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ЖЎМЫС БІРЛЕСЕ АТЌАРЄАНДА  ЎТЫМДЫ
ƏК ІМД Е Р  Е С ЕП  Б Е РД І .  ХАЛЫЌ  НЕ  Д Е Д І ?ƏК ІМД Е Р  Е С ЕП  Б Е РД І .  ХАЛЫЌ  НЕ  Д Е Д І ?

Г. Əбдіќўлова, 
А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

СЕЙСЕНБІ КЇНІ АУДАН ƏКІМІ 
М . ШЇКЕ Е В  СА РЫК ЕМЕ Р , 
БƏЙТЕРЕК АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ 
ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ  АЛДЫНДА 
ЕСЕП БЕРДІ.
Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы атындаєы 

жəне Сарыкемер орта мектептерініѕ акт 
залдарында ґткен жиындар барысында 
жыл  бойы  атќарылєан  жўмыстар 
сараланып ,  болашаќ  жоспарлар 
пысыќталды.
Еліміздіѕ  Президенті  Нўрсўлтан 

Əбішўлыныѕ  с арабдал  с аяс аты 
нəтижесінде əлемдегі ќаржы даєдарысына 
ќарамастан мемлекетімізде тўраќтылыќ 
саќталып отырєандыєын ауызєа алєан 
Мўратхан  Жїнісəліўлы  аудандаєы 
ауылшаруашылыєы  саласындаєы 
ілгері  жылжушылыќтарды ,  оныѕ 
ішінде мемлекеттік баєдарламалардыѕ 
орындалуы, несие алып шаруаларын 
дґѕгелетіп отырєан кəсіпкерлердіѕ 
жай-кїйін əѕгімелеп , шаєын жəне 
орта кəсіпкерлік саласындаєы тыѕ 
жаѕалыќтар, «Бизнестіѕ жол картасы 
-2020»,  «Їдемелі  индустриалды 
инновациялыќ  даму » ,  «Ґрлеу » 

баєдарламаларыныѕ жемісті жўмыстары 
жайында  егжей -тегжейлі  айтып 
берді. Денсаулыќ саќтау, спорт, білім, 
мəдениеттегі жетістіктерімізді, тиісінше 
кемшін тўстарымызды атап ґтті.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

2016 жылдыѕ 20 наурызы 
кїн і  ґ т е т і н  Ќазаќ с т ан 
Республикасы Парламенті 
Мəжіліс і  мен  жергілікті 
мəслихаттардыѕ кезектен 
т ы с  ґ т е т і н  с а й л ау ы 
б а рш а  ќ а з а ќ с т а н дыќ 
ќоєам  їшін  їлкен  саяси 
науќан  е кен і  б е л г і л і . 
Саяси  додада  еліміздегі 
саяси партиялардыѕ кїш 
сынасуы – сайлаудыѕ еѕ 
басты  ерекшелігі  болып 
табылады.
Осындай  саяси кезеѕде 

«Нўр Отан» партиясы ґзініѕ 
белсенділігімен ќызу іске 
кірісуде. 

«Нўр Отан» партиясыныѕ 
о б л ы с т ы ќ ,  а у д а н д ы ќ 
филиалдары ґз штабтарын 
ќўрып, алєашќы отырыстарын 
ў йымд а с ты рып ,  а л д а єы 
атќаратын  жўмыстарыныѕ 
жайын пысыќтауда. Дїйсенбі  
кїні елдегі еѕ ыќпалды, белсенді 
саяси кїшке айналып отырєан 
бірегей «Нўр Отан» партиясы 
а уд а н д ы ќ  ф и л и а л ы н а н 

САЙЛАУАЛДЫ  ШТАБ  АШЫЛДЫ

БАЙЗАЌ АУДАНЫ  БОЙЫНША 2016 
ЖЫЛЄА ҐСIМДIК ШАРУАШЫЛЫЄЫ 

ҐНIМIНIЅ ТЇРЛЕРI БОЙЫНША 
ТАБИЄИ-КЛИМАТТЫЌ АЙМАЌТАР 
БҐЛIГIНДЕГI ТИIСТI АУМАЌТА 

ЕГIС ЖЎМЫСТАРЫНЫЅ БАСТАЛУЫ 
МЕН АЯЌТАЛУЫНЫЅ ОЅТАЙЛЫ 

МЕРЗIМДЕРI ТУРАЛЫ
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан 

Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік жəне ґзін-ґзі басќару 
туралы» Заѕына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 жылєы 10 
наурыздаєы «Ґсімдік шаруашылыєындаєы міндетті саќтандыру 
туралы» Заѕына сəйкес, Ќазаќ картоп жəне кґкґніс шаруашылыєы 
єылыми–зерттеу институтыныѕ  2016 жылдыѕ 27 ќаѕтардаєы 
№1-1-000032 жəне Ќазаќ егіншілік жəне ґсімдік шаруашылыєы 
институтыныѕ 2016 жылдыѕ 28 ќаѕтардаєы  №12-76 хаттарыныѕ 
негізінде Байзаќ ауданыныѕ əкімдігі ЌАУЛЫ ЕТТІ:

1. Байзаќ ауданы бойынша  2016 жылєа ґсiмдiк шаруашылыєы 
ґнiмiнiѕ тїрлерi бойынша табиєи-климаттыќ аймаќтар бґлiгiндегi 
тиiстi аумаќта егiс жўмыстардыѕ басталуы мен аяќталуыныѕ єылыми 
тўрєыдан негізделген оѕтайлы мерзiмдерi ќосымшаєа сəйкес ауыл 
шаруашылыєы тауарын ґндірушілерге ўсынылсын.

2. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ 
басшысы (Б.М.Саєынбеков) осы ќаулыныѕ бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарында жариялануын ќамтамасыз етсін.

3. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау аудан əкімініѕ орынбасары 
Дулат Əбенўлы Сўлтанбековке жїктелсін.

4. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєан кїннен бастап 
ќолданысќа енгізіледі.  

Аудан əкімі                                 М.Шїкеев.  

  2016 жылєы 29 ќаѕтардаєы №16                                                                                                               
Байзаќ ауданыныѕ əкімдігініѕ ќаулысына ќосымша                                                           

№  Даќылдар атауы
Даќылдарды себу  мерзімдері

басталуы аяќталуы Ескерту

1 Кїздік бидай 05.09.2016ж. 15.11.2016ж.

2 Жаздыќ арпа 10.03.2016ж. 10.04.2016ж.

3 Дəндік жїгері 20.04.2016ж. 25.05.2016ж.

4 Ќант ќызылшасы  25.03.2016ж.  25.04.2016ж.

5
Майлы даќылдар 
(маќсары, 
кїнбаєыс)

 15.03.2016ж.  25.04.2016ж.

6 Кґкґністер 20.03.2016ж.
15.05.2016ж.

30.05.2016ж.
15.06.2016ж.

-жаздыќ 
ґнімге
-ќысќы 
саќтауєа

7 Баќша даќылдары 05.05.2016ж. 25.05.2016ж.

8 Картоп 15.04.2016ж. 15.05.2016ж.

9 Кґпжылдыќ шґп 15.03.2016ж. 25.04.2016ж.

  2016 жылєы 29 ќаѕтардаєы №16                                                                                                               
Б й і і і і

Жамбыл облысы Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
ЌАУЛЫСЫ

 29.01.2016 жыл             №33                      Сарыкемер ауылы

Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 2015 жылєы 
31 шілдедегі «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
ќызметшілерініѕ ќызметін жыл сайынєы 
баєалаудыѕ əдістемесін бекіту туралы» № 421 
ќаулысыныѕ  кїші жойылды деп тану туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы 

жергілікті  мемлекеттік  басќару  жəне  ґзін  – ґзі  басќару 
туралы» Заѕыныѕ 37 бабына, «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер 
туралы» Заѕыныѕ 21-1 бабыныѕ 1 тармаєына жəне «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметі туралы» 2015 жылєы 23 
ќарашадаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына  сəйкес  аудан 
əкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 2015 жылєы 31 шілдедегі №421  «Б» 
корпусы мемлекеттік əкімшілік ќызметшілерініѕ ќызметін жыл 
сайынєы баєалаудыѕ əдістемесін бекіту туралы» (нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылдыѕ 
9 ќыркїйегінде №2751 болып тіркелген (Байзаќ аудандыќ 
«Ауыл жаѕалыєы» - «Сельская новь» газетініѕ 2015 жылдыѕ 
16 ќыркїйегіндегі №90-91(8353-8354) нґмірінде жарияланєан) 
ќаулысыныѕ  кїші жойылды деп танылсын.

 2. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау аудан əкімі аппаратыныѕ 
басшысы  Баќтияр Мўратўлы Аќбаевќа жїктелсін.

Аудан əкімі                              М.Шїкеев.

Керісінше денсаулыќ саќтау саласы 
бойынша 2015 жылы бала ґлімі кґп 
тіркелген екен. Былтыр 1 жасќа дейінгі 
26 баланыѕ ґліміне жол берілсе, оныѕ 
алдыѕєы жылы 21 болєан. Яєни, есепті 
жылы 5 оќиєаєа 
артќан. Сонымен 
ќатар, бала туу 
кґрсеткіші де аз. 
2014 жылы 2 600, 
2015 жылы 2 464 
бала  туылєан . 
Сонымен ќатар, 
есепті  кезеѕде 
ќылмыс  с аны 
да  кїрт  ґскен . 
Осы мəселелерге 
ерекше тоќталєан 
аудан басшысы, 
м е д и ц и н а , 
ќўќыќ  ќорєау 
с а л а с ы н ы ѕ 
ќызметкерлерініѕ 
м і н д е т і  а р т а 
тїсетіндігін айтты. 
Сонымен ќатар, енді жергілікті жерде 

заѕ  бўзушылыќтардыѕ  барлыєын 
жаќында єана таєайындалєан жергілікті 
полиция ќызметі ќадаєалайтынын тілге 
тиек  еткен  Мўратхан  Жїнісəліўлы 
оныѕ  аудандаєы  басшысы  Арман 

Б е й с е н б а й ў л ы н  жў р тшы лы ќ ќ а 
т аныстырып  ґтт і .  Əрі  алда  о сы 
азаматпен ќылмысќа тосќауыл ќойуда 
біріге жўмыс жасауєа шаќырды. Алда 
ґтетін саяси науќан – сайлауда бірлігіміз 

бен ынтымаєымызды саќтай отырып, 
ўйымшылдыќ танытуєа їндеді.
Кезек  сўраќ -жауапќа  бер ілгенде 

Сарыкемер ауылыныѕ тўрєыны, ќазыналы 
ќария  А .Əлмўратов  «Ауылєа  ауызсу 

ќашан беріледі?», «Кґшелерге əлі де 
болса жґндеу жїргізілсе екен» жəне 
«Тїнгі жарыќты ќадаєалау кїшейтілсе», 
«Учаскелік  медбикелер  ќарттардыѕ 
денсаулыєын їнемі ќадаєалап отырса» 
деген  сўраќтары  мен  ўсыныстарын 
айтса ,  бəйтеректік  «Нўржан» шаруа 

ќожалыєыныѕ жетекшісі 
Ж.Ќожамбердиев «Ќўлан» 
баєдарламасы бойынша 
мемлекеттен несие алып, 
ісін  ілгері  жылжытып 
отырєандыєын ,  жўмыс 
жасаймын  деушілерге 
е л ім і зд е  жан -жаќ ты 
ќолдау жасалатындыєын, 
о сы  с ебепт і  Елбасы 
бастаєан  ел аєаларына 
риза екендігін жеткізді.
Сарыкемер , Бəйтерек 

ау ы л д ы ќ  о к р у г т е р і 
ардагерлер  алќасыныѕ 
тґраєалары Б.Сарсенов, 
С.Айтбаев əкім есебіне 

ґз баєаларын берді.
Дəл  осы  кезде су  барысында  ќос 

ауылдыќ округ əкімдері С.Тілеуќўлова, 
М.Ќилыбаевтар да ел алдында есеп берді.                     

                                   (Жалєасы 2-бетте).

партияныѕ сайлауалды штабы 
ашылып, алєашќы отырысын 
ґткізді. Сайлауалды штабтыѕ 
б а с шы с ы  р е т і н д е  «Н ў р 
Отан»  партиясы  аудандыќ 
филиалы тґраєасыныѕ бірінші 
орынбасары Нўржан Тлепов, 

ал ,  ўйымдастыру  бґлімініѕ 
м е ѕ г е р уш і л і г і н е  Жўм а н 
Абдуалиев ,  ќоєамдыќ-саяси 
жўмыс бґлімі меѕгерушілігіне 
Сўлтан Ґсербаев,  ќаржылыќ 
жəне материалдыќ-техникалыќ 
ќамт амасыз  е ту  бґл ім іне 
Мўќажан Ќалабаев, ќоєамдыќ 

ќабылдауєа Рабат Сəрсеновтер 
бекітілсе ,  сондай-аќ  ґткен 
с а й л а у  н а у ќ а н д а р ы н а 
ќ аты сып ,  мол  т əж і р и бе 
жинаќтаєан  азаматтармен 
ќатар, штаб ќўрамына жастар 
ў йымд а рыныѕ  б е л с е н д і 

ґ к і л д е р і  д е  т а р т ы л ды . 
Бїгінгі таѕда партияда тїрлі 
əлеуметтік топтарєа жататын 
тўрєындармен наќты іс-ќимыл 
жоспары əзірленіп, аудандыќ 
желілік кестесі ќабылданып, 
медиа-жоспары бекітілді.
Отырыс барысында партия 

а у д а н д ы ќ  с а й л а у а л д ы 
штабыныѕ басшысы Нўржан 
Сейдазымўлы алдаєы Ќазаќстан 
Республикасы  Парламенті 
Мəжілісі мен мəслихаттары 
депутаттарыныѕ кезектен тыс 
сайлауыныѕ маѕыздылыєына 
тоќталып, штабтыѕ негізгі 
міндет і  -  «Ќазаќст ан  - 
2021: Бірлік! Тўраќтылыќ! 
Жа с а м п а з д ы ќ ! »  а т т ы 
сайлауалды  баєдарламасы 
аясында жўмыс жасау əрі 
партия їміткерлерініѕ саяси 
додада  жеѕіске  жетуіне 
ќолдау  кґрсету  екендігін 
айтты. 
Б ў д а н  с о ѕ  о ты ры с т а 

ўйымдастыру  бґл ім ін іѕ 
м е ѕ г е р у ш і с і  Ж ў м а н 
Абдуалиев штаб мїшелерініѕ 
басты міндеті-партия атынан 
кезектен тыс сайлауєа тїсіп 
отырє ан  їм і т керл ерд і ѕ 

кандидатураларын  ќолдау, 
їг іт -  насихат  шараларын 
жїргізу, олардыѕ сайлауалды 
платформасын тїсіндіру екенін 
жеткізді .  Сонымен  ќатар , 
отырыс барысында сайлауалды 
штаб мїшелерініѕ атќаратын 
міндеттері наќтыланды.

БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІЅ ЌАУЛЫСЫ
Сарыкемер ауылы                №16                    29 ќаѕтар 2016 жыл



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 6 ақпан  2016 жыл

Л. Мешітбаева,
аудандыќ емхананыѕ дəрігері.

 Таяуда Астана 
ќаласында ґткен 
« Н ў р  О т а н » 
п а р т и я с ы н ы ѕ 
к е з е к т е н  т ы с 
ХУІ І  съе з інде  
Е л б а с ы м ы з 
партия  алдына  
тыѕ  міндеттер 
жїктеп, əлемдік 
д а є д а р ы с т ы 
е ѕ с е р у д і ѕ 
бірден-бір  жолы 
бірлікті ныєайта 
о т ы р ы п ,  Ў л т 

жоспарындаєы негізгі баєыттарды іске 
асыру екендігін баса айтты.Мўнымен 
бірге Мемлекет басшысы сайлауалды 
баєдарламаныѕ  басты  баєыттары : 
даєдарысќа  ќарсы  тўраќтылыќ , 

экономиканы ќўрылымдыќ тўрєыдан 
жаѕ єырту,  ќ а з а ќ с т а н дыќ т а рдыѕ  
тўрмыс  сапасыныѕ жаѕа стандарттары, 
мемлекеттік конституциялыќ патриотизм 
жəне ґѕірлік тўраќтылыќ, интеграция 
жəне ќауіпсіздік  жайында кеѕінен сґз 
ќозєады. 

“ Б е й б і тш і л і к - п е н  ќ ау і п с і з д і к 
мїддесі  жолында  Орталыќ  Азияны 
тўраќтылыќтыѕ, ынтымаќтастыќтыѕ 
жəне  тату  кґршілестіктіѕ  аумаєына 
айналдыру їшін ќажетті нəрсеніѕ бəрін 
жасау маѕызды” дей отырып, Елбасымыз  
əлемдік даєдарыстыѕ салдары мен   алда 
тўрєан сын-ќатерлердіѕ  елімізге  əсерін 
де ашып айтты.
Кез келген ќуатты мемлекет ќўрудыѕ 

басты тетігі-саяси тўраќтылыќ. Азаматтыќ 
т атулыќ  пен  ўлт аралыќ  кел і с ім -
тəуелсіздігіміздіѕ  басты ќўндылыєы 
болса, этносаралыќ бірлік-ел байлыєы 
саналады. Елдіѕ тўтастыєы мен бірлігі, 
татулыєы мен тыныштыєы- еліміздіѕ ары 

 БƏРІМІЗДЕ  БІР  ОТАН ,  БАСТА  БІЗДІ  “НЎР  ОТАН”! БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМІНІЅ ЕСЕП БЕРУ 
КЕЗДЕСУЛЕРІ АЛДЫНДА ТЎРЄЫНДАРДЫЅ 

ЎСЫНЫСТАРЫН, ЕСКЕРТУЛЕР МЕН 
ПІКІРЛЕРІН ЖИНАУ ЇШІН АРНАЛЄАН 
ЖƏШІКТЕРДІЅ ОРНАЛАСЌАН ЖЕРІ

№
Аудан əкімі 

аппараты, ауыл 
жəне ауылдыќ 
округтер атауы

Жəшіктердіѕ орналаќсан жері

1. Байзаќ ауданы 
əкімі аппараты

Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі 
№107, аудан əкімі аппаратыныѕ холлында 
орналасќан 

2. Бəйтерек 
ауылдыќ округі

Сарыкемер ауылы, Суханбаев кґшесі № 257, 
ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ єимараты 
дəлізінде орналасќан

3. Ботамойнаќ 
ауылдыќ округі  

Байзаќ ауылы, С. Байдешев кґшесі №21 
а, Ботамойнаќ ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

4. Бурыл ауылдыќ 
округі 

Бурыл ауылы, 9 мамыр кґшесі, Бурыл 
ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ єимараты 
дəлізінде орналасќан

5. Диќан ауылдыќ 
округі 

Диќан ауылы, Ə,Кїзенбай кґшесі № 19, 
Диќан ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ 
єимараты дəлізінде орналасќан

6. Жалєызтґбе 
ауылдыќ округі 

Жетібай ауылы, Жамбыл кґшесі № 
10, Жалєызтґбе ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

7. Жаѕатўрмыс 
ауылдыќ округі 

Кґкбастау ауылы, І.Шалбайўлы кґшесі 
№ 72, Жаѕатўрмыс ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

8. Ынтымаќ 
ауылдыќ округі 

Мəдімар ауылы, Сейдалиев кґшесі № 1, 
Ынтымаќ ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ 
єимараты дəлізінде орналасќан

9. Кґптерек ауылы
Кеѕес ауылы, Ж.Науатов кґшесі № 11, 
Кґптерек ауылы əкімі аппаратыныѕ 
єимараты дəлізінде орналасќан

10. Кґктал ауылы  
Кґктал ауылы, Мўханов № 14, Кґктал ауылы 
əкімі аппаратыныѕ єимараты дəлізінде 
орналасќан

11. Ќостґбе 
ауылдыќ округі 

Талас ауылы, Жеѕістіѕ 40 жылдыєы кґшесі 
№ 18, Ќостґбе ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

12. Ќызыл жўлдыз 
ауылдыќ округі 

Ќызыл жўлдыз ауылы, Тортаев кґшесі № 
57, Ќызыл жўлдыз ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

13. Мырзатай 
ауылдыќ округі 

Мырзатай ауылы, Ə.Жамансары кґшесі 
№4, Мырзатай ауылдыќ округі  əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

14. Сарыкемер 
ауылдыќ округі 

Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі 
№99, Сарыкемер ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

15. Сазтерек 
ауылдыќ округі 

Абай ауылы, Б.Момышўлы кґшесі № 23, 
Сазтерек ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ 
єимараты дəлізінде орналасќан

16. Суханбаев 
ауылдыќ округі

Жаќаш ауылы, Ш.Əйтімбетов кґшесі 
№ 19, Суханбаев ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ єимараты дəлізінде орналасќан

17. Темірбек 
ауылдыќ округі

Тегістік ауылы, Школьная кґшесі № 2, 
Темірбек ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ 
єимараты дəлізінде орналасќан

18. Тїймекент 
ауылдыќ округі 

Тїймекент ауылы, Ќонаев кґшесі № 61/3, 
Тїймекент ауылдыќ округі əкімі аппараты 
єимаратыныѕ 3 ќабатыныѕ дəлізінде 
орналасќан

19 Їлгілі ауылдыќ 
округі 

Їлгілі ауылы, Ысмаилов кґшесі № 9, Їлгілі 
ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ єимараты 
дəлізінде орналасќан

(Соѕы. Басы 1-бетте).

3 АЌПАН КЇНІ  АУДАН ƏКІМІ МЎРАТХАН 
ШЇКЕЕВ  ЇЛГІЛІ ,  ЌОСТҐБЕ  ЖƏНЕ 
ЌЫЗЫЛ ЖЎЛДЫЗ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ 
ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ  АЛДЫНДА  2015 
ЖЫЛЄЫ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫЌ 
КҐРСЕТКІШТЕР БОЙЫНША ЕСЕП БЕРДІ.
Алдымен   аталмыш    округтіѕ  əкімдері  

Д.Мадешов,  Т.Есенќўлов жəне  Ґ.Нўрбаевтар  
жылдыќ есебінде ќолєа алынєан шаруаларды 
баян етті.

 Есеп беру кезеѕінде аудан əкімі М.Шїкеев 
Елбасымыз Н.Назарбаевтыѕ Ќазаќстан 
халќына арнаєан Жолдауындаєы басым 
баєыттар аясында  ґткен жылы ауданда 
атќарылєан  жўмыстарєа  жан-жаќты 
талдау жасады. Əрбір саладаєы ќол 
жеткен оѕ жетістіктермен ќатар кейбір 
салаларда орын алєан кемшін тўстарды 
тілге тиек етті.
Ґткен  жылы  ауданныѕ  ґнеркəсіп 

кəс іпорындарымен   2  млрд .  334 
мыѕ  т еѕген іѕ  ґн ім і  ґнд ір і л ген . 
Ауыл  шаруашылыєы  саласындаєы 
толымды  табыстармен  ќатар  тґрт 
тїлік  малдыѕ  басы  артќан .  Шаєын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерініѕ 
ґндірген  ґнімі  12,4 млрд .  теѕгені 
ќўрап, 2014 жылмен салыстырєанда 
15,1 пайызєа ґскен. Тамшылатып суару 
технологиясы,   їдемелі индустриалды-
инновациялыќ  даму  баєдарламасы , 
“Сыбаєа”,  Ќўлан”,  “Алтын  асыќ”,  
“Ырыс”, “Бизнестіѕ   жол  картасы-2020”, 
“Ґѕірлерді  дамыту” баєдарламаларыныѕ 
орындалу барысы, білім беру, денсаулыќ саќтау, 
мəдениет, ќоєамдыќ тəртіптіѕ саќталуы, тўрєын 
їй, əлеуметтік нысандарєа жїргізілген жґндеу 
жўмыстары жґнінде  айтып ґткен Мўратхан 
Жїнісəліўлы əлемдік даєдарысќа ќарамастан 
елімізде, соныѕ ішінде  ауданымызда  барлыќ 
сала бойынша  ілгерілеу барын жеткізіп,  пəтер, 
мал, бґтенніѕ мїлкін ўрлау секілді ќылмыс 
тїрлерімен  ќатар  бала  туу  кґрсеткішініѕ  
тґмендеп кеткендігіне айрыќша мəн берді.
Жиында  Їлг і л і  ауылдыќ  арда герл ер 

алќасыныѕ тґраєасы  Ə.Садуаќасов  округ 
аумаєында  игерус із  жатќан  “Ќара  жота 
каналын” тазалау мен сол маѕдаєы жерді  игеру 
жайын  сґз етті. Ауыл тўрєыны Ш.Ибрагимов 
болса ќант ќызылшасын егуге  кґмек  ретінде 
субсидия берілсе жəне Їлгілі орта мектебі 

АУДАН  Т Ў Р ЄЫНДАРЫНЫЅ АУДАН  Т Ў Р ЄЫНДАРЫНЫЅ 
НАЗАРЫНА !НАЗАРЫНА !

2016 жылдыѕ 11 аќпанындаєы Байзаќ ауданы əкімініѕ 2016 жылдыѕ 11 аќпанындаєы Байзаќ ауданы əкімініѕ 
жəне Суханбаев, Жаѕатўрмыс ауылдыќ округтері жəне Суханбаев, Жаѕатўрмыс ауылдыќ округтері 
əкімдерініѕ есеп беру кездесулері Суханбаев ауылдыќ əкімдерініѕ есеп беру кездесулері Суханбаев ауылдыќ 
округінде саєат 10.00-ден 15.00-ге, Жаѕатўрмыс округінде саєат 10.00-ден 15.00-ге, Жаѕатўрмыс 
ауылдыќ  округінде  саєат  12.00-ден  17.00-ге ауылдыќ  округінде  саєат  12.00-ден  17.00-ге 
ауыстырылды.ауыстырылды.

ЖЎМЫС БІРЛЕСЕ АТЌАРЄАНДА  ЎТЫМДЫ
ƏК ІМДЕР  ЕСЕП  БЕРД І .  ХАЛЫЌ  НЕ  ДЕД І ?ƏК ІМДЕР  ЕСЕП  БЕРД І .  ХАЛЫЌ  НЕ  ДЕД І ?

ќазандыєы  кґгілдір отынєа жалєанєан кезде 
ауыл тўрєындарыныѕ газ ќўбырына ќосылу 
їшін рўќсат алуєа ќолєабыс етуін ґтінді. Шаруа 
ќожалыєыныѕ жетекшісі Н.Даусариева  ел 
игілігі жолында ќызмет етіп жатќан əкімніѕ 
еѕбегіне табыс тіледі.
Ќостґбелік  Є.Аќылбекова  ауданымыздыѕ  

тазалыєына   сырттан  келгендердіѕ  тəнті 
болатындыєын  айта  келе ,  ауылда  халыќ 
саныныѕ  артуына  байланысты   ќосалќы 
шаруашылыќты жїргізу їшін жер телімін беру  
жайын ќозєады.  Ауыл тўрєыны  А.Сулейманов 
Талас ауылындаєы  Н.Гоголь орта мектебініѕ 

ќазандыєын  кґгілдір  отынмен  жылытуєа 
ауыстырылса, сонымен ќатар Талас ауылындаєы 
мəдениет їйін аудандыќ мəдениет  бґлімініѕ 
балансына берілсе орынды болар еді деді. 
Ал   М .Тулегалиева   Ќостґбе  ауылындаєы 
орталыќ  кґше   бойымен   кґліктер   їлкен 
жылдамдыќпен  жїретін болєандыќтан, жаяу 
жїргінші жол белгісі ќойылса деген тілегін 
жеткізді .  85 жастаєы  ќария  Ə .Данаев  ел 
басќарєан азаматтарєа  аталыќ батасын берді.
Жиында Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер 

Кодексіне енгізілген  жаѕалыќтарєа  Жамбыл 
облыстыќ  жер  инспекциясыныѕ  басшысы   
С.Тəпеев  жан-жаќты  тоќталды.

 Ќызыл  жўлдыз  ауылындаєы  жиында  
ауылдыќ  ардагерлер  алќасыныѕ  тґраєасы 
Ə .  Дусумбаев   ауыл , ауданныѕ  келбетіне , 
тазалыєына, абаттандырылуына ризашылыєын 
білдіріп, Н.Аќшабаев атындаєы орта мектептіѕ 

шатырын жґндеуге ќаражат бґлу, ауыз суєа 
сметалыќ  ќўжат  жасату,    Ќызыл  жўлдыз 
ауылдыќ округініѕ жері Жамбыл ауданына 
ќарайтын болєандыќтан, оны Байзаќ ауданыныѕ 
аумаєына беру мəселелерін  шешуге ыќпал 
етуін сўранды. Ардагерлер алќасыныѕ мїшесі 
Н.Ќуанышбаева ауыл,аудан əкімініѕ  атќарєан 
тірліктерініѕ жемісін аймаќ тўрєындары кґріп, 
риза  болып  отырєандыєын  айтып ,  алдаєы 
жўмыстарына табыс тіледі. А.Есќалиев  болса  
бїгінгі таѕда кəсіпкерлікті дамыту, сонымен 
ќатар ауылдыѕ кїнделікті ґміріне ќатысты 
мəселелер тґѕірегінде əѕгіме ќозєады.

Аудан əкімініѕ їш ауылдыќ округ бойынша 
ќатысќан есеп беру жиналысында атќарылєан 
істерге ќанаєаттанарлыќ деген баєа берілді. 
Есепті кездесуді ќорыта келе, аудан басшысы  

тўрєындар тарапынан туындаєан сауалдарєа  
жауап бере отырып, жўмыс  бірлесе атќарєанда 
жемісін  беретіндігін ,  ел  алдында  тўрєан 
науќанды ўйымшылдыќпен ґткізуге, сондай-аќ,  
бірлігі жарасќан ґѕірдіѕ келешегі їшін бірлесе 
еѕбек етуге їндеді.
БЕЙСЕНБІ  КЇНІ ,  АУДАН  ƏКІМІ 

М . Ш Ї К Е Е В Т І Ѕ  Е С Е П  Б Е Р У 
КЕ ЗДЕСУЛЕР І  БУРЫЛ ,  КҐКТАЛ , 
МЫРЗАТАЙ  ЕЛД ІМЕКЕНДЕР ІНДЕ 
ЎЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.
Аталмыш  ауылдыќ  округтердіѕ  халќы 

алдымен ауыл əкімдері Е.Əліќўлов, Б.Їкібаев, 
Н.Абдуалиевтердіѕ жылдыќ ќорытындыларын 
тыѕдады.

ЇНЕМДІЛІК-уаќыт  талабы
Т. Тўрсынбаев, 
əділет капитаны.

Ќазіргі таѕда əлемніѕ еѕ ірі, алпауыт елдерініѕ ґзі ќомаќты ќаржылыќ жəне 
ґндірістік тоќырауларды бастан кешіп, мыѕдаєан адамдар жўмыссыз ќалуда. 
Босќындар жайы да кґпшілікті алаѕдатуда. Əлемдік  даєдарыстыѕ ќауіпті 
əсерлеріне тґтеп беретін елімізде Ўлт жоспарындаєы  басты міндеттерді  
жїзеге асырудыѕ маѕызы артып келеді.
Жаќында Астана ќаласында  Елбасымыздыѕ тґраєалыєымен “Нўр 

Отан” партиясыныѕ кезектен тыс ХУІІ съезінде кґтерілген мəселелер  
жўртшылыќтыѕ кґѕілінен шыќты. Бїгінгі таѕда игілікті істердіѕ  
кґшбасшысы болєан “Нўр Отан” партиясы- ел мїддесін биік ќоятын, 
халыќтыќ партияєа айналды.  Сондыќтан партия мїшелерініѕ ќабылдаєан 
сайлауалды тўєырнамасында  мемлекет пен ќоєамныѕ барлыќ саласы 
ќамтылєан.  Жиында еліміздіѕ сыртќы əсерлер себебінен туындайтын 
сын-ќатерлер,шаєын жəне орта бизнесті ќолдау,  елімізде жўмыссыздар 
болмауын ќамтамасыз ету,  ќалталы азаматтар шетелдердегі ќаражатын 
ел ќажеттігіне жўмсау, кеѕ кґлемде жекешелендіру, нарыќтыќ таза 
бəсекелестікті ќалыптастыру, сондай-аќ ел таєдырына ќатысты кґптеген 
мəселелер айтылды. Мўнымен ќатар Елбасы ґз сґзінде даєдарысты еѕсеруге 
баєытталєан  шаруаларды атќару кезінде їнемшілдікті назарєа алып, еѕбек 
ету ќажеттігін ќадап айтты.
Їнемділік-уаќыт талабы. Ќолда бар  байлыќты їнемдеу, ќаржыны 

тиянаќты пайдалану, елімізде ґндірілген ґнімдердіѕ кґлемін де, сапасын 
да арттыру ґте маѕызды шара деп білеміз.

Бурылдаєы  орта  мектепте ,  Кґктал  мен 
Мырзатайдыѕ ауылдыќ клубтарында ґткерілген 
жиындар барысында аудан əкімі Мўратхан 
Жїн і с əл і ўлы  Елбасыныѕ  2 0 1 5  жылєы 
“Ќазаќстан жаѕа жаћандыќ наќты ахуалда: 
ґсу, реформалар , даму” атты  Жолдауынан 
туындайтын міндеттер жəне ауданныѕ ґткен 
жылєы əлеуметтік-экономикалыќ дамуы туралы 
есебін берді жəне ол рнайы слайд арќылы 
таныстырылды.
Əр сала бойынша атќарылєан жўмыстарды 

баяндай  келе  аудан  басшысы  болашаќ 
жоспарлармен бґлісті. Ерекше атап ґтетін жəйт, 

їстіміздегі жылы “Нўрлы жол” 
баєдарламасы аясында салынып 
жатќан 300 орындыќ Тїймекент 
орт а  мектеб і  пайдалануєа 
беріледі екен. Сонымен ќатар, 
ґѕірімізде ќўс етін ґндіретін “ 
Əулие Ата-Феникс” жобасы да 
биыл жїзеге асырылады. Міне, 
осы  жəне  ґзге  де  мəселелер 
тґѕірегінде  егжей-тегжейлі 
айтып  ґткен  аудан  басшысы 
ауылдыќ т а рды  ма з а л а є а н 
сауалдарєа жауап берді.
Б у р ы л д а : “ К ґ к т е м ” 

массивіне  жол  салу,  жарыќ 
орнату,  ќоќыстан  т азалау, 
ауыз су орнату, жаѕа мектеп 
соєу  мəселелері  кґтерілсе , 
к ґ к т а л д ы ќ т а р  м е к т е п т е 
сыныптардыѕ жетіспеушілігін, 
о сыєан  байланысты  спорт 

залды  бґлмелерге  бґлу,  тиісінше  мектеп 
жанында бос тўрєан єимаратты спорт залєа 
беру, “Саялы” массивіне жарыќ орнату, ал 
мырзатайлыќтар Сеѕкібай ауылынан мектепке 
жер  учаскесін  бґлу,  ауылдыќ  округтег і 
дəрігерлік  амбулаторияєа кґлікжай орнату, 
ауылдаєы жарыќтыѕ ќуаттылыєын кїшейту, т.б. 
жаєдайларєа мəн беруді сўранды.
Тўрєындарды  толєандырєан  сўраќтарєа 

ґз кезегінде аудан əкімі М.Шїкеев, Бурыл 
ауылындаєы есепті жиынєа арнайы ќатысып 
отырєан  Жамбыл  облысы  əкімдіг і  білім 
басќармасыныѕ  басшысы  С .Ќўрманбекова 
жауап берді.
Жиын соѕында Бурыл, Кґктал, Мырзатай 

ауылдарыныѕ ќазыналы ќариялары Ж.Мўханов, 
Ж.Рапилбеков, А.Əлімбаевтар сґзге шыєып,  
алєыстарымен ќатар, атќарылєан жўмыстарєа 
кґѕілдері толатындыќтарын жеткізді.

ќарай дамуына, əлемдік даєдарысты жеѕуге  
жетелейтіндігі шындыќ.

 Бїгінде еліміз əлемге танылды. Ґзіндік 
даму жолына тїскен  ќазаќ елі алдында   
тўрєан ўлы маќсаттарды іске асыру жолында 
ќыруар тірліктер атќарылуда. Даєдарысты 
жеѕетін де,  тəуелсіздігімізді тўєырлы ететін 
де, елімізді жаѕа биіктерге жеткізетін де-
біздіѕ осы ќоєамдыќ татулыєымыз. Мемлекет 
басшысыныѕ: “Отанєа, туєан жерге, ґзіміздіѕ 
ата-бабаларымызєа, ґзіміздіѕ біртўтас жəне 
бґлінбейтін тарихымызєа деген сїйіспеншілік 
бїкіл ќазаќстандыќтар їшін айрыќша маѕызєа 
ие. Біздіѕ асыл мўраттарымыз – Тəуелсіздік, 
бірлік, келісім жəне ґркендеу” деген сґзініѕ 
астарында їлкен мəн жатыр.  “Бірліксіз ел 
тозады, бірлікті ел озады” дейді халќымыз. 
Олай болса, əрбір ќазаќстандыќ   бейбіт 
кїнніѕ ќадірін сезініп, бірлігімізді бекем ўстап, 
Елбасымыз айтќандай, “ Баќыт та, байлыќ 
та, ґмір де ґз елімізде” екенін жадымыздан  
шыєармай ,   Ўлт  жоспарындаєы   биік 
міндеттерді  жїзеге асырайыќ дегім келеді. 

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌ 
  È ÎÄÎÁÐßÅÌ
В.Тасбауова,
преподаватель, с.Тегистик.

Ука з  Гл а вы  го суд а р с т в а  о 
проведении досрочных выборов в 
Мажилис и маслихаты всех уровней 
– это требование сегодняшнего дня.
Оно  аргументровано  тем ,  что 

Мажилис Парламента пятого созыва выполнил  свою 
историческую миссию, создав законодательную 
базу для выполнения  положений Плана нации. Для 
эффективного проведения реформ  нужна слаженная 
работа всех ветвей власти, государственных структур 
и гражданского общества.
Немаловажно в период кризиса и то, что проведение 

выборов в Мажилис в одно время с очередными 
выборами в маслихаты, сократит финансовые затраты.
И мы единодушно согласны с этими аргументами. 

Впереди поставленные Президентом страны задачи, 
которые предстоит решать в новых экономических 
условиях и уже новым составом мажилисменов.
Обновление  представительной ветви власти – в 

интересах страны и народа.
Политические партии должны выдвигать достойных 

кандидатов – грамотных, инициативных, преданных 
интересам  страны ,  которые  способны  решать 
проблемы, понять задачи повестки дня. Заручившись 
доверием  избирателей , они смогут эффективно 
проявить  себя  в  Парламенте  на  новом  этапе 
государственного строительства.
И нет сомнения, что досрочные выборы укрепят 

общественное согласие по ключевым  для страны 
вопросам.
И я призываю всех прийти на избирательные участки, 

и отдать свой голос за достойных, так как от нашего 
выбора зависит будущее наших детей и внуков.

Å ë  á i ð ë i ã i - ìû ç ғûìà ñ  ê үø
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ТАЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫ 
ЖҮРГIЗIЛУДЕ

Е.Бибосынов,
Байзаќ ауданыныѕ прокуратурасыныѕ прокуроры, бірінші 

сыныпты заѕгер.

Байзаќ ауданыныѕ прокуратурасымен 2015 жылдыѕ 12 айыныѕ 
ќорытындысымен ЌР ЌК-тіѕ 296-бабыныѕ 4-бґлігімен жəне ЌК-
тіѕ 297 бабыныѕ 1 бґлігімен сотталєан тўлєаларєа ќатысты талдау 
жїргізілді.Талдау ќорытындысымен 2015 жылдыѕ 12 айында Байзаќ 
аудандыќ сотымен жалпы 15 тўлєаєа ќатысты 15 ќылмыстыќ іс 
ќаралєан. Оныѕ ішінде, 13 ќылмыстыќ іс бойынша 13 тўлєаєа ќатысты 
3 жылдан 7 жылєа дейінгі мерзімге бас бостандыєынан айыру жазасы 
таєайындалып, оларєа ќатысты тїзеу колониясыныѕ  жалпы, ќатаѕ 
жəне ерекше режимдері таєайындалып, тїзеу мекемесінде есірткі 
заттарынан мəжбїрлеп емдеу белгіленген. Ал, ќалєан 2 ќылмыстыќ 
іс бойынша 2 тўлєаєа ќатысты шартты жаза таєайындалєан.
Мысалы, бўрын бірнеше рет сотты бола тўра азамат «С» 2015 

жылдыѕ маусым айында Байзаќ ауданына ќарасты ќўм ґѕірінен 
(марихуана) есірткі затын жинап алып, одан аса ірі мґлшерде 
«гашиш» затын жасаєан.

26.06.2015 жылы азамат «С» жоєарыда кґрсетілген есірткі затын 
ґзініѕ сенім хат арќылы жїргізіп жїрген «Лексус 470» маркалы 
автокґлігімен Тараз-Алматы автотрассасымен Алматы ќаласына 
кетіп бара жатып, саєат 19.08-де Байзаќ ауданы, Аќшолаќ ауылыныѕ 
ќасында ЎЌТЌК басќармасыныѕ ќызметкерлерімен аталєан автокґлік 
тоќтатылєан. Жїргізілген тексеру барысында азамат «С»-ќа тиесілі 
жалпы салмаєы  328,96 грамм есірткі (гашиш) заты табылєан.
Облыстыќ ІІД ќызметкерлері тарапынан азамат «С»-ќа ќатысты 

ЌК-тіѕ 296 бабыныѕ 4 бґлігімен ќылмыстыќ іс ќозєалып, ќылмыстыќ 
іс сотќа жолданєан.

03.09.2015 жылєы Байзаќ аудандыќ сотыныѕ їкімімен азамат 
«С» ЌК-тіѕ 296 бабыныѕ 4-бґлігімен (яєни, есірткі заттарын ґткізу 
маќсатынсыз заѕсыз дайындаєаны, саќтаєаны жəне тасымалдаєаны 
їшін) кінəлі деп танылып, 6 жыл 8 айєа бас бостандыєынан айыру 
жазасы таєайындалып, жазасын тїзеу колониясыныѕ ерекше режимі 
белгіленген.

На днях в зале заседаний  акимата 
р а й он а  с о с тоя л о с ь  с о в ещани е , 
посвящённое  итогам  деятельности  
районного управления госдоходов по 
Байзакскому району за 2015 год, а также 
шло обсуждение  изменений в Налоговом 
законодательстве РК. 
В работе совещания приняли участие 

ру ко води т е ли  го суд а р с т в е нных 
учреждений, организаций района, а также 
налогоплательщики. 
Целью совещания было разъяснение 

мн о гоч и с л е н ны х  и зм е н е н и й  и 
дополнений, которые за последнее время 
внесены в налоговое законодательство.  
С докладом  «Итоги работы за 2015 

год» выступила руководитель районного 
управления  госдоходов  А.Аскарова, 
которая  остановилась  на  основных 
цифрах исполнения государственного, 
республиканского и местного бюджетов. 
Согласно прозвучавшего доклада за 

2015 год, исполнение государственного 
бюджета  составляет  128,1%,  при 
доведённом прогнозе 2105,7 млн.тенге 
фактически поступило 2696,6 млн.тенге. 
Что касается республиканского бюджета, 
он исполнен на 103,5%, при доведённом 

ØÅË ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
прогнозе 360,3 млн.тенге поступило 373,0 
млн.тенге.
Местный бюджет исполнен на 133,1% 

при доведённом прогнозе 1745,4 млн.тенге, 
фактическое поступление составило 2323,7 
млн.тенге.
На 1 января 2015 года задолженность 

по налогам составляла-10,3 млн.тенге, 
на 31 декабря 2015 года задолженность 
по налогам составила-5,4 млн.тенге или 
уменьшена на 4,9 млн.тенге. Также   по 
состоянию на  1 января 2015 года  недоимка 
составляла-3,8 млн.тенге, на 31 декабря 
2015 года она была уменьшена на -1,4 
млн.тенге.  
Затем ведущие специалисты районного 

управления  госдоходов  подробно и 
доступно  рассказали  об  изменениях , 
внесённых в некоторые законодательные 
акты  по вопросам предпринимательства.   
В частности, был объявлен перечень 
отдельных  видов  деятельности ,  при 
осуществлении которых на территории 
Республики Казахстан  индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
за исключением налогоплательщиков, 
деятельность которых находится в местах 
отсутствия сети телекоммуникации общего 

«Елдіѕ  ертеѕі  – бїгінгі  жас  ўрпаќтыѕ  ќолында ,  ал  жас 
ўрпаќтыѕ  таєдыры  – ўстаздыѕ  ќолында» деп  Елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаев айтќандай бїгінде жас ўрпаќ їшін, олардыѕ 
болашаєы їшін барлыќ ќолайлы ќолдаулар бар. Жер-жерлерде 
заманауи білім ордалары бой кґтерсе, мектепке дейінгі тəлім-
тəрбиені ќалыптастыратын балабаќшалардаєы жаєдай да кґѕіл 
ќуантарлыќтай.
Ауданымызєа  ќарасты  Кґктал  елдімекеніндегі  «Саялы» 

балабаќшасында 22 педагог 175 балаєа тəрбие беріп келеді. 
Білікті басшы Сəуле Кґкрекбайќызы жетекшілік етіп келе жатќан 
балабаќшада балєын балаќайлар тек тəрбие алып ќана ќоймай, 
мəдени шараларда ґнер кґрсетіп, спортпен шыныєып, білім 
кґкжиектерін кеѕейтіп жїр. Балабаќшада бўл баєытта əрдайым 
тїрлі іс-шаралар ўйымдастырылып тўрады. 
Жаќында  жəне  бір  ќызєылыќты  жарыс  ґткерілді .  «ХХІ 

єасыр кґшбасшысы» интеллектуалды жарысы сонымен ќатар, 
мўндаєы  ўл-ќыздардыѕ  ойлау  ќабілетін  шыѕдап ,  бїгінге 

дейін їйреніп-білгендерін байќау, баланы жаѕа ќырынан тану 
əрі жаѕашылдыќќа їйретуге баєытталды. «Бəйге», «Жїзден 
жїйрік», «Ќарапайым  математика», «Тілашар», «Білгенге 
маржан», «Жорєа» сынды  бґлімдерден  тўратын  жарысќа 
Жотабай Айша, Ќалыбек Баќдəулет, Берикбай Балауса, Ержан 
Нўрасыл, Сейсебаев Нўрасыл, Тўрсынбек Ернўр ќатысып, ґзара 
баќ сынасты. Балалар жарыс ережесіне сай алдымен ґздерін 
таныстырып болєан соѕ əр бґлімде белгілі бір сўраќтарєа жауап 
берді. «Бір жылда неше мезгіл бар?», «Тґрт ќабырєасы теѕ ќандай 
пішін?», , «Елбасымыз кім?», «Тудыѕ тїсі ќандай?», «Елордамыз 
ќай ќала?» т.б. сўраќтарєа жауап бере отырып, маќал-мəтелдер 
айтты, жўмбаќтардыѕ жауабын їш тілде шешіп,  ўяшыќтарда 
жасырылєан ертегілерді тапты.

«Жїйріктен жїйрік озар жарысќанда» демекші, жарыстыѕ 
ќорытындысы  бойынша  «ХХІ  єасыр  кґшбасшысы» їздік 
ойын нəтижесін кґрсеткен «Еѕлік» тобыныѕ тəрбиеленушісі 
Тўрсынбек Ернўр аталды. Ќалєан ќатысушыларєа белсене 
ќатысќаны їшін, зеректігі їшін номинациялары бґлініп берілді.
Жеѕімпаздарды  осынау  ќуаныштарымен  ќўттыќтаєан 

балабаќша  меѕгерушісі  Сəуле  Жабаєиева  бала  –  біздіѕ 
болашаєымыз екендігін ауызєа ала отырып, кейінгі буын жас 
ўрпаќтыѕ білімді болып ґсіп келе жатќаны ерекше ќуантарлыќ 
жəйт екендігін  айтты. Дипломдармен  марапаттап , баєалы 
сыйлыќтар їлестірді. 

Ґз тілшіміз. 

«ХХІ єасыр кґшбасшысы» 
АНЫЌТАЛДЫ

Ќ.Авдыпова,
аудан  əк імд іг і  жўмыспен  ќамту  жəне  əлеуметт ік 

баєдарламалар бґлімініѕ консультанты.

Шартты аќшалай кґмек еѕбекке ќабілетті отбасы мїшелерініѕ 
жўмыспен ќамтуєа жəрдемдесудіѕ мемлекеттік шараларына 
ќатысуы жəне ќажет болєан жаєдайда еѕбекке ќабілеттілерін 
ќоса алєанда, отбасы мїшелерініѕ əлеуметтік бейімделуден ґтуі 
шартымен отбасына беріліді.
Жўмыспен ќамтуєа жəрдемдесудіѕ мемлекеттік шараларыны 

инфраќўрылымды жəне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќты 
дамыту, ауылдыќ кəсіпкерлікті дамыту, оќыту жəне ерікті коныс 
аудару, сондай-аќ «Халыќты жўмыспен ќамту туралы» Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Заѕында кґзделген ґзге де шаралар арќылы 
отбасыныѕ еѕбекке ќабілетті мїшелерін жўмыспен ќамтуды 
ќамтамасыз етуді кґздейді.
Отбасыныѕ əрбір мїшесіне (адамєа) арналєан шартты аќшалай 

кґмектіѕ мґлшері отбасыныѕ жан басына шаќќандаєы табысы 
мен облыстарда белгіленген еѕ тґменгі кїнкґріс деѕгейініѕ 60 
пайызы арасындаєы айырма ретінде айќындалады. 
Жан басына шаќќандаєы орташа табыс шартты аќшалай 

кґмек таєайындауга жїгінген айдыѕ алдындаєы 3 айда алынєан 
жиынтыќ  табысты отбасы мїшелерініѕ санына жəне їш айєа 
бґлу арќылы есептеледі жəне отбасыныѕ белсендігін аттырудыѕ 
əлеуметтік келісімшарты ќолданылатын мерзім ішінде ќайта 
ќаралмайды.
Шартты аќшалай кґмек отбасыныѕ белсенділіген арттырудыѕ 

əлеуметтік келісімшарты ќолданылатын мерзімге беріледі жəне 
їміткердіѕ ґтініші бойынша ай сайын немесе їш ай їшін бір 
мезгілде тґленеді. Шартты аќшалай кґмектіѕ біржолєы сомасы 
бўрынєы ќарыздарды ґтуеге, тўратын жылжымайтын мїлікті 
сатып алуєа, сондай-аќ сауда саласындаєы ќызметтерді жїзеге 
асыруєа арналєан шыєындардан басќа, əлеуметтік келісімшарт 
бойынша міндеттерді  орындауєа байланысты ( їй малын, ќўсын 
жəне т.б. сатып алу ), жеке кəсіпкерлік  ќызметті ўйымдастыруєа 
ќолданылуєа тиіс. 
Жўмыспен ќамтуєа жəрдемдесу жəне əлеуметтік бейімдеу 

жґніндегі іс-шараларды ќамтитын жеке жоспар ґтініш берушімен 
жəне  оныѕ  отбасы  мїшелерімен  бірлесіп  жасалады  жəне 
отбасыныѕ белсенділігін аттырудыѕ əлеуметтік келісімшартыныѕ 
ажырамас бґлігі болып табылады.
Шартты аќшалай кґмек тґлемдерін тоќтату мынадай 

жаєдайларда жїргізіледі:
1. «Ґрлеу» жобасына ќатысушыныѕ отбасыныѕ белсенділігін 

арттырудыѕ əлеуметтік келісім шарты мен əлеуметтік келісім 
шарт бойынша  міндеттемелерін орындамауы;

2.  Жалєан  мəліметтер  беруіне  байланысты  отбасыныѕ 
белсенділігін арттырудыѕ əлеуметтік келісімшартыныѕ бўзылуы;

3.  Алушыныѕ  банктік  шоты  бойынша  їш  айдан  астам 
ќозєалыстардыѕ болмауы;

4. ШАК алушылардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ шегінен 
тыс жерлерге тўраќты тўруєа кету фактісі туралы мəліметтердіѕ, 
оныѕ  ішінде  «Жеке  тулєалар» мемлекеттік  дереккорынан 
аныќталуы;

5. Ќайтыс болєан немесе ќайтыс болды деп жарияланєан 
адамдар туралы мəліметтердіѕ,оныѕ ішінде «Жеке тўлєалар» 
мемлекеттік дереккорынан келіп тїсуі;

6. Жеке басын куəландыратын ќўжаттыѕ ќолданылу мерзімініѕ 
ґтіп кетуі;

7. Ќазаќстан республикасы Бас прокуратурасы ўсынатын 
хабарсыз кеткен, іздеуде жїрген адамдар фактісініѕ,оныѕ ішінде 
«Жеке тўлєалар» мемлекетті дерекќорынан аныќталуы;

8. Ќамќоршылыќтан (ќорєаншылыќтан) босатылєан жəне 
шеттетілген адамдар туралы мəліметтердіѕ тїсуі.
Бўл ретте ШАЌ-ты заѕсыз таєайындауєа əкеп соќтырєан жалєан 

мəліметтер ўсынєаны аныќталєан жаєдайда адамєа (отбасына )
ШАЌ  тґлеу оныѕ таєайындалу кезеѕінен тоќтатылады. Артыќ 
тґленген сомалар ерікті тїрде, ал бас тартќан жаєдайда сот 
тəртібімен ќайтарылуєа тиіс.
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пользования, обязаны использовать контрольно-
кассовые   аппараты с функцией фиксации и 
передачи данных. Также было  сказано  о том, 
что законом уточнён порядок регистрации 
индивидуальных   предпринимателей  и 
юридических лиц, предусмотрено внедрение 
электронных счетов-фактур по налогу на 
добавленную  стоимость ,  говорилось  об 
амнистии граждан Республики Казахстан, 
оралманов и лиц, имеющих вид на жительство  
в стране, в связи с легализацией ими имущества, 
меры принудительного взыскания налоговой 
задолженности  и  способы  обеспечения 
исполнения не выполненного в срок налогового 
обязательства. 
Подробно  налоговики  остановились  на 

изменениях в налоговом законодательстве, в 
связи с созданием  Таможенного Союза, а также 
с вхождением РК в ВТО, касательно заверения 
товаросопроводительных документов. Речь 
шла и об обороте по реализации товаров, работ, 
услуг и облагаемого импорта в Таможенный 
Союз,  о порядке исчисления и уплаты налога на  
добавленную стоимость при импорте товаров в 
Таможенный Союз. 
В  завершение  специалисты  районного 

управления  госдоходов ответили на вопросы 
налогоплательщиков.                      Наш корр. 

С. Жаманєараев, 
Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы.

Ел ім і з  е ѕ с е с і н  к ґте р і п ,  е нш ім і з д і 
алєанымызєа да біраз жылдар ґтті. Кґк 
тудыѕ астында кґсегеміз кґгеріп, кґѕіліміз 
шаттыќќа бґленді. Сонау Кеѕес дəуірінде елі 
їшін ерен еѕбек еткен еѕселі ерлеріміздіѕ де 
бўл кїнніѕ жарќын болуына ќосќан їлестері 
бар. Сондай маќтан тўтар жандардыѕ бірі, 
елініѕ елеулі азаматы Ќылышбай Ўшанаев.
Ол 1915 жылы ќазіргі Суханбаев ауылдыќ 

округіне  ќарасты  Жаќаш  ауылында ,  кедей 
шаруа  отбасында  дїниеге  келген .  Еѕбек 
жолын жастайынан Жамбыл облысы, Свердлов 
ауданыныѕ  Фрунзе  атындаєы  колхозында 
жўмысшы  болып  бастаєан .  Арнайы  білім 
алєаннан кейін колхоздыѕ бухгалтер-есепшісі 
болып ќызмет еткен. Атќарєан жаќсы жўмысы баєаланып, 
Свердлов аудандыќ партия ўйымыныѕ нўсќаушысы жўмысына 
ауыстырылєан. Басшылыќ тəжірибе жинаќтаєаннан кейін ґзі 
туып-ґскен Фрунзе атындаєы колхоз басќармасыныѕ тґраєасы 
болып сайланєан. Ќ.Ўшанаев сол ќызметте жїріп, 1942 жылы 
Ўлы Отан соєысына аттанып, Ленинград майданында небір 
шайќасты басынан  ґткереді. Соєыстан екінші топтаєы мїгедек 
болып елге оралєан соѕ ќызметін ќайта жалєастырды. Їздіксіз 
25 жыл колхозды басќарып, ўжым ретінде ќалыптастырып, 
їлкен жетістіктерге ќол жеткізді.  Тіпті,  аталєан колхоз 
бірнеше рет социалистік жарыстардыѕ жеѕімпазы болєан.
Жасы  ўлєайєан  шаєында  денсаулыєы , соєыстан  алєан 

«ӨÐËÅÓ» æîáàñû

Айтайын  дегенім . . .Айтайын  дегенім . . .

жараќаты сыр беріп, ґз ґтінішімен Ќарасу ауылдыќ 
кеѕесініѕ  (ќазіргі  Суханбаев  ауылдыќ  округі) 
тґраєасы ќызметіне ауысады. Мўндаєы ќызметті 
їздіксіз 17 жыл атќарып, зейнеттік демалысќа 
шыєады.
Ґзі ќызмет атќарєан кезінде Фрунзе (ќазіргі 

Жаќаш) ,  Ќарасу  жəне  Кґкґзек  ауылдарында 
мəдениет їйін, клуб, мектептер мен дїкендер, 
емхана жəне басќа да мəдениет ошаќтарыныѕ 
салынып, жергілікті халыќтыѕ тўрмыс деѕгейініѕ 
кґтерілуіне жаєдай жасайды. Жас мамандарды 
оќытып ,  дайындауєа  ат с алысады .  Ќаз ір г і 
ауданымыздыѕ  бірнеше  шаруашылыќтарын , 
ауданныѕ  ауыл  шаруашылыќ  басќармасын 
басќарып, аудан жўртыныѕ ќўрметіне ие болєан 
Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Ґ.Бїтінбаев, 
шаруашылыќ  басшылары  болєан  Ə.Ќосыбаев , 
С.Елешов, Т.Терлікбаев жəне бірќатар азаматтар 

Ќылышбай аєаныѕ тəрбиесін кґрген. 
Айтайын дегенім, Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєын еліміз кеѕ кґлемде 

атап ґткен тўста сол Жеѕіске жетуге сїбелі їлесін ќосќан, Ўлы 
Отан соєысыныѕ ардагері, ордабўзар отыз жасында II-топтаєы 
мїгедек болып елге оралєан, бірнеше орден, медальдардыѕ иегері 
Ќылышбай Ўшанаевтыѕ туєанына былтыр 100 жыл толды. Сол 
даталы кїн атаусыз ќалып барады. Осындайда елі їшін еѕбек 
еткен аєамыздыѕ 100 жылдыєы ескерусіз ќалмай, ґзі тўрєан їйіне 
мемориалдыќ таќта орнатылса, Суханбаев ауылдыќ округіндегі 
орта мектепте ол кісініѕ еѕбектері насихатталса орынды болар 
еді. Сонда елімізге еѕбегі сіѕген Ќылышбай Ўшанаевтыѕ есімі 
жас ўрпаќ есінде мəѕгілік саќталары сґзсіз.

ЕЛІ  ЇШІН  ЕЅБЕК  ЕТКЕН  ЖАН  ЕДІ
(Қылышбай Ұшанаев туралы үзік сыр)
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МƏУЛІТ МЕРЕКЕСІНДЕ
     ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ КҐРСЕТІЛДІ
 Алла таєаланыѕ елшісі Мўхаммед (с.є.с) пайєамбарымыздыѕ 

дїниеге келген кїні – Мəуліт мерекесі аудан орталыєындаєы “Байзаќ 
баба” мешітінде кеѕінен  аталып ґтілді. Шарапаты мол шарада   
“Байзаќ баба” мешітініѕ бас имамы Р.Азизов ўлыќ мерекемен 

жиналєандарды ќўттыќтап, Аллаєа мадаќ айтты, мəуліттіѕ маѕызына 
тоќталды. Облыстыќ «Ћибатулла Тарази» мешітініѕ найб имамы 
Танат ќажы  Тілманбетов мен “Дəуіт ата” мешітініѕ имамы  Ќанат 
Тілеуќўлов  Пайєамбарымыздыѕ (с.є.с) ґмір жолына, кґркем 
мінезіне, адамзатты имандылыќ жолына насихаттайтын ислам 
дінініѕ ќўндылыќтарына кеѕінен тоќталды, ќўран оќыды. Тараз 
ќалалыќ  “Əулие Ата” мешітініѕ найб имамы Ораз Баймаханов  
Пайєамбарымыздыѕ  (с.є.с) ґмір жолына кеѕінен тоќталып, єибрат 
істерін мадаќтап, Алла елшісініѕ атына салауат айтты.

 Рухани шара барысында  Мўхаммед (с.є.с.) Пайєамбардыѕ ґнегелі 
ґмірінен алатын іс-əрекеттерін насихаттау, салауаттар айту, жастарєа 
имандылыќ ќаєидаттарын тїсіндіру, оларды отансїйгіштікке, 
бауырмалдыќќа, адамгершілікке, ата-ананы ќўрметтеуге жəне 
тїрлі теріс ќылыќтардан саќтанудыѕ маѕызы мен дініміздіѕ 
ќўндылыќтары туралы уаєыз айтылды, жиналєан  кґпшілікке   ас 
берілді.

 Мəуліт мерекесінде “Байзаќ баба” мешіті ќызметкерлерініѕ 
ўйытќы болуымен ќайырымдылыќ шарасы  ўйымдастырылып,  
бас имам Рамиз ќажы 12  отбасына азыќ-тїлік ґнімдері салынєан  
ќапшыќтарды  табыстады. 
Мўнымен ќатар  аталмыш мерекені  кеѕінен атап ґтуге демеушілік  

жасаєан, мəрт азаматтар А. Жəмішжанов, А. Болатбеков жəне А. 
Ќоштаевтарєа ќўрмет кґрсетілді.

                                                                                   Ґз тілшіміз.

ИМАНДЫЛЫЌ   ИІРІМДЕРІ «ХХІ єасыр кґшбасшысы»ИМАНДЫЛЫЌ ИІРІМДЕРІИМАНДЫЛЫЌ ИІРІМДЕРІ
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СОВЕТЫ  В РАЧАСОВЕТЫ  В РАЧА

 ҚАЗАҚСТАН
      Сейсенбі   9  ақпан

     Сәрсенбі  10  ақпан

       Бейсенбі  11  ақпан

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 Т/с 
“Королева красоты”. 12.00 Новости. 12.40 “Диагноз”. 13.20 Т/с 
“Ищейка”. 15.10 “Барышня-крестьянка”. 16.10 Т/х “Таєдырмен 
тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 
“Чёрный квадрат”. 22.15 Т/с “Последний ход королевы”. 00.00 Т/с 
“Ищейка”. 01.40 Жаѕалыќтар. 02.05-03.30 “КТК” ќоржынынан”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Одинокий волк”. 11.55 “Басты патруль” баєдарламасы. 
12.05 Т/х “Сїйген жар”. 13.00 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 
13.55 “П@ytina” баєдарламасы. 14.20 Т/с “Станица”. 15.15 
“Первые новости”. 15.40  “Судебные истории”. 16.45 “Давай 
поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Золотая клетка”. 
20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Сїйген жар”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina” 
баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.30 Т/с “Мажор”. 01.40 “П@yti-
na”.  02.30 “Я приду сама”. 03.15 “Ашыєын айтќанда”. 

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Белка и 
Стрелка: Озорная семейка”.  11.20 М/ф “Дибидогс”. 11.45, 
01.40 “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.15, 19.10 Т/х 
“Тракторшыныѕ махаббаты”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Условия контракта”. 14.10 Т/с “Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 
Новости. 17.15, 22.30 Т/с “След”. 17.55 “Тур де Хабар”. 18.25 
Т/х “Бауыржан Момышўлы”. 19.55, 00.00  “Негізінде”. 20.00, 
00.05 Жаѕалыќтар. 20.30 “Ќайсар Жандар”. 20.55, 00.35 “По 
сути”. 21.00, 00.40 “Итоги дня”. 23.30 “Бетпе-бет”. 01.10 “Арман 
ќанатында”. 02.10 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Киелі неке”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 Т/с “Базарбаевтар”. 10.30 “Алиментщики LIVE. 
11.00 М/ф “Флинстоуны”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 
14.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 15.00 “Айти-молодец”. 16.00 Т/с 
“Папины дочки”. 18.00 Т/с “Лондонград. Знай наших”. 19.00 
Т/с “Слуга народа”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Киелі 
неке”. 23.00 Т/х “Кїйеу бала”. 00.00 Т/с “Слуга народа”. 01.00 
Х/ф “Перед закатом”. 03.00 Х/ф “Европа”. 05.00 М/с “Юная лига 
справедливости”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  11.00 
Т/с “Одинокий волк”. 11.55 “Басты патруль” баєдарламасы. 12.05 
Т/х “Сїйген жар”. 13.00 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 13.55 
“П@ytina”. 14.20 Т/с “Станица”. 15.15 “Первые новости”. 15.40 
“Судебные истории”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть 
говорят”. 18.55 Т/с “Золотая клетка”. 20.00 “Главные новости”. 
21.00 Т/х “Сїйген жар”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina” баєдарламасы. 00.00 
“Время”. 00.30 Т/с “Мажор”. 01.40 “П@ytina+”баєдарламасы.  

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 Т/с 
“Последний ход королевы”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный 
квадрат”. 13.10 Т/с “Ищейка”. 15.30 “Барышня-крестьянка”. 
16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 
Т/х “Əйел ќырыќ шыраќты”.  20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние 
новости. 21.40 “Наша правда”. 22.40  Т/с “Последний ход 
королевы”. 00.20 Т/с “Ищейка”. 02.20 Жаѕалыќтар. 02.45-03.30 
“КТК” ќоржынынан”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 01.20 “KAZNEWS”. 
10.00, 21.05 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.50 Т/х “Сўѕќар”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 “Єасырлар їні”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.00  Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.00 “Їш тўєырлы тіл”. Арнайы 
жоба. 17.55 Д/ф “Ќорєаныс ќуаты”. 18.15 М/с “Аюлар”. 20.20 
“Айтуєа оѕай”. 22.50 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.20 
Футзал. “EURO-2016 г.”. Жартылай финал.

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 
10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 
М/ф “Белка и Стрелка: Озорная семейка”. 11.20 “М/ф “Дибидогс”. 
11.45, 01.30 “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.15, 19.10 
Т/х “Тракторшыныѕ махаббаты”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Условия контракта”. 14.10 Т/с “Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 
Новости. 17.15, 22.30 Т/с “След”. 18.00 “Тур де Хабар”. 18.25 Т/х 
“Бауыржан Момышўлы”. 19.55, 23.50  “Негізінде”. 20.00, 23.55 
Жаѕалыќтар. 20.30 “Таєдыр жолы”. 20.55, 00.25 “По сути”. 21.00, 
00.30 “Итоги дня”.  23.20 “Бетпе-бет”. 01.00 “100 бизнес-тарихи”. 

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  11.00 
Т/с “Одинокий волк”. 11.55 “Басты патруль”. 12.05 Т/х “Сїйген 
жар”. 13.00 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 13.55 “П@ytina”. 
14.20 Т/с “Станица”. 15.15 “Первые новости”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 
Т/с “Золотая клетка”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Сїйген 
жар”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.35 “П@ytina” баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.30 Т/с “Мажор”. 
01.40 “П@ytina”. 02.30 “Я приду сама”. 03.15 “Ашыєын айтќанда”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Киелі неке”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 Т/с “Базарбаевтар”. 10.30 “Алиментщики LIVE”. 
11.00 М/с “Флинстоуны”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 
14.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 15.00 Т/х “Айти-молодец”. 16.00 Т/с 
“Папины дочки”. 18.00 Т/с “Лондонград. Знай наших”. 19.00 Т/с 
“Слуга народа”.   20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Киелі неке”. 
23.00 Т/х “Кїйеу бала”. 00.00 Т/с “Слуга народа”. 01.00 Х/ф 
“Золотой ребёнок”. 03.00 Х/ф “Калеучче: Зов моря”. 05.00 М/с 
“Юная лига справедливости”.

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости.   10.10 “Сазды əуен”.  10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Бірінші 
студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 12.35 Д/ф. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 
“Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”.  

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 01.20 “KAZNEWS”. 
10.00, 21.05 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.50 Т/х “Сўѕќар”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 “Єасырлар їні”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Sport.kz”. 17.55 “Ќылмыс пен 
жаза”. 18.15 М/с “Аюлар”. 20.20 “Айтуєа оѕай...”. 22.50 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.20 Футзал. “EURO-2016 г.”. 
Ширек финал. 

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10  
“Королева красоты”. 12.00 Новости. 12.40 “Главная редакция”. 
13.20 Т/с “Ищейка”. 15.10 “Барышня-крестьянка”. 16.10 Т/х 
“Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х 
“Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние 
новости. 21.40 “Диагноз”. 22.10 Т/с “Королева красоты”. 00.00 
Т/с “Ищейка”. 01.40 Жаѕалыќтар. 02.05 “КТК” ќоржынынан”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 00.00, 03.00 “KA-
ZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.50, 00.50 Т/х “Сўѕќар”. 
11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 “Єасырлар їні”. 13.00 “Бірге 
таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00  Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-
шоуы. 16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.00 “Жарќын 
бейне”. 17.55 “Табыс сыры”. Арнайы жоба. 18.15 М/с “Аюлар”. 
20.20 “Айтуєа оѕай...” . 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
23.30 “Астана -ќаржы орталыєы”. Арнайы репортаж. 01.35 “Əйел 
баќыты”. 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 М/ф “Белка 
и Стрелка: Озорная семейка”. 11.20 М/ф “Дибидогс”.  11.45, 
01.25  “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.15, 19.15 Т/х 
“Тракторшыныѕ махаббаты”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Условия контракта”. 14.10 Т/с “Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 
Новости. 17.15, 22.30 Т/с “След”. 17.55 “Таєдыр жолы”. 18.25 
Т/х “Бауыржан Момышўлы”. 19.55, 00.15  “Негізінде”. 20.00, 
00.20 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро расследований”. 20.55, 00.50 
“По сути”. 21.00, 00.55 “Итоги дня”.  23.15 “Бетпе-бет”. 23.45 
“Арнайы хабар”.  01.55 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Алтын бесік”. 10.50 “Ґрлеу”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Ќызыл 
сарайдаєы тїс”. 12.35 Деректі фильм.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Сґз жебе”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х 
“Ќызыл сарайдаєы тїс”. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды 
əуен”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Киелі неке”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 Т/с “Базарбаевтар”. 10.30 “Алиментщики LIVE”. 
11.00 М/с “Флинстоуны”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 
14.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 15.00 “Айти-молодец”. 16.00 Т/с 
“Папины дочки”. 18.00 Т/с “Лондонград. Знай наших”. 19.00 Т/с 
“Слуга народа”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Киелі неке”. 
23.00 Т/х “Кїйеу бала”. 00.00 Т/с “Слуга народа”.  01.00 Х/ф “15 
минут славы”.

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 14.50 “KAZNET”. 08.00, 20.30, 23.40 Новости “20:30”. 
08.30, 20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 09.00, 15.10 Т/х “Ханшайым”. 
10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.30 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.00, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.10 “Кеш емес”. Ток-шоуы. 16.30 Т/х 
“Махаббат хикаясы”. 17.30, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 22.50 
Т/с “Меч-2”. 00.40 Т/х “Əмірші əйел”.

АСТАНА

07.00, 14.10 “KAZNET”. 08.00, 20.30, 23.40 Новости “20:30”. 
08.30, 20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 09.00, 15.10 Т/х “Ханшайым”. 
10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.30 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.00, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.40 “Такси”. 16.30 “Махаббат хикасы”. 
17.30, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 22.50 Т/с “Меч-2”. 00.40 Т/х 
“Əмірші əйел”. 

АСТАНА

07.00, 14.40 “KAZNET”. 08.00, 20.30, 23.40 Новости “20:30”. 
08.30, 20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 09.00, 15.10 Т/х “Ханшайым”.  
10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.30 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.00, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.40 “Такси”. 16.30 Т/х “Махаббат 
хикаясы”. 17.30, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 22.50 Т/с “Меч-2”. 
00.40 Т/х “Əмірші əйел”. 

АСТАНА

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости.  10.10 “Сазды əуен”.  10.30 “Телемаркет”.10.35 “Первая 
студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”.  12.35 Д/ф.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Жаса, меніѕ елім!”. 
18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х 
“Ќызыл сарайдаєы тїс”. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 “Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.
                  (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал

ХАБАР

КТК

        Дүйсенбі  8  ақпан 
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30, 17.30, 19.30 “KAZNEWS”. 
10.00 “Апта. кz”. 11.05 “Дара жол”. 12.30 “Аќсауыт”. 
13.00 “Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным!”.  17.50 “Халыќтыќ 
экономика”. 18.05 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.15 
“Ґзгерген ґѕір”. 20.20 “Серпіліс”. 21.05 Т/х “Шырєалаѕ”. 
22.50 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.20 Футзал. 
“EURO-2016 г.”. Ширек финал. 1-ші ойын. 01.20 “SPORT.
kz”. 01.40 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 01.50 Футзал. 
“EURO-2016 г.”. Ширек финал. 2-ші ойын.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05  “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  
11.00 “Жди меня”. 11.55 “Басты патруль” баєдарламасы. 12.05 Т/х 
“Сїйген жар”. 13.00 “Əйел сыры...”. 13.55 “П@ytina”.  14.20 Т/с 
“Станица”. 15.15 “Первые новости”. 15.40  “Судебные истории”. 
16.45 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с 
“Золотая клетка”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Сїйген 
жар”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.35 “П@ytina” баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.30 Т/с “Мажор”. 
01.40 “П@ytina+” баєдарламасы. 02.30 “Я приду сама”. 03.15 
“Сапа баќылауда”. 03.40 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 
Т/с “Флинстоуны”. 12.00 ”Ералаш”. 14.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 
15.00 Т/с “Айти-молодец”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 18.00 
Т/с “Лондонград. Знай наших”. 19.00 Т/с “Слуга народа”. 20.00 
“Информбюро”.  21.00  Т/х “Киелі неке”. 23.00 Т/х “Кїйеу бала”. 
00.00 Т/с “Слуга народа”. 01.00 Х/ф “Поменяться местами”. 03.00 
Х/ф “Спиди гонщик”. 05.00 М/с “Юная лига справедливости”.

06.05  К/ф “Зигзаг удачи”. 07.35 “КТК” ќоржынынан”. 09.00 
Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 09.50 “Дорога домой”. 
10.00 “Сверхъестественные”. 11.00 “Портрет недели”. 12.10 
Х/ф “Олимпийская деревня”. 14.00 “Другая правда”. 15.00 
“Эксперимент”.  15.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 16.30 Т/х 
“Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00 Т/х 
“Махаббатта шек бар ма?”.  20.30, 02.35 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Главная редакция”. 22.10 Т/с “Королева 
красоты”. 00.00 Т/с “Ищейка”. 01.40 “Біздіѕ концерт”. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “KAZNET”. 07.50 М/ф “Ќарлыєа”. 08.10 “Біздіѕ уаќыт”. 
09.00, 15.10 Т/х “Ханшайым”. 10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 
11.30, 18.30 Т/х “Жетім жїрек”. 13.00, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.10 
“Избранное за неделю”. 16.30 Т/х “Махаббат хикаясы”. 17.30, 
21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 20.30, 
23.40 Новости “20:30”. 22.50 Т/с “Меч-2”. 00.40 Т/х “Əмірші 
əйел”.

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 “Жеті 
кїн”. 11.00 “Экономкласс”. 11.10 М/с  “Белка и Стрелка:  
Озорная семейка”. 11.35 М/с “Фархат”. 12.25, 00.55 “Сотќа 
жеткізбей” деректі драмасы. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Условия контракта”. 14.10 Т/с “Гречанка”. 15.00  Новости. 
15.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Ґмір 
сабаќтары”деректі драмасы. 17.00 Новости.  17.15 Т/с “След”. 
17.55 “Орталыќ хабар”. 19.00 “ТВ БИНГО”. 19.55, 23.45 
“Негізінде...”. 20.00, 23.50  Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы хабар”. 
20.55 “По сути”. 21.00, 00.25 “Итоги дня”.  21.30 Т/с “Осколки”. 
22.30 “Жекпе-жек”. 23.15 “Бетпе-бет”. 00.20 “По сути”. 01.25 
Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 “Апта жаѕалыќтары”.  
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Тіл саќшысы”. 11.10 “Балаларєа  базарлыќ”. 11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Тіл саќшысы”. 11.10 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 
“Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 
Т/х.  12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 
13.20 “Жаѕа айна”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 
“Бірінші студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х 
“Ќызыл сарайдаєы тїс”. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ол жəне ґмір”. 21.10 
“Общество и закон”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім 
сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 
“Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

Т-38-02-15. Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Кґктал  ауылы, Гагарин кґшесі, №2/1 їйдіѕ тўрєыны 
болєан Амреев Аманбек Бековичтіѕ  2010  жылдыѕ 18 шілдесі кїні ќайтыс болуына  байланысты 
мўрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесінде орналасқан  нотариалдық кеңсе қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-39-02-15.  Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Бурыл  ауылы, Амангелді кґшесі, №2 їйдіѕ тўрєыны 

болєан Шаит-оглы Селфиназ Дурсуновнаныѕ  2007  жылдыѕ 24 аќпаны кїні ќайтыс болуына  
байланысты мўрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесінде орналасқан  нотариалдық кеңсе қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-40-02-15. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Байзақ ауылы,   Аймауытов көшесі, №139 үйдің 

тұрғыны болған Демисинов  Майбазардың 2011  жылдың 16 тамызы күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  №33 ”а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері 
З.Назарбековаға  жолығулары керек.

19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 20.00  
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 “Жїрегім сізге аманат”.  23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 
00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

Г.Тулепбергенова,
врач-эпидемиолог центральной районной 

больницы.

Острые  респираторные  (дыхательные) 
вирусные  инфекции  (ОРВИ )  –  группа 
заболеваний ,  вызываемые  вирусами  со 
схожими путями передачи (преимущественно 
воздушно-капельный, то есть по воздуху 
с  частичками  слюны )  и  клиническими 
п р оя вл е н и ями :  к аше л ь ,  п о вышени е 
температуры  тела ,  боль  в  горле .  Грипп 
относится к группе ОРВИ, занимает ведущее 
место среди инфекционных заболеваний. 
Причиной высокой заболеваемости среди 
слоёв населения является вирус гриппа.
Вирус  можно  получить  где  угодно :  и 

в  транспорте ,  и  в  магазине  и  даже  взяв 
телефонную трубку после больного человека. 
Ведь стоит кому-то чихнуть или кашлянуть 
и  миллионы  бактерий  рассеиваются  на 
четыре -пять  метров .  Особенно  хорошо 
вирусы сохраняются в непроветриваемых 
помещениях.
Не заклеивайте на зиму форточки. Бойтесь 

сквозняков, а не чистого морозного воздуха. 
Характерной особенностью эпидемического 
процесса ОРВИ является чётко выраженная 
сезонность заболеваемости, регистрируемая 
в холодное время года.
В ы с о к а я  з а б о л е в а е м о с т ь  О Р В И 

регистрируется среди детей до 14-ти лет, 
среди декретированных групп населения 
(лица  с   хроническими  заболеваниями 
органов  дыхания ,  пожилого  возраста , 
среди детей организованных коллективов), 
заболеваемость  гриппом  в  единичных 
случаях, однако встречается заболеваемость 
острой  пневмонией ,  которая  является 

Ќ Ў Р М Е Т Т І , 
ТҐЛЕБАЕВ  ЛЯМЗЕР 
КЕЅЕСБЕКЎЛЫ СІЗДІ 
А Ќ П АН  А ЙЫНЫЅ 
6  Ж Ў Л Д Ы З Ы Н Д А 
5 0 - Ж А С Ќ А 
Т О Л У Ы Ѕ Ы З Б Е Н 

ЌЎТТЫЌТАЙМЫН.

Сі з  жоєары  б і л імд і 
инженер-ќўрылысшысыз. 
Еѕбек  жолыѕыз  1 9 8 3 
жы л д а н  б а с т а л а д ы . 
Ќў рылы с  с а л а сын д а 
əртїрлі ќызмет атќардыѕыз.
Ал, 2001 жылдан бастап ДЭУ жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігініѕ директоры болып 
еѕбек етіп келесіз. Сіздіѕ басќаруыѕыздаєы 
ќўрылыс мекемесі жол салумен, жолды жґндеу 
жўмыстарымен айналысады. Міне, осы жолдар 
бїгінде ел игілігіне ќызмет етіп келеді
Ґткен жылы Министр А.Исекешовтыѕ Ќўрмет 

грамотасымен марапатталдыѕыз. Тəуелсіздіктіѕ 
20 жылдыєы медалініѕ иегерісіз. Бўл Сіздіѕ 
еѕбегіѕізге берілген баєа. Жўмыста білікті 
басшы болумен ќатар, жанўяда жаќсы жолдас, 
асќар таудай əкесіз. Келіп жеткен туылєан 
кїніѕіз  ќўтты  болєай!  Деніѕізге  саулыќ , 
отбасыѕызєа береке тілеймін.

Ќўттыќтаушы: Есіркеп Серікбайўлы, 
Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы, 

еѕбек ардагері. Т-36-02-15.

Ã Ð È Ï Ï - Î Ï À Ñ Í Î Å 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ

наиболее частым и опасным постгриппозным  
осложнением (у детей 1-2-х лет жизни).
Грипп, отягощающий течение хронических 

заболеваний приводит к так называемым 
дополнительным соматическим заболеваниям 
и  смертности  населения ,  достигающим 
наибольших  показателей  по  сердечно -
сосудистым  заболеваниям ,  нарушениям 
кровообращения мозга и поражению лёгких. 
Распространённым  методом профилактики 
гриппа  является  иммунизация  против 
этой  инфекции .  Массовая  иммунизация 
существенно снижает общую заболеваемость 
населения.
Профилактическое применение ремантадина 

приводит  к  4 -х  кратному  снижению 
з аболевания .  В  дет ских  коллективах 
рекомендуем  применять  интерферон , 
можно назначать также оксолиновую мазь, 
смазывая  ею  носовые  ходы  1-2  раза  в 
день. Противоэпидемические мероприятия 
включают в себя: изоляцию и лечение больных 
в раннем периоде заболевания, уменьшение  
общения с населением, отмену праздничных 
массовых мероприятий, продление школьных 
каникул, запрещение посещения больных 
в стационарах и т.д.), разделение потоков 
инфекционных  и  других  больных  от 
здоровых в поликлиниках, обслуживание 
больных с грипподобными заболеваниями 
на дому, обеззараживание воздушной среды 
в  лечебных  учреждениях ,применение 
защитных масок.
Хотя  бы  раз  в  день  старайтесь  делать 

влажную уборку и почаще  мойте руки, при 
этом погибает 85 % микроорганизмов.
Помните, что грипп опасен осложнениями, 

при  появлении  признаков  заболевания , 
обратитесь к врачу.

Аяулы  ана ,  Диќан 
т і р е к  м е к т е б і н і ѕ 
ќ ы з м е т к е р і 
С ќ а б е к о в а 
П а т ш а к ї л 
К ə к е н ќ ы з ы н  5 
а ќ п а н д а  б о л а ты н 
т уы л є а н  к ї н і м е н 
ш ы н  ж ї р е к т е н 
ќўттыќтаймыз. 
А д а м  а т ы н а 

к і р  ш а л д ы р м а й , 
жайдары, жарќын мінезімен жан-жаєына 
жылулыєын  шашып  жїретін  ардаќты 
жан ўжымымызда 30 жылдан аса елеулі 
еѕбек  етіп ,  əріптестерініѕ  ќўрметіне 
бґленіп келеді.  Патшакїл Кəкенќызы 
жан жолдасы Сќабеков Сарабекпен 4 ўл-
ќыз тəрбиелеп, ґсірді. Бїгінде солардан 
тараєан  2 немереніѕ  ќызыєын   кґріп 
отырєан жайы бар.
Ќўрметті ,  Патшакїл  Сќабекова 

С і зд і  о сынау  мер ейл і  кїн і ѕ і з б е н 
ќ ў тты ќт а й мы з .   Д е н і ѕ і з  с а у , 
єўмырыѕыз ўзаќ болсын. Бейнетіѕіздіѕ 
зейнетін  кґріп ,  ортамызда  кїліп -
ойнап жїре беріѕіз. Жанўяѕызда тек 
шаттыќ орнасын!

Ізгі тілекпен: Диќан тірек 
мектебініѕ ўжымы. Т-37-02-15.

Ќ Ў Т ТЫЌТАЙМЫЗ !


