выпуск новостей01:25«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:55Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 8 шілде
07:02«Айтұмар»08:00«Әсем әуен»08:30«Аймақтар аламаны»09:30Мультсериал. 

«Динофроз»10:00Таңғы жаңалықтар10:10Телесериал. «Гречанка»11:00Утренний выпуск 
новостей11:10«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия 
кухни»12:20«Подари детям жизнь»12:25Мультсериал. «Маша и медведь»12:35Мультсериал. 
«Джейк и пираты Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:10Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы»14:00Телесериал. «Женский доктор»15:00Дневной вы-
пуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:30Телехикая. «Тракторшының махаббаты»17:00Кешкі жаң
алықтар17:15«Көзқарас»17:50«Незабытые истории...»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15Телехикая. «Сұлтан Сүлейман»19:10«Біздің үй»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«100 бизнес тарихы». Индустрияландыру21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Телесериал. «Гречанка»22:20Телесериал. «След»23:10«Біздің 
үй»00:00Тұсаукесер! «Бұйымтай»00:45Қорытынды жаңалықтар01:15Итоговый 
выпуск новостей01:45«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы02:15Жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 9 шілде
07:02«Айтұмар» 08:00«Әсем әуен»08:30«Аймақтар аламаны»09:30Мультсериал. 

«Динофроз»10:00Таңғы жаңалықтар10:10Телесериал. «Гречанка»11:00Утренний выпуск 
новостей11:10«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия 
кухни»12:20«Подари детям жизнь»12:25Мультсериал. «Маша и медведь»12:35Мультсериал. 
«Джейк и пираты Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы»14:00Телесериал. «Женский доктор»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:30Телехикая. «Тракторшының махаббаты»17:00Кешкі жаңалықтар17:1
5«Көзқарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телехикая. 
«Сұлтан Сүлейман»19:10«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Деректі 
фильм21:00Итоговый выпуск новостей21:30Телесериал. «Гречанка»22:20Телесериал. 
«След»23:10«Біздің үй»00:00Тұсаукесер! «Бұйымтай»00:45Қорытынды 
жаңалықтар01:15Итоговый выпуск новостей01:45«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы02:15Жаңалықтар

ЖҰМА, 10 шілде
07:02«Айтұмар» 08:00«Әсем әуен»08:30«Аймақтар аламаны»09:30Мультсериал. 

«Динофроз»10:00Таңғы жаңалықтар10:10Телесериал. «Гречанка»11:00Утренний выпуск 
новостей11:10«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия 
кухни»12:20«Подари детям жизнь»12:25Мультсериал. «Маша и медведь»12:35Мультсериал. 
«Джейк и пираты Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы»14:10Телесериал. «Женский доктор»15:00Дневной вы-
пуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:30«Ұлт саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, 
бауырым?»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телехикая. «Сұлтан Сүлейман»19:05«Орталық 
Хабар»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Сильные духом»21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Мегахит. Джет Ли, Шидо Накамура, Бетти Сунь в боевике 
«Бесстрашный»23:30Кино. Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Гаэль Гарсиа «Вавилон» 
фильмінде01:55Қорытынды жаңалықтар02:25Итоговый выпуск новостей02:55«Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы03:25Жаңалықтар

 СЕНБІ, 11 шілде
07:02«Қалжың қоржыны»08:30«Әсем әуен»09:00«Бармысың, бауырым?»09:40«Продво

прос»10:00«Спорт без границ»10:25Мультсериал. «Маша и медведь»10:35Мультфильм. 
«Охотники на драконов»11:55Советское кино. Вероника Лебедева, Фаина Ра-
невская в комедийной драме «Подкидыш»13:10«Орталық Хабар»14:10«Тур де 
Хабар»14:45«Жұлдызды дода»16:25Кино. «Джордж из Джунглей-2»18:00«Ритмы 
столицы». Концерт эстрадно-симфонического оркестра «Астана»19:45«Бенефис-
шоу»21:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау бағдарламасы22:00Мегахит. Марсден, 
Люк Брейси, Лиана Либерато в драме «Лучшее во мне»00:00Телехикая. «Астана 
- махаббатым менің»01:50Деректі фильм. «Карл Фаберженің кереметі»02:50«Әсем 
әуен»

 ЖЕКСЕНБI, 12 шілде
07:02«Қалжың қоржыны»08:30«Айбын»09:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» 

сараптау бағдарламасы10:00«Ас арқау»10:30«Спорт әлемі»11:00Сказки бра-
тьев Гримм. «Спящая красавица»12:00Мультсериал. «Приключения Жюль-
Верна»12:30Мультфильм. «Побег с планеты Земля»14:00«Бенефис-шоу»15:10Кино. 
«Алданған үміт» (Үнді)18:30 «Тұран» этно-фольклорлық ансамбілінің «Ер Тұран» атты 
концерті19:50«Ду-думан»21:00Информационный канал - аналитическая программа 
«Жетi күн»22:00Мегахит. Брюс Уиллис, Мос Деф в боевике «16 кварталов»23:50Кино. 
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Аудан тынысы 7
Ғарыш дидар

ТВ3 
Понедельник, 06 Июля
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+
12:30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 12+15:30 

Д/ф «Городские легенды» 12+16:00, 21:00, 04:30 
«Х-версии» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+22:30, 23:20 Т/с «Касл» 
12+00:15, 01:05 Т/с «Кости» 12+02:00 Х/ф 
«Престиж» 16+05:00, 06:00, 06:45, 07:45 Т/с 
«Терминатор: Битва за будущее» 12+
Вторник, 07 Июля
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Касл» 12+14:30 «Экстра-
сенсы-детективы» 16+15:30 Д/ф «Городские 
легенды» 12+16:30, 21:00, 04:30 «Х-версии» 
12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 
Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 
16+00:15, 01:05 Т/с «Кости» 12+02:00 Х/ф 
«Версия» 16+05:00, 06:00, 06:45, 07:45 Т/с 
«Терминатор: Битва за будущее» 12+
Среда, 08 Июля
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Касл» 12+14:30 «Экстра-
сенсы-детективы» 16+15:30 Д/ф «Городские 
легенды» 12+16:30, 21:00, 04:30 «Х-версии» 
12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 
Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 
16+00:15, 01:05 Т/с «Кости» 12+02:00 Х/ф 
«Внезапный удар» 16+05:00, 06:00, 06:45, 07:45 
Т/с «Терминатор: Битва за будущее» 12+
Четверг, 09 Июля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Касл» 12+14:30 «Экстра-
сенсы-детективы» 16+15:30, 04:45 Д/ф 
«Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 04:15 
«Х-версии» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+00:15, 01:05 Т/с «Кости» 
12+02:00 Х/ф «Петля» 16+05:15, 06:15 Т/с 
«Терминатор: Битва за будущее» 12+07:15, 
08:00 Т/с «Тайный круг» 12+
Пятница, 10 Июля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 

Т/с «Касл» 12+14:30 «Экстрасенсы-детек-
тивы» 16+15:30, 04:00 Д/ф «Городские ле-
генды» 12+16:30, 21:00, 03:00 «Х-версии» 
12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 
Т/с «Слепая» 12+22:00 «Человек-невидимка» 
12+23:00 Х/ф «Зона смертельной опасности» 
16+01:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+04:30, 
05:30, 06:15 Т/с «Последователи» 16+07:15, 
08:00 Т/с «Тайный круг» 12+
Суббота, 11 Июля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 «Школа 

доктора Комаровского» 12+13:00 Х/ф «Заста-
ва в горах» 0+15:00 Х/ф «Вход в лабиринт» 
12+20:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+22:00 
Х/ф «Шестой день» 16+00:30 Х/ф «Сорви-
голова» 12+02:30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+04:30 Х/ф «Зубастики 3» 
16+06:15, 07:15, 08:00 Т/с «Тайный круг» 12+
Воскресенье, 12 Июля
09:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+10:30 

«Школа доктора Комаровского» 12+12:30 Х/ф 
«Цыганское счастье» 12+14:15 Х/ф «Мгнове-
ния Нью-Йорка» 12+16:00 Х/ф «Сорвиголова» 
12+18:00 Т/с «Демоны Да Винчи» 16+02:00 Х/ф 
«Шестой день» 16+04:30 Х/ф «Зубастики 4» 
16+06:15, 07:15, 08:00 Т/с «Тайный круг» 12+
Россия 1 
Понедельник, 06 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом глав-
ном»14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+19:00 «Рассудят люди» 12+21:15 
«Прямой эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+02:40 

2015 жылдың 6-12 шілде арасындағы 
алдағы аптаға арналған жұлдыз 

жорамал
Тоқты. 21.03-20.04. Бұл апта келіссөздер үшін, 

келісімдер жасасу үшін, тұрмыс құру үшін, жаңа 
әріптестерді іздеу үшін аса қолайлы емес. Күтпеген 
жанжалдар, қарама-қайшылықтар, шығындар мен 

жасырын кедергілер Тоқтылардың өмірін қиындатып 
қана қоймай, сіздің өзін-өзіңізді бағалауды төмендетуі 
мүмкін. Сіз осы кезеңнен және рухани және мүліктік 

шығынсыз өтуіңіз үшін сізге ішкі сезім сыбырлары-
на құлақ салу қажет, ал істер мен байланыстарда 

ұзақ мерзімді, сенімді қарым-қатынастар мен 
байланыстарға сүйену қажет. 

Торпақ. 21.04-21.05. Торпақтар өздеріне қызықты 
салаларда өнімді қызмет ететін болады. Сіздердің 

көбісіңіз өткен мәселелерді, күрделі сұрақтарды шешу 
қажет, даулы жағдайларды реттеу керек болған жер-
лерде табысты болады. Бұл ата-аналармен, балалар-
мен қарым-қатынасты жақсарту үшін, бірге уақыт 

өткізу үшін, кездесулер мен қонақ күту үшін қолайлы 
уақыт. 

Егіздер. 22.05-21.06. Шілденің басында басталған 
жобалар сізге сенімділік пен қорғаныс сезімін береді. 

Осы уақытта Егіздерде беделді қамқоршылар да пайда 
болуы мүмкін, олар сіздің бастамаларыңызды қолдап, 
іскерлік қабілеттеріңізді дамытады, сонымен қатар 
сіздің өміріңізді қиындатуы мүмкін қате қадамдар 

мен жаңылыстардан сақтап қалады. 
Шаян. 22.06-22.07. Осы апта болашақ арманшыл және 

іскерлік қарым-қатынастар тұрғысынан сіз үшін 
аса жағымды болады. Өз күшіңіз бен уақытыңызды 

бекер жұмсамау үшін, жақын болашақта сізге басты 
артықшылықтарды таңдау қажет. Шаяндардың өз 

өздеріне деген сенімі мен менмендігі өседі, бұл іскерлік 
және пайдалы байланыстарды кеңейтуге көмектеседі. 
Арыстан. 23.07-23.08. Сізге өзіңіздің басты істеріңіз 

бен жоспарларыңызға назар аудару қажет. Осы 
уақытта қандай да орасан затты бастау үшін  сіз 

өзіңізді біршама ұялшақ, тәуелді сезінетін боласыз. Кез 
келген қауіпті жобалар, шаралар мен бастамалардың 

тиімділігі аз және тіпті қауіпті болады, себебі 
Арыстандарға алудан гөрі көбірек беруге немесе 

жұмсауға тура келеді.
Бикеш. 24.08-23.09. Қызылжұлдыз бен Меркурийдің 

қосылуы 11 шілдеге дейін шешімдердегі кезексіздіктің, 
қаталдықтың жетіспеушілігінің, іс-әрекеттердегі 
әсерліліктің, сондай-ақ жаңа үрдістерді қабылдау 

қабілетсіздігінің себебіне айналуы мүмкін. Сондықтан 
осы энергиялар кей жағдайларда  сіздің серіктестермен 

әріптестігіңіз бен қарым-қатынастарыңызды 
күрделендіруі мүмкін. 

Таразы. 24.09-23.10. Сіздің зияткерлік әлеуетіңіз, 
ішкі сезгіштігіңіз іске қосылады, сондықтан Сіз болып 
жатқан оқиғаларды айқын бақылап, анағұрлым зерделі 
әрекет жасайтын және істерде табысқа жете алатын 

боласыз. Сонымен бірге Сіздің белгіңіздің көптеген 
өкілдері ары қарай саяхаттауға, жаңа адамдармен 

қарым-қатынас орнатуға және жарқын әсерлерге деген 
ынтаны сезінетін болады. 

Сарышаян. 24.10-22.11. Осы аптада Сарышаяндар 
өздерін қайтадан қуатты сезініп, өз мүмкіндіктерін 

анағұрлым толық пайдалана алады. Алайда сіздің 
кейбір жобаларыңыз қауіптің астында болуы мүмкін, 

жағдайда өз пайдаңызға шешу үшін сізге жинақылық 
пен жауапкершілік жетіспейтін болады. Сіз өзіңіз сеніп 

жүрген қолдаудан да айырылуыңыз әбден мүмкін. 
Мерген. 23.11-21.12. Сізге өткен мәселелер мен 
бітпей қалған істермен айналысуға тура келеді. 
Сіздердің көбіңізде қаржылық қиындықтар, биз-
нес пен серіктестермен қарым-қатынастарда 

қиындықтар пайда болуы мүмкін. Сізге есеп бойынша 
төлеуге, қарыздарды беруге, ірі көлемді салықтарды 
ойлағаннан көбірек төлеуге тура келеді. Бұл жағдай 
сіздің көңіл-күйіңізді, өзін өзі бағалау деңгейіңізді, өз 

мүмкіндіктеріңізге деген сенімділігіңізді төмендетуі 
және жанұядағы қарым-қатынастарды қиындатуы 

мүмкін. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Сіз үшін жағдай біраз өзгереді, 
биоәлеуетіңіз төмендейді, және де көп жағдайларда 

Тауешкілерге өз ойларын, идеяларын айту, өз 
әрекеттерін нақты жоспарлау қиынға түседі. 

Алайда оларды мақсаттылықпен, қуаттылықпен, 
екпінділікпен және тіпті кейбір бірбеткейлік пен 
үстемдікпен алмастыру  сіздің қолыңыздан келеді. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Суқұйғыштардың 
айналадағыларға өзгеше әсер ету немесе өзінің 

ерекшелігі туралы аңғартуға деген ынта 
айналадағылармен айтарлықтай суық әрі жағымсыз 
қабылдануы мүмкін. Бұл сабақтар мен мәселелер 

артық елестерден арылу, өз айналасын жақсырақ білу, 
мінез-құлық тәртібін өзгерту үшін Суқұйғыштарға а

Балықтар. 20.02-20.03. Балықтардың әрекеттері 
мен жоспарларында парасатты мағына, 

ойластырылғандық пен болып жатқан оқиғалардың 
нақты талдауы көп болады. Сізде мансап пен 
бизнестің дамуына үлесін тигізетін табысты 
жобаларға, жаңа қарым-қатынастарға, сәтті 

жағдайлар мен байланыстарға деген сезгіштік пайда 
болады. 

Х/ф «Дневной поезд»04:45 Т/с «Закон 
и порядок-20» 16+06:30 «Комната 
смеха»
Вторник, 07 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 

14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Ве-
сти.12:55 «О самом главном»14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+15:55 «Особый случай» 
12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Последний янычар» 12+19:00 
«Рассудят люди» 12+21:15 «Прямой 
эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Чужое гнездо» 
12+02:50 Х/ф «Берегите женщин»05:35 
Т/с «Закон и порядок-20» 16+07:20 
«Комната смеха»
Среда, 08 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 14:00, 

17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 
«О самом главном»14:35, 17:30, 20:10, 
22:35 Местное время. Вести-Мо-
сква.14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+17:50, 
07:45 Вести. Дежурная часть.18:00 
Х/ф «Возвращение домой» 12+19:00 
«Рассудят люди» 12+21:15 «Прямой 
эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Чужое гнездо» 
12+01:55 «Специальный корреспон-
дент» 16+03:35 «Заставы в океане. 
Возвращение»04:35 Х/ф «Цыган» 1 
с.06:40 «Комната смеха»
Четверг, 09 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 

14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Ве-
сти.12:55 «О самом главном»14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+15:55 «Особый случай» 
12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Х/ф «Возвращение домой» 12+19:00 
«Рассудят люди» 12+21:15 «Прямой 
эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Чужое гнездо» 
12+01:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+03:35 «Гений разведки. 
Артур Артузов» 12+04:35 Х/ф «Цыган» 
2 с.06:15 Т/с «Закон и порядок-20» 
16+07:10 «Комната смеха»
Пятница, 10 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 

14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Ве-
сти.13:00 «О самом главном»14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. Ве-
сти-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 Ве-
сти. Дежурная часть.18:00 Х/ф «Воз-
вращение домой» 12+21:15 «Прямой 
эфир» 12+00:00 «Измайловский парк» 
12+02:45 «Славянский базар в Витеб-
ске»04:20 «Живой звук»06:20 «Горячая 
десятка» 12+07:25 «Комната смеха»
Суббота, 11 Июля
08:00, 11:30 «Планета собак»08:30, 

08:30 «Комната смеха»10:30 «Сельское 
утро»11:00, 14:00, 17:00 Вести.11:20, 14:20, 
17:30 Местное время. Вести-Москва.12:10 
«Укротители звука» 12+13:05 «Осво-
бодители» 12+14:30 «Кулинарная звез-
да»15:30, 17:40 Х/ф «Прощание славянки» 
12+18:10 «Субботний вечер»20:05 «Улица 
Весёлая» 12+21:00 Х/ф «Вечная сказка» 
12+23:00 Вести в субботу.23:45 Х/ф «Удар 
зодиака» 12+03:40 Х/ф «Арифметика 
подлости» 12+05:40 Х/ф «Тартарен из 
Тараскона» 12+
Воскресенье, 12 Июля
09:25 Х/ф «Анискин и Фантомас»12:10 

«Смехопанорама»12:40 «Утренняя по-
чта»13:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.14:00, 17:00 Вести.14:10 
Т/с «Родители» 12+15:10 Х/ф «Любви все 
возрасты...» 12+17:20 «Смеяться раз-
решается»19:15 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 12+23:00 Вести недели.01:00 
«Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+03:35 Х/ф «Обет мол-
чания» 12+05:30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»07:00 «Комната смеха»
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Екатерина БОЙЧЕНКО 

“Аудан тынысы” газетінің редакторы 
Мейрамгүл АТАЕВА

БАҚ жекеменшік иесі:
 “Шығыс ақпарат” ЖШС 

Директоры Н.Қ. ҚУАНТАЙҰЛЫ

Газет ҚР Иивенстициялар және даму министрлігі Байла-
ныс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 15346-Г куәлігі (04.05.2015) берілген

ӘЛЕМДІ АУЗЫНА 
ҚАРАТҚАН "ХАН ШАТЫР"

Америка, Біріккен Араб Әмірліктері, Италия жерінде есімі 
дүние кеңінен танылған әйгілі сәулетші лорд Норман Фостердің 
қиялынан туған бұл баламасыз архитектуралық өнер туын-
дысы сәні мен салтанатын жарастырып келе жатқан Астана 
келбетіне айшықты көрініс беріп тұр. Ғимарат президент 
Резиденциясы мен үкіметтік ғимараттар кешенінен бастау 

алатын қаланың басты орталық белдеуін аяқтап тұр.
"Хан шатырды" британдық Foster & Partners фирмасы 

жобалаған болатын. Оның биіктігі 150 метрді құрайды, 
аумағы - 127 мың шаршы метр. 

Тағы бір атап өтетін жайт, "Хан шатыр" - Forbes Style журналының 
нұсқасы бойынша әлемнің ең үздік он экоғимараттарының 
тізіміне енді. Мұндай құрметке ТМД елдерінен Қазақстан 

ғана лайықты болып отыр
20 метр цемент іргетасқа орнатылған қаладағы ең биік 

және әлемдегі киіз үй пішіндес ең үлкен ғимараттың құрылысы 
кезінде пайдаланылған көптеген технологиялар мен матери-
алдар теңдесі жоқ болып табылады, олардың кейбірі әлемдік 

тәжірибеде тұңғыш рет қолданылып отыр. 
Шатырдың ерекше қабаты оны Астана халқына үйреншікті 

болып кеткен боран мен аяздан қорғап, іште қысы-жазы 
қолайлы климат ұстап тұруға мүмкіндік береді. Әрдайым 
жайдарлы ауа-райы мен күн нұрының төгілуі – «Хан Шатырға» 
тән белгі болмақ. Түрлі климаттық белдеулерде өсетін жасыл-
желектерді мұнда сатылы террасадан кездестіруге болады.

Ғимараттың орталығындағы кең алаң көрме және ойын-
сауық шараларына арналған. 40 000 шаршы метр жайлы 
аумағы дәмхана, мейрамхана, кинотеатр мен дүкендерге 
берілген. Қаладағы сауда орталықтарының көптігінен жалға 
алушылар бұл жерге келмейді деген болжамдар жоққа шықты. 
Коммерциялық алаңдардың 82%-ы қазірдің өзінде бос емес.

Олардың арасында бүкіл әлемге таныс брэндтермен бір 
қатарда астаналықтарға ұнап үлгерген сауда маркалары да 
кездеседі. Сауда мен қызмет көрсету нысандарынан басқа, осы 
жерде заман талабына сай фитнес орталығы, сұлулық салоны 
және т.б. табуға болады. Ал мынау орталықта орналасқан 
"Тілек ағашы". Жетім балалардың тілегі жазылған конвертті 

ашқан адам оны міндетті түрде орындау керек.
"Хан шатырдағы" назар аударуға тұрарлық тағы да бір 

бұрыш - "Өнер галереясы". Сіз бұл жерде қазақстандық 
суретшілер мен қолөнершілердің тамаша туындыларының 

куәгері атанасыз.
Тропикалық су бағы мен алыс Мальдив аралдарынан ар-

найы әкелінген жұмсақ құм төселген керемет жағажай - 
орталықтың ең қызықты орындарының бірі. Хауыздардың 
бірінде орналасқан жасанды толқын әсерлі көрініс береді. Осы 
жерде жылдың кез-келген мезгілінде тура Жерорта теңізінде 
демалып жатқандай сезімге бөленіп, рахат алуға болады.
"Хан шатыр" ойын-сауық орталығы - отбасыңызбен, 

балаларыңызбен келіп алаңсыз демалыс құруға таптырмас 
мекен. Сіздің қамыңыз үшін түрлі ойын құрылғылары мен 
сауық орталықтары ұйымдастырылған. Сонымен бірге мұнда 
саяхат жасайтын монорельсті темір жол, 7 және 4 метр 
биіктіктегі кедергілері бар суда жүзу орталықтары бар.
Ғимаратқа кіреберіс жерде "Хан шатырдың" толық макеті 

қойылған. Бұдан түсінеріміз ойын-сауық орталығы біздерді 
әлі де талай рет таң қалдыратын болады.

Нысан 2010 жылы шілде айының алтыншы жұлдызында 
ашылған болатын. 

Әзірлеген: М.ТҮЙЛЕБАЕВА

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ
«Жаз келді, Үйрек ұшып, Қаз келді»,- деп 

балалар өлеңге қосатын мерзім де келді. Бұл 
– тек балалардың ғана емес, ересектердің 
де асыға күтетін мерзімі. Себебі, жер аяғы 
кеңіген осы кезде көптеген ауылдастарымыз 
еңбек дамалысына шығып, жанұясымен, 
дос-жаранымен бірге қыдырып, демалып, 
суға түсіп, тауға шығып, орман аралап, 
жидек теріп, арқа-жарқа болатыны белгілі. 
Су демекші, судың адам өмірінде ерекше 
орын алатынын бұл жерде айтып жату 
артықтық болар. Алайда, табиғат аясына 
саяхат жасаған кезде кез-келген адам ат 
басын бірінші сулы жерге бұратыны рас.

Жаздың келуімен бірге суға түсу мау-
сымы да басталады. Демалыс күндері 
ауылдастарымыздың көпшілігі суға шомылуға 
баратыны сөзсіз. Таза ауа мен күннің шуағы 
рахатқа батырып қана қоймай, ағзаның 
жақсаруына да оң әсер етеді. Алайда, 
осы «тілсіз жаудың» кесірінен опық жеп 
қалатын кезіміз де болады. Сондықтан да, 
суға түсу кезінде сақталуы қажет бірқатар 
қауіпсіздік шараларын оқырман қауымның 
есіне салып қоюды жөн көріп отырмын.

Суға түскен кезде оның қауіп көзі екенін 
ұмытпаған жөн. Әрдайым сақтанып, өзіңді 
де, өзгені де абай болуға шақырып отыру 
қажет. Суға шомылу дені сау адамдарға ғана 
пайдалы. Сондықтан суға түсуге бармас 
бұрын дәрігермен кеңесіп алған дұрыс. 
Суға түсудің ең қолайлы уақыты таңғы 
8 бен 10-ның, кешкі 5 пен 7-нің арасы. 
Ас ішкеннен кейін бір сағат суға түспеу 
керек. Суға түсердің алдында балаларды 
қауіпсіздік шараларымен таныстыру қажет.

Жақсы жүзе білу де – өнер. Бірақ суда 
жақсы жүзетін адам да қауіпсіздік шара-
ларын ұмытпағаны дұрыс. Суға түсудің 
алдында біраз демалып, ентікті басқан 
абзал. Терлеп тұрып суға түсуге болмайды.

Суға шомылу кезінде жағадан алыстамаңыздар. 
Ескерту белгілерінен аспаңыздар. Арнайы 
белгіленген жерлерге шомылыңыздар. Таныс 
емес жерге суға түскенде алдымен бар-
лау жасаған дұрыс. Жергілікті адамдардан 
сұрастырып, біліп алу керек. Суға бірден 

қойып кетпей, байқап, ақырындап кіріңіздер. Су беліңізге 
келген кезде тоқтап, мойынға, арқаға және басқа дене 
мүшелеріне су шашып, бойды үйреткен жөн. Егер өз 
күшіңізге сенімсіз болсаңыз, онда суға жалғыз түспеңіз.

Суға таяз жерде түсіп жүрсе де балалардың қауіпсіздігін 
жадыларыңыздан шығармаңыздар. Себебі олар ойын 
кезінде құлауы, сөйтіп тұншығуы мүмкін. Судағы ойын 
кезінде өте абай болған дұрыс. Бала ойнап жүріп ауаның 
орнына су жұтып қойып, есінен айрылып қалуы ғажап 
емес. Балалар суға жүзуді үйренген кезде міндетті түрде 
ересектердің бақылауында болғаны абзал.

Таныс емес жерде суға секіріп сүңгу өте қауіпті. Су 
астындағы тасқа немесе тағы басқа заттарға баспен 
соғылып, мойын жұлынын үзіп алуыңыз, естен тануыңыз 
мүмкін. Бұндай қарекет өлімге әкеліп соғады.

Суға түсер алдында ағылшын түйреуішін алуды 
ұмытпаңыздар. Ол сіңір тартылған жағдайда көмектеседі. 
Егер суға түскенде сіңір тартылса, ал сізде түйреуіш бол-
маса, онда тартылған жерді қатты шымшып алыңыз.

Суға батқан адамды өздіктеріңізден тасымалдамаңыздар. 
Мүмкіндік болса жылдамдатып құтқару қызметін шақырған 
дұрыс.

Естеріңізде болсын! Егер суда жүзу ережелерін толық 
сақтасаңыздар, жамандықтың алдын алуға болады.

А.ТЛЕУҒАЗИН

ЕҢ ІРІЛЕР МЕН ЕҢ КІШІЛЕР
Жер бетінде адамзатқа 

белгілінің барлығы есеп-
ке аланып, түрлі рекорд-
тар кітаптарына енгізі-ліп, 
анықтамалар мен энцикло-
педияларға жазылған. Осын-
дай қызық мәліметтердің 
бірқатарын оқырман есіне 
сала кеткенді жөн көрдік.

Ең үлкен мұхит – Тынық 
мұхиты (180 000 000 шаршы 
шақырым);

Ең кіші мұхит – Солтүстік 
Мұзды мұхит (9 500 000 шар-
шы шақырым);

Ең үлкен теңіз – Солтүстік-
Қытай теңізі (2 975 000 шаршы 
шақырым);

Ең үлкен көл – Каспий теңізі 
(371 000 шаршы шақырым);

Ең үлкен тұщы көл – Верхнее 
көлі (Солтүстік Америка, 82 
200 шаршы шақырым);

Ең терең көл – Байкал көлі 
(Ресей, 1,620 метр);

Ең биік сарқырама – Анхель 
(Венесуэлла, Оңтүстік Америка, 
1054 метр);

Ең ұзарған өзен – Нил (Аф-
рика, 6 670 шақырым);

Ең үлкен өзен бассейні – 
Амазонка (Оңтүстік Америка, 
7 045 000 шаршы шақырым);

Ең кең өзен аңғары – Ганг-
Брахмапутра (Үндістан, 75 000 

шаршы шақырым);
Ең үлкен шатқал – Ұлы Каньон 

(АҚШ, ұзындығы 446 шақырым, 
тереңдігі 1,6 шақырымға жетеді);

Ең үлкен үстірт – Тибет үстірті 
(Азия, 1 850 000 шаршы шақырым);

Ең биік шың – Эверест тауы 
(Азия, 8 848 метр);

Құрлықтың ең төмен нүкте – Өлі 
теңіз жағалауы, теңіз деңгейінен 
395 метр төмен;

Әлемнің ең терең орыны – Ма-
риан астауы (Тынық мұхиты), 
11 022 метр;

Ең үлкен шөл дала – Сахара 

(9 200 000 шаршы шақырым);
Ең ұзын коралдық риф – Үлкен 

Барьерлік Риф (Австралия, 2 030 
метр);

Ең үлкен арал – Гренландия 
(2 175 600 шаршы шақырым);

Австралия – бүкіл материк 
құрлығы алқабын жайған әлемдегі  
жалғыз мемлекет;

Әлемдегі ең ірі карстық үңгір 
– Мамонт үңгірі (Солтүстік Аме-
рика);

Ең ірі материк – Еуразия;
Ең кіші материк – Австралия.
Дайындаған: А.ТЛЕУҒАЗИН


