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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазақстанның ДСҰ-ға 
кіруі жөніндегі  Жұмыс 
тобының  төра ғасы , 
Финляндияның елшісі Веса 
Химанен келіссөздер үдерісі 
барысында Қазақстан 
50-ден  аса  жаңа  заң 
қабылдап, 10 халықаралық 
к е л і с і м г е  т ү з е т у 
енгізгенін, олар кедендік 
одақ пен Еуразиялық 
экономикалық одақ аясын-
да қабылданғанын атап 

өтті. Бұл жайында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлап отыр.
– Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен және Қазақстанның 

Еуразиялық экономикалық одақ бойынша серіктестерімен тығыз байланыста 
жүргізілген заңнамалық бағыттағы прогресс біздің жұмысымызды соңғы жылы 
едәуір жеделдетуге мүмкіндік берді. Қазақстанның құжаттар топтамасы – бұл 
нарықтарға қол жеткізу мүмкіндіктерін жетілдіру ісіне қомақты үлес қосатын, 
сауданың көпжақты жүйесін жаңғыртатын және ДСҰ-ны нығайтатын жоғары 
сапалы құжаттар, – деді В.Химанен.
ДСҰ бас директоры Роберто Азеведо еліміздің Ұйымға кіру үдерісі 

барысындағы Қазақстан Президентінің көшбасшылығына жоғары баға берді.
– Бұл – Қазақстан үшін де, ДСҰ үшін де шынымен тарихи күн. Ұйымға кірудің 

артықшылықтары – жаңа жұмыс орындарын ашу, халықтың табысын арттыру, 
тұрмыс деңгейін жақсарту. Қазақстан үшін бұл сіздердің соңғы жылдары қол 
жеткізген жетістіктеріңіз бен жұмсаған күш-жігерлеріңіздің мойындалуы. Бұл – 
реформалардың кешенді бағдарламасының қисынды нәтижесі, Қазақстанның 
бизнес үшін ашық екені туралы бүкіл әлемге жолдауы. Бұл күн ДСҰ үшін де 
айшықты болып табылады. Қазақстанның қосылуы біздің пікірталастарымызға 
қуатты әрі беделді үн қосады, Ұйымды Орталық Азияның жүрегіне жақындатады, 
– деп атап өтті Р. Азеведо.
Елбасы отырыста сөйлеген сөзінде ДСҰ-ға мүше барлық елдерге, Ұйым 

хатшылығына келіссөздер барысындағы сындарлы ұстанымдары мен қолдауы 
үшін, сондай-ақ Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобындағы 
төрағалықты қолдағаны үшін Финляндия Үкіметіне алғысын білдірді.
Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, ДСҰ-ға кіру жөніндегі келіссөздер өткен 

аралықта Қазақстан экономикасының құрылымы айтарлықтай өзгерді.
– Экономика мейлінше қуатты әрі ашық бола түсті. Жан басына шаққандағы 

ІЖӨ 18 есе ұлғайып, Орталық және Шығыс Еуропа деңгейіне жетті. Сыртқы 
сауда көлемі 120 миллиард доллар деңгейіне шықты. Біздің сыртқы сауда 
айналымымыздың 90 пайыздан астамы ДСҰ-ға мүше елдерге тиесілі. Сауда 
қарым-қатынастарының географиясы едәуір өзгерді. Қазақстанның сауда 
байланыстары 90-жылдардың ортасында бұрынғы кеңестік кеңістік елдерімен 
ғана жүргізілсе, бүгінде біз әлемнің 185 мемлекетімен сауда-саттық жасап от-
ырмыз, – деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті сондай-ақ отандық экономика құрылымында болған 

елеулі өзгерістерге де назар аударды.
– Өздеріңізге мәлім, Қазақстан минералдық ресурстарға бай, бірақ біз 

шикізаттық тәуелділіктен арылу үшін экономика құрылымын өзгертуге ниеттіміз. 
Бүгінде еліміздегі ІЖӨ-нің 54 пайызын қызмет көрсету секторы қамтамасыз 
етеді, бұл саланың дамуына біз зор көңіл бөліп отырмыз. Бұлар – қаржы, 
телекоммуникация, құрылыс, энергетика және көлік салалары. Қаржылық 
қызметтерді ДСҰ аясында ырықтандыру «Астана» халықаралық қаржы 
орталығын құру үдерісімен қатар жүретін болады. Ол Қазақстанның қаржылық 
инфрақұрылымының негізіне, ал кейіннен бүкіл өңірдің қаржылық хабына айна-
лады деп сенеміз. Қазақстан барлық елдерді осы жобаға қатысуға шақырады, 
– деп атап өтті Нұрсұлтан Назарбаев.
Қазақстан Президенті теңізге шығатын жолы жоқ, планетадағы ірі мемле-

кет болып саналатын біздің республикамыз үшін инфрақұрылым мен көлік-
логистика қызметініің басымдықта дамитынын айтты.

– Біз жаһандық коммуникациялардың бір бөлігіне айналу үшін жұмыс жүргізіп 
жатырмыз. Осы мақсатпен ірі нарықтарды байланыстыратын стратегиялық көлік 
дәліздерін қалыптастырамыз. Біздің инфрақұрылымдық жобаларымыз отандық 
экономика мен халықаралық нарықтардың игілігі үшін бірегей транзиттік әлеуетті 
ашуға мүмкіндік береді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Мемлекет басшысы өткен кезең ішінде Қазақстан инвестициялық әлеуетін 

айтарлықтай ұлғайтқанына да назар аударды.
– Қазір біз инвестициялық ахуалды жақсарта отырып, экономиканы 

әртараптандыруға басымдық береміз. Инвестициялар мұнай-газ және тау-кен 
саласына ғана емес, экономиканың өңдеуші салаларына да бағытталуы үшін 
барлық жағдай жасалған, – деді Мемлекет басшысы.
Жалпы алғанда, Қазақстан Президенті келіссөздер үдерісі кезінде республи-

камыз экономиканы жаһандық нарыққа ықпалдастыру үшін ұзақ жолды жүріп 
өткенін айтты. Ауқымды институционалдық жаңғыртулар жүргізу де дамуға 
жаңа серпін береді.

– Реформаларды тиімді жүзеге асыру жаңа сапалы институционалдық орта 
қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. Біздің келесі қадамымыз Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымымен белсене ықпалдасу болады. Бірінші 
кезекте, биыл жүзеге асырыла бастаған Қазақстан Республикасы мен ЭЫДҰ 
арасындағы ынтымақтастық жөніндегі елдік бағдарлама аясында болмақ, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.
Соңында Мемлекет басшысы еліміздің еркін сауда және ашық ықпалдастық 

қағидаттарына берік екенін айтты.
– Қазақстан аз уақыттан соң ДСҰ нормаларымен жұмыс істей бастайды. 

Дейтұрғанмен, біз кедергілерді жойып, ашық ынтымақтастық қағидаттарын 
ілгерілетіп, өңірлік ықпалдастық локомотиві бола отырып, экономикалық саяса-
тымызды әуелден-ақ «ДСҰ рухында» құрып отырмыз. Бұл Ұйымның мүшелері 
арасында сауда-саттық кезіндегі кемсітуге жол бермеу – ДСҰ-ның басты 
қағидаты. Экономиканы саясатпен араластыратын санкциялық саясат саудаға 
кедергі келтіреді және ДСҰ қағидаттарына сай емес. Мұндай жайтты болдырмау 
біздің ортақ міндетіміз деп ойлаймын. Сіздерге бірлескен еңбектеріңіз үшін тағы 
да алғыс айтып, біз Ұйымның барлық мүшелерінің мүддесі, экономикаларымыз 
бен халықтарымыздың игілігі үшін ДСҰ аясындағы алдағы жұмысқа дайын 
екенімізге сендіргім келеді, – деді Қазақстан Президенті.
Отырыс қорытындысы бойынша Қазақстанның ДСҰ-ға қосылуы жөніндегі 

Хаттамаға қол қойылды. 
BAQ.kz.

Елде
Қазақстанның ДСҰ-ға қосылуы Қазақстанның ДСҰ-ға қосылуы 

жөніндегі Хаттамаға қол қойылдыжөніндегі Хаттамаға қол қойылды

Ауданымызда шөп шабу науқаны 
қызу жүргізіліп жатыр. Ауа райының 
құбылмалылығына қарамастан 
ауыл еңбеккерлері мал азығын 
уақытында жинап алуға бар күш-
жігерлерін жұмсауда. 
Ауыл шаруашылығы бөлімінің 

ақпараты бойынша ауданымыз-
да 50 мың гектар алқаптың шөбі 
шабылып ,  жоспардың  115% 
құрайды. Қазіргі кезде ауданда 
оның екі жылдық қоры бар. Орташа 
шығымдылығы гектарынан 9-10 
центнерден айналуда. Көш басын-
да келе жатқан шаруашылықтар: 
«Агрофирма «Бабық Борлық» ЖШС 
(С.Ғ. Махметов), «Баянтай» ЖШС 
(С.Қ. Есенғалиев) және «Гусаковка» 
ЖШС (Н.М. Сердалин). «Бабық 
Борлық» ЖШС-де 2000 гектар 
алқаптың шөбі орылды, орташа 
шығымдылығы 7,5 ц/г. 1100 тонна 
шөп тасымалданды. Шаруашылық 
еңбеккерлерінен басқа, серіктестік 
жалғызіл ікт і  зейнеткерлерге , 
азқамтылған жанұяларға көмек 
қолын созуда, оларға 300 тонна 

Шөп науқаны-2015
Жаздың бір күні жылға азықЖаздың бір күні жылға азық

шөп таратылды. «Баянтай» ЖШС 
350 гектардың шөбі шабылып, 
орташа шығымдылығы 9 ц/га ай-
налды. 350 тонна шөп тасымал-
данды. «Гусаковка» ЖШС-де 1500 
гектар алқаптың шөбі орылып, 
1200 гектардың шөбі жинап алын-
ды. Шаруашылық еңбеккерлеріне, 

зейнеткерлер мен азқамтылған 
отбасыларға көңіл бөлінеді. 
Ауа райының жаңбырлы болуына 

қарамастан, шөп шабу науқаны 
қарқынды жалғасуда. Өйткені әр 
ауыл тұрғыны жаздың бір күні жылға 
азық екенін жақсы түсінеді.

Өз хабарымыз. 

Тағдырдың тәлкегіне түскен 
жарымжан жандарды қоғамға 
бейімдеп, олардың еңсесін тіктеп, 
өзгелер секілді өмір сүрулеріне 
қолайлы жағдай жасау – бүгінгі 
қоғамның басты талабы. Қазіргі 
сәтте  оларға  қолдау көрсету 
еліміздің саяси міндетіне айналуда. 
Өткен сейсенбіде жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі ғимаратының мәжіліс за-
лында өткізілген семинарда 
елімізде жүзеге асырылып жатқан 
әлеуметтік саясат, мүгедектердің 
негізгі құқықтары жайлы мәселелер 
әңгіме арқауына айналды. 
Семинарды ұйымдастырушылар 

«АРДОС-Жүрек» мүгедектер бірлестігі. 
Аталмыш бірлестік 2013 жылдың 26 
наурызында Петропавл қаласында 
құрылған. Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімдігінің жанындағы мүгедектер ісі 
жөніндегі үйлестіру кеңесінің мүшесі. 
Бірлестік қызметшілері 1 және 2 топтағы 
мүгедектер, елімізде тұңғыш рет тірек-
қозғалыс аппараттары зақымдалған 
мүгедек балалар үшін ашылған 
инклюзивті мектеп-интернаттың 
алғашқы қарлығаштары. 
Бірлестіктің негізгі мақсаты – 

мүгедектердің әлеуметтік қорғалуын 
қамтамасыз ету, оларды кешенді 
оңалтуды жүзеге асыру, қоғамдағы 
орны және мүгедек балалар үшін 
қолайлы жағдайлар жасау.
Құрылған уақыттан бері біршама 

жағымды істерді тындырып, жастар, 
мүгедектер арасында семинар-
лар, акциялар, тренингтер өткізді. 
Қазір өңіріміздің аудандарын ара-
лап, мүмкіндігі шектеулі жандар 
арасында «Тең мүмкіндіктер өмірі» 
атты семинар, бизнес-тренингтер 
ұйымдастыруда.
Семинарды кіріспе сөзбен ашқан 

аталмыш бірлестік директорының орын-
басары Сәлімхан Сәбитов өздері жайлы 
айта келіп, семинарға қатысушыларды 
ашық әңгімеге шақырды. 
Одан кейін сөз алған бірлестік дирек-

торы Ақжан Кәрімов мүмкіндігі шектеулі 
жандарға көрсетілетін әлеуметтік 
көмектер мен төлемдерге тоқталып 
өтті.  
Қазақстанның әлеуметтік қорғау 

жүйесінің әлемдік стандарттарға 
жақындауының маңызды қадамы 
болып Мемлекет басшысының 
2008 жылғы желтоқсанда «Біріккен 
Ұлттар ұйымының «Мүгедектердің 
құқықтары туралы» Конвенцисы-
на қол қоюы болды. БҰҰ Конвен-
циясы мүгедектердің құқықтарын 
қорғауға және ынталандыруға, 
оларға қатысты кемсітушіліктерді 

Кеммін деме, теңмін де
ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР ӨМІРІТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР ӨМІРІ

жоюға, олардың жұмыс істеуіне, 
денсаулықтарын сақтауына, білім 
алуына және қоғам өміріне толықтай 
қатысуы, әділеттілікке қол жеткізуі, 
еркін қозғалуы құқықтарын қамтамасыз 
етуге және ынталандыруға бағытталған. 
  Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексінің 24–тарауы мүгедектердің 
еңбегін реттеудің ерекшеліктеріне 
арналған. 
Кодекске сәйкес медициналық 

қорытынды бойынша денсаулық 
жағдайы еңбек міндеттерін орындауға 
кедергі келтіретін не оның денсаулығына 
және (немесе) басқа адамдар 
еңбегінің қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
жағдайларды қоспағанда, мүгедектік 
себептері бойынша еңбек шартын 
жасасудан бас тартуға, мүгедекті 
басқа жұмысқа ауыстыруға, еңбек 
жағдайларын өзгертуге тыйым салына-
ды. Бірінші және екінші топтағы мүгедек 
қызметкерлерге аптасына 36 сағаттан 
аспайтын ұзақтығы қысқартылған 
жұмыс уақыты белгіленеді. Сонымен 
қатар, бірінші және екінші топтағы 
мүгедек қызметкерлерге ұзақтығы 
15 күнтізбелік күннен кем болмай-
тын қосымша жыл сайынғы төленетін 
еңбек демалысы беріледі. Сондай-ақ 
жұмыс істейтін мүгедектерге жұмыс 
берушінің келісімдерімен, актілерімен, 
сонымен қатар ұжымдық келісіммен 
қосымша кепілдіктер берілуі мүмкін. 
Қазақстан Республикасы Салық 
кодексінің 156-бабына сәйкес 
бірінші, екінші және үшінші топтағы 
мүгедектерден республикалық 
бюджет туралы заңда белгiленген 

және тиiстi қаржы жылының басын-
да қолданыста болатын ең төменгi 
жалақының 55 еселенген мөлшерi 
шегiнде бір жылдағы табыстары 
салық салуға жатпайды, яғни олар-
дан жеке табыс салығы ұсталмайды. 
  Мүгедектік адамның физикалық 
мүмкіндігін шектеп қана қоймай, қазіргі 
заманғы өмір сүруіне қажетті жұмысқа 
орналасу, табыс табу мүмкіндіктерін 
шектейтін аса күрделі құбылыс бо-
лып табылады. Осыған байланы-
сты әлеуметтік қамсыздандырудағы 
мемлекеттік саясат ең алдымен азамат-
тар жұмыс істеу қабілетінен айрылған 
жағдайда оларды қаржылық қолдауға 
бағытталған.  
Семинар барысында мүмкіндігі 

шектеулі жандардың өмірлерінен 
бейнероли к т ер  к ө р се т і л і п , 
ұйымдастырушылар мен қатысушылар 
арасында  ашық  әңг імелесу 
қалыптастырылды. Залға жиналғандар 
өздерін толғандырып жүрген мәселелер 
жайлы сұрақтар қойып, толыққанды 
жауап алды.
Семинар аяқталғаннан кейін бәрі 

естелік суретке түсті.
 Жалпы, мүгедектер мен мүмкіндігі 

шектеулі адамдардың өмір сүру сапа-
сын жақсарту мақсатында атқарылған 
тірлік жетерлік. Оларға жасалатын 
әрбір көмек еш уақытта толастамауға 
тиіс. Себебі, өмірдің тауқыметін тартса 
да,  басына түскен іске мойымай күн 
кешіп жүрген кемтар жандардың жайы 
қай кезде де алдыңғы орындарда бо-
лып, басты назарда болуы хақ. 

Жанат КӨШЕЙ.
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Үстіміздегі жылдың тамыз 
айының 20-шы жұлдызында 

ақын, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, бірнеше 
кітаптың авторы, құқық қорғау 
саласының Құрметті қызметкері, 
подполковник Табылды Кенжетаев 
егер арамызда тірі жүрсе 80 жасқа 
толар еді. 
Өзінің бар саналы ғұмырын 

азаматтардың  тыныштығын 
қорғауға арнап, талай қауіп-қатерді 
басынан кешірген ардагер азамат 
артынан жарқын із қалдырды. Ол 
жақсы қызметкер болуымен қатар 
жанұясында аяулы жар, асқар тау-
дай әке, мейірбан да мейірімді ата 
бола білді. Балалық шағымызды 
бірге өткізіп, құлын-тайдай тебісіп 
өскен Табылды сол кездің өзінде-
ақ алғырлығымен, батылдығымен 
басқа балалардан ерекшеленіп 
тұратын. Оқуға да зерек еді. 
Осындай абзал азаматпен бірге 

өсіп, жолдас болғанымды мен әлі 
күнге дейін мақтан тұтамын. Бүгінгі 
шағын мақаламда мен туған күні 
қарсаңында Табылды құрдасымды 
еске алып, газет арқылы ой бөлісуді 
жөн көрдім. 
Табылды Кенжетаев 1935 жылы 

20 тамызда бұрынғы Көкшетау об-
лысы Володар ауданыны қарасты 
Сарыөзек ауылында дүниеге келген. 
Қаратал жетіжылдық және Казгородок 
(Сырымбет) орта мектебін бітірген соң, 
Қарағанды Жоғары милиция мектебіне 
оқуға түсіп, аталмыш оқу орнын 1971 
жылы бітіріп шығады. 
Ұзақ жылдар бойы ішкі істер са-

ласында жұмыс істеп,  Айыртау, 
Шучье аудандарында ішкі істер 
басқармасының бастығы,  Алматы 
қаласындағы Алатау, Фрунзе аудандық 
ішкі істер басқармасында саяси бөлім 
бастығының орынбасары, бастығы 
лауазымдарында абыройлы қызмет 
атқарады. 
Мен, Табылды екеуіміз ең бір 

қызық, қайталанбайтын шақ, балалық 
шағымызды шағын Сарыөзек ауылын-
да бірге өткіздік. Ұлы Отан соғысынан 
кейінгі өте бір қиыншылық уақыт бо-
латын. Сол кездегі ауылдың басқа 

Айыртау арыстары
ӨТКЕНІМІЗГЕ ТАҒЗЫМ, БАҚЫТЫМЫЗҒА МАҚТАНЫШ...

балаларымен бірге біз де колхозда 
жұмыс істедік. Ауылдағы колхоздың 
агрономы Баймағанбетов Хамит ата-
мыз барлық ауыл балаларын жиып 
алып, ауыл сыртындағы егіннің арам 
шөбін жұлдыратын.
Ауылдағы бастауыш сынып-

ты бітіргеннен кейін көрші Қаратал 
ауылындағы жетіжылдық мектепке 
бір-екі таба нанымызды арқалап, жаяу 
барып оқитын едік. Онда сол Қаратал 
ауылында туыс-туғандары бар балалар 
ғана сол үйлерде тұрып оқитын, ал 
қалған балалар ауылда ересектермен 
бірге жұмыс істейтін. Олар кейіннен 
тракторшы, комбайыншыға көмекші, 
машина жүргізушісі болып еңбекке 
ерте араласып кетті. Біз жазғы дема-
лыстарда сан алуан колхоз жұмысына 
қолғабыс жасайтынбыз. Тіпті кей жыл-
дарда оқу қыркүйекте емес, қазанда 
айында басталатын. Күзгі жиын-терін 
науқанында лабогрейканың алдыңғы 
пар өгізінің үстіне отырып алып, таң 
атқаннан кешке дейін түспей өгіз ай-
дайтынбыз, дала қосында жататын-
быз. Сол кезде мен Табылдымен өте 
жақын дос болдым. Қостың іші суып 
кеткенде, екеуіміздің төсегіміз қатар бо-
латын, тоңып жаураған кезде біріміздің 
қойнымызға біріміз кіріп кететінбіз. 
Қаратал ауылындағы жетіжылдық 

мектепті бітірген соң, Табылды 
Казгородоктағы орта мектепте оқыды. 
Ол кезде ата-анасы бар балалар-
ды, тіпті жесір әйелдердің де бала-
ларын (анаң жұмыс жасында деп) 
интернатқа алмайтын. Табылдының 
да әкесі болғандықтан интернатқа ал-
мады. Ол өзінің алған бетінен қайтпай, 
қандай да бір қиыншылықты жеңе 
білетіндігін, қайсарлығын көрсетіп, 
жатқан үйінің бар шаруасын тындырып 
қана қоймай онжылдықты «өте жақсы» 
деген бағамен бітіріп шығады. Ал басқа 
балалар сондай қиыншылыққа шыда-
май, оқуларын да тастап кетті.
Ал мен Шұқыркөл орта мектебінде 

немере ағамның үйінде тұрып, еш 
қиындықсыз онжылдықты бітіріп 
шықтым. 
Мектепті бітірген соң мен Қотыркөлдегі 

техникумға оқуға түстім, ал Табылды 
болса Көкшетау қаласындағы сауда 
мектебіне (коопшкола) оқуға түседі. 
Мен жазғы демалысқа ерте шығып 

ауылда болдым. Ал Табылдының 
оқулары бірақ жыл болғандықтан, 
жаз бойы оқу оқыды. Анда-санда 
ауылға тамақ әкетуге келіп тұратын. 
Ол кезде соғыстан тұралаған ауыл 
әлі оңала қойған жоқ еді. Ауылдан 
Саумалкөлге дейін көлік қатынай 
қоймайтын. Осы кездерде мен Та-

былдыны аудан орталығына талай 
рет ат-арбамен апарған кездерім 
де болды. Саумалкөлге дейін үш-
төрт сағат жүретінбіз. Ол жол бойы 
көптеген әңгімелер айтатын. Бірде төс 
қалтасынан блокнотын алып шығып, 
өлеңдерін оқи бастады. Сонда Та-
былды меннен өзінің өлең жазаты-
нын ешкімге айтпауын өтінетін еді. 
Әбден піскен уақытта кітап етіп бірақ 
шағарамын дейтін. 
Мен Қотыркөлде оқып жүрген кезімде 

демалыс сайын Көкшетауға Табылдыға 
келіп тұратынмын. Осындай күндердің 
бірінде Табылды мені өзінің болашақ 
жары Көпеймен таныстырып, оның да 
біздің Саумалкөлден екенін айтты. 
Сонау студенттік шағымызда Та-

былдымен бірге талай қызықтарды 
басымыздан кешірдік. Ол үнемі ара-
мызда көшбасшы болатын. Ауылда 
демалыста болған кездерде талай 
«сарыөзекке» шомылатынбыз, та-
лай рет қиянқылықтарды да бастан 
өткерген едік. 
Есімде бір қалғаны ауыл жігіттері Та-

былды, Қабылқай, Мұқатай, Құрмаш, 
мен, Жылқыбай бәріміз Көкшетау 
қаласындағы жалғыз «Северный» де-
ген мейрамханада басымыз қосылып, 
даяшының бізді елемегеніне қатты 
ашуланған Табылды орнынан атып 
тұрып, даяшымен орысшалап ұрсыса 
кетеді. Ал даяшы болса, залдың бас-
шысын шақыртып, бізді қумақшы бо-
лады. Сол мезетте ержүрек Табылды 
мейрамхананың бастығына дейін ба-
рып, әлгі екеуінің қателіктерін мойын-
датады. Міне, осы тұста жолдасымның 
өжеттілігін, әділеттігін анық байқадық. 
Жылдар жылжи келе Табылды мен-

нен бір жыл бұрын Көпей екеуі шаңырақ 
құрып, дүниеге ұл әкеледі. Атасы Кен-
жетай Жангелді (Жан) деп есімін беріп, 
ауылға дүрілдетіп шілдехана тойын 
өткізгені әлі есімде. 
Сол Жан Табылдыұлы әке жолын 

қуып,  қазір Ішкі істер министрлігінің 
Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды 
Академиясының бастығы, былтырғы 
жылы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
қолынан полиция генерал-майоры  
шенін алған болатын.
Сөз соңында құрдасым Табылдының 

жатқан жері жарық, топырағы торқа, 
кейінгі ұрпағына амандық берсін деп 
тілей отырып, жүректен шыққан мына 
жыр жолдарын оқырмандар назарына 
ұсынамын.
Есімде балалық шақ өткендегі,
Бірге өсіп жігіттікке   

  жеткендегі.
Арман-ай сол күндердің   

 ғанибаты,
Елестеп көз алдыма   

  келгендігі.
Өмірден өтіп кеттің сәл 
  ертерек,
Артыңда сөзің қалды 
  дәу бәйтерек.
Сексенге жетер едің 
  тірі болсаң,
Аллаға шарамыз жоқ 
  қарсы келмек.
Әуелден аян еді бағың бары,
Кеудеңде өлең жырың   

  ағындады.
Көтерді көкке сені киелі өлең,
Қолдаған ата-баба аруағы.
Нағашың аты-шулы 
  Тоғжан ақын,
Халқына өнерімен болған  

  жақын.
Өзің де тұлға едің   

  нағашыңдай,
Дара тұрған қарт емен   

 ағашындай.
Ұлың бар Жангелдідей   

  ардақтаған,
Әр сөзін қорғасындай   

  салмақтаған.
Тілеймін зор денсаулық, 
  ұзақ ғұмыр,
Күзетінде халқымның   

  армандаған.
Асыл жары Табылдының 
  Көпей құрдас,
Өлімнен ешбір адам қалыс  

  қалмас.
Аллаға да керек дейді жақсы  

  адамдар,
Әркімге де бақилық та 
  жетпей қоймас.

Орынбай ЖҰМАБЕКОВ,
еңбек ардагері.
Қаратал ауылы.

Суретте: Табылды екеуіміздің 
студенттік шағымыз. 1955 жыл.

Алтын  той  –  ерл і -
зайыптылардың шаңырақ 

көтеріп, отасқанына елу жыл 
өткенде тойланатын үлкен қуаныш. 
Мерейлі мерекеге аман-есен жеткен 
жұбайлардың барлығы бұл күнді атап 
өтуге тырысады. Өйткені «Алтын той» 
ендігі жерде бұл некені ешкім бұза ал-
майды деген ұғымды білдіреді. Осын-
дай іргесі берік, шаңырағы шаттыққа 
толы жанұяның бірі Сырымбет ауы-
лында тұрады. Олар - өмірде сырбаз 
мінездерінен айнымаған, айналасына 
шапағатын шашып туған-туыс, дос-
жарандарына сыйлы болған Мереке 
мен Күлбағила Бейсембаевтар. 4 ұл, 
3 қыз өсіріп, олардан 16 немере, 1 
шөбере сүйіп отырған 75 жастағы Ме-
реке ақсақал мен 68 жастағы Күлбағила 
әжейдің әңгімесін тыңдаудың өзі бір 
ғанибет.

50 жылдан бері өмірдің ащысы мен 
тұщысын қатар көрген ерлі-зайыптының 
пайым-парасаты кім-кімге болмасын ой 
салса, отбасы құндылығы мен ақ некенің 
қасиетін қадір тұтып, бірінші орынға 
қоюы жастарға үлгі боларлықтай.

— Мен 1939 жылы қараша айын-
да Қоскөл ауылында өмірге келдім. 
Балалық шағым сұрапыл соғыс 
жылдарымен тұспа тұс келді. Соғыс 
кезінде біздің басымыздан бұлт арыл-
мады. Жетімдіктің де ащы дәмін аз 
татқан жоқпын. Сондықтан да бо-
лар, еңбекке ерте араластым,- дейді 
қария балалық шағын еске алып. 
– Әкем Айтпай мен шешем Майдаш 
қарапайым колхозшылар еді. Бір әке-
шешеден екі ұл, екі қыз дүниеге келдік. 
Қазір мен жалғызбын. Жатқан жерлері 
жарық болсын, Қаншайым апам мен 
Ибраим ағам бақилық болған. Құдайға 
шүкір, артында ұрпақтары бар. Май-
ра деген қарындасым сәби кезінде 
шетінеп кетіпті. Ұлы Отан соғысы 
басталғанда әкем алғашқылардың 
қатарында майданға аттанып, Ленин-
градты қорғауға қатысады, 1943 жылы 
қаза тапты. Қырық алтыншы жылы 
шешеміз өмірден озды. Осы жылы 
үйіміз күйіп, шиеттей жас балалар да-
лада қалдық. Әлі есімде, ауылымызда 
Әсман деген пошташы болатын. Сол 
кісі бізді Казгородок ауылындағы ба-
лалар үйіне тапсырды. Қорабай атты 
ағайынымыз қан майданнан аман-
есен оралып, бізді қайтадан бауырына 
алды. Бастауыш сыныптарды Қоскөл 

Алтын той
ЖАРТЫ ҒАСЫР ЖҰПТАРЫ ЖАЗЫЛМАҒАН

Мереке ақсақал мен Күлбағила әжейдің шаңырағы шаттыққа толы

ауылында оқыдым да, 1952 жылы 
Мұратбек Нұғыманұлы деген ағайдың 
көмегімен қайтадан балалар үйіне 
қабылдандым. Орта мектепті аяқтаған 
соң Шучье қаласындағы мұғалімдер 
училищесін тәмамдап, Казгородок орта 
мектебіне дене шынықтыру мұғалімі 
болып орналастым. Осы жылдың 
күзінде әскер қатарына аттандым. 1963 
жылы Отан алдындағы борышым-
ды өтеп келіп, туған мектебіме қайта 
оралдым. Содан алтын ұя мектебімде 
2002 жылы зейнеткерлікке шыққанша 
дене шынықтыру, алғашқы әскери 
дайындық пәндерінің мұғалімі болып 
қызмет істедім. Еңбегім де жеміссіз 
болған жоқ. Өз ортама сыйлы болдым. 
Алдымнан талай шәкірттер білім алып, 
қиянға қанат қақты. Белгілі әскери 
журналист Сапарғали Жағыпаров, 
ҚР Қарулы Күштерінің полковниктері 
Марат Зұлқарнаев пен Нұржан Замзин 
менің мақтан тұтар шәкірттерім. Білім 
министрлігінің, облыстық, аудандық оқу 
бөлімдерінің грамоталарымен бірнеше 
мәрте марапатталдым. 1983 жылы 
Қазақ ССР-нің ДОСААФ съезіне де-
легат ретінде қатысқаным да әлі күнге 
дейін жадымда. Жастарды әскери-
патриоттық рухта тәрбиелеуге белсене 
қатысқаным үшін «Қазбат» жауынгерлік 
іс-қимылдар және бітімгершілік опе-
рациялар ардагерлерінің одағы» 

республикалық қоғамдық бірлестігінің 
«Қазақстан патриоты» медалімен, ҚР 
Қарулы Күштерінің 10 жылдығына 
орай арнайы ескерткіш сағатымен на-
градталдым. Қазіргі уақытта Сырымбет 
ауылдық округі ардагерлер кеңесінің 
төрағасымын, жастар, оқушылар әртүрлі 
кездесулерге шақырып тұрады. 1965 
жылы болашақ жарым Күлбағиламен 
танысып, қосылдық. Отау құруға бел 
буғанымда, үлкендер жағы «Балам, 
үйлену оңай, үй болу қиын» деп айтқан 
еді. Сол кісілердің ақылы ақыл-ақ екен. 
Қиын қыстау кез болса да шаңырақ 
көтеріп, үйлендім. Отбасылы болып, әке 
атанғанымда ғана өмірдің бір тегіс емес 
екенін, түрлі соқпағы мен кедергісі бары-
на көзім жетті. Кеңшар бізге жас отбасы 
ретінде екі бөлмелі пәтер берді. Сол 
пәтерде 1985 жылға дейін тұрып, өсіп-
өндік, көбейдік. Шоқан Уәлихановтың 
туғанына 150 жыл толуына орай осы 
отырған үйімізді берді. Қанша қиын 
болса да, жұбайлық, әкелік боры-
шымды ойдағыдай атқаруға тырысып 
бақтым. Қосағым Күлбағила екеуміз 
өмірдің талай қызығы мен шыжығын 
бірге көріп, қиыншылықты жеңе білдік. 
Күні кеше ғана сияқты еді, одан бері 
елу жыл өтіпті. Бір кездері бүр жарған 
қос шыбық қазір мәуелі бәйтерекке 
айналып отырмыз, — дейді Мереке 
Бейсембаев. Ақсақал өзінің төккен тері 

мен еңбегінің ақталғанына, балалары-
на дұрыс тәлім-тәрбие беріп, өмірде 
өз орындарын таба білуіне үлес қоса 
алғанына бір марқайып отырған еді. 
Кенет ақсақалдың үйіне немерелері 
жүгіріп келіп, бөлме іші мәре-сәре бол-
ды. Былдырлаған бүлдіршіндердің бірі 
алдына отырса,  атасының еркесі Әуез 
арқасына асылып, мойнына оратылды. 
Немерелерінің балдай тәтті қылығына 
еміреніп, жас баладай қуанып отыр. Тай 
құлындай шабысқан бүлдіршіндердің 
соңынан әжелері жүр. «Балаңды 
өскенше, немереңді өлгенше бағасың», 
деген Күлбағила апа әңгімемізге ара-
ласты.

– Осы шаңыраққа келін болып 
түскелі, қайын жұртым маған еш уақытта 
келін ретінде қараған жоқ. Қызындай 
еркелетті. Жұбайым да бір ауыз артық 
сөз айтып, көңіліме қаяу түсірмеді. 
Мен де өз кезегімде үлкендердің ал-
дынан кесе көлденең өтпей, ауыл-
аймаққа, ағайын-туысқа сыйлы болуға 
тырыстым. Жұбайымның айтқанын 
екі етпей, көңілін қалдырған жоқпын. 
Сондықтан да болар, әлі күнге дейін 
тату-тәтті өмір сүріп, немере-шөберенің 
қызығын бірге көріп келе жатырмыз. 
Жастық шақта қиындықты аз көрмедік. 
Соған қарамастан, перзенттерімізді 
ел қатарлы өсіріп, үлкен дәрежеге 
жеткіздік. «Ұлды ұяға, қызды қияға» 

қондырдық. Тұңғышымыз Мұхамедқали 
Зеренді ауданына қарасты Чаглинка 
ауылында тұрады. Мейрам, Ерлан 
атты ұлдарымыз, Гүлсара, Қарлығаш, 
Сандуғаш есімді қыздарымыз Көкшетау 
қаласында тұрады. Өз алдарына 
жеке-жеке шаңырақ, жұмыстары 
бар. Қолымыздағы ұлымыз Марат 
пен келініміз Әзина мектепте жұмыс 
істейді. Келіндеріміз бен күйеу балала-
рымызды өз перзентіміздей көреміз. 
Немерелеріміздің алды балалы болып, 
бізді бір қуантып тастады. «Бала — 
балым, баламның баласы – жаным» 
деген екен үлкендеріміз. Қазір Мереке 
екеуіміз немерелерімізді бауырымызға 
басып, қылықтарын қызықтап отырған 
жайымыз бар. Біздің жолымыз-
ды балаларға берсін деп тілеймін. 
Келіндеріме әрдайым еріңді сыйла, 
ағайын-туыстың көңіліне қаяу түсірме, 
отбасы құндылығын бағалалай біліңдер 
деп отырамын. Осы күнге жеткенімізге 
мың қайтара шүкір. Бала-шағаның 
ортасында күліп-ойнап, амандығын 
тілеп отырғанға не жетсін. Құдайдың 
бергені мен беретіні таусылмасын деп, 
«Гауһар тойға» жетсек деген ниет те 
жоқ емес,-дейді Күлбағила апай.
Біз де өз тарапымыздан ұрпағы өсіп-

өнген, халқының қадірменді қариялары 
атанған Мереке ақсақал мен Күлбағила 
әжейді қол ұстасып өткізген 50 жылдық 
тойларымен құттықтап, Бейсемба-
евтар әулеті Сіздердің әлі талай 
тойларыңыздың куәсі болсын, - деген 
жүрекжарды тілегімізді білдіріп, қош 
айтыстық. 
Алтын таққа лайықты
   асыл жандар,
Ұл-қызына ақыл боп   

  шашылғандар.
Жетіпті Алтын тойдай 
  асыл тойға,
Шаңыраққа ақ таң боп   

  шашылғандар.
Бұйырыпты сіздерге осы бақыт,
Өмірлерің баға жетпес асыл ақық
Тағы да елу жыл бірге жүріп,
Болыңыздар отбасына алтын,  

  жақұт.
Еңбектің де зейнетін көріп енді,
Отыратын ортада кез де келді.
Ауырмастан жүзге жетсін  

  жастарыңыз,
Шөпшекке де жетіңдер 
  қос тұмар боп. 

Жанат СӘБИТОВ.

з
көт
өткен
Мере
жұбай
өтуге т
ендігі ж
майды д



Айыртау таѕы 330 шілде 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 
жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-бабына сәйкес Айыртау аудандық мәслихаты 
ШЕШТІ:

1. Айыртау аудандық мәслихатының 2012 жылғы 25 шілдедегі № 5-6-3 «Аз 
қамтылған отбасыларына (азаматтарға) тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық 
қызметтерді төлеуге тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы туралы» шешіміне 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13-3-161 тіркелген, 
2012 жылғы 6 қыркүйекте «Айыртау таңы» газетінде, 2012 жылғы 6 қыркүйекте 
«Айыртауские зори»  газетінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген Аз қамтылған отбасыларына (азаматтарға) 

тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық қызметтерді төлеуге тұрғын үй көмегін 
көрсету қағидасында:

1-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:
      «1) жекешелендiрiлген тұрғынжайларда тұратын немесе мемлекеттiк тұрғын үй 
қорындағы тұрғын үй-жайларды (пәтерлердi) жалдаушылар (қосымша жалдау-
шылар) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстарды;».

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

С. ЕСЕНҒАЛИЕВ, 
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының       
кезекті XХXIX сессиясының төрағасы              

   Р. ТІЛЕУБАЕВА, 
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы
            «КЕЛІСІЛДІ»
      «Солтүстік Қазақстан облысы
      Айыртау ауданының жұмыспен
      қамту және әлеуметтік бағдарламалар
      бөлімі» мемлекеттік 
      мекемесінің басшысы                       
       _____________   Е. Қазбеков
     2015 жыл 30  маусым
      «Солтүстік Қазақстан облысы
      Айыртау ауданының экономика
      және қаржы бөлімі» мемлекеттік
      мекемесінің басшысы              
       ______________М. Рамазанова
      2015 жыл 30 маусым
Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылдың 23 

шілдесінде № 3325 тіркелген, Айыртау ауданының мәслихат аппаратының 
maslihat-airtau.sko.kz. сайтында жарияланған.  

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық 
мәслихатының (V шақырылымның 
ХХXIХ кезектен тыс сессиясы) 

2015 жылғы 30 маусымдағы №5-39-2 шешімі
 «Аз қамтылған отбасыларына 

(азаматтарға) тұрғын үйді ұстауға және 
коммуналдық қызметтерді төлеуге 
тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы 

туралы»Айыртау аудандық мәслихатының 
2012 жылғы 25 шілдедегі № 5-6-3 шешіміне 

өзгеріс енгізу туралы

Тамыз Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
нама-
зы

Құптан 
намазы

01.08.2015 Сенбі 4.11 5:41 13.30 18.37 21.27 22.57
02.08.2015 Жексенбі 4.13 5:42 13.30 18.36 21.26 22.56
03.08.2015 Дүйсенбі 4.15 5:44 13.30 18.34 21.24 22.54
04.08.2015 Сейсенбі 4.17 5:45 13.30 18.33 21.22 22.52
05.08.2015 Сәрсенбі 4.19 5:47 13.30 18.32 21.20 22.50
06.08.2015 Бейсенбі 4.21 5:48 13.30 18.30 21.18 22.48
07.08.2015 Жұма 4.23 5:50 13.30 18.28 21.16 22.46
08.08.2015 Сенбі 4.24 5:51 13.30 18.26 21.15 22.45
09.08.2015 Жексенбі 4.26 5:53 13.30 18.23 21.13 22.43
10.08.2015 Дүйсенбі 4.28 5:55 13.30 18.20 21.11 22.41
11.08.2015 Сейсенбі 4.30 5:57 13.30 18.18 21.09 22.39
12.08.2015 Сәрсенбі 4.31 5:59 13.30 18.16 21.07 22.37
13.08.2015 Бейсенбі 4.33 6:00 13.30 18.14 21.05 22.35
14.08.2015 Жұма 4.34 6:02 13.30 18.12 21.03 22.33
15.08.2015 Сенбі 4.36 6:04 13.30 18.10 21.01 22.31
16.08.2015 Жексенбі 4.38 6:05 13.30 18.09 21.00 22.30
17.08.2015 Дүйсенбі 4.40 6:07 13.30 18.07 21.00 22.30
18.08.2015 Сейсенбі 4.42 6:09 13.30 18.05 20.59 22.29
19.08.2015 Сәрсенбі 4.44 6:10 13.30 18.03 20.58 22.28
20.08.2015 Бейсенбі 4.46 6:12 13.30 18.02 20.56 22.26
21.08.2015 Жұма 4.48 6:14 13.30 18.00 20.54 22.24
22.08.2015 Сенбі 4.50 6:15 13.30 17.58 20.52 22.22
23.08.2015 Жексенбі 4.51 6:17 13.30 17.57 20.50 22.20
24.08.2015 Дүйсенбі 4.53 6:19 13.30 17.56 20.49 22.19
25.08.2015 Сейсенбі 4.54 6:20 13.30 17.55 20.48 22.18
26.08.2015 Сәрсенбі 4.56 6:22 13.30 17.53 20.46 22.16
27.08.2015 Бейсенбі 4.58 6:23 13.30 17.51 20.44 22.14
28.08.2015 Жұма 5.00 6:25 13.30 17.50 20.42 22.12
29.08.2015 Сенбі 5.01 6:26 13.30 17.48 20.40 22.10
30.08.2015 Жексенбі 5.03 6:28 13.30 17.46 20.38 22.08
31.08.2015 Дүйсенбі 5.05 6:30 13.30 17.45 20.36 22.06

Аудандық Қайрош ата мешіті.

ТАМЫЗ  АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ
(Саумалкөл уақыты бойынша) 2015 жыл – хижраша 1436 жыл

Құрметті
 Айыртау ауданының 

ата-аналары, тұрғындары! 
Жыл  сайын  еліміздің 

барлық  аймақтарында 
«Мектепке жол» жалпы 
республикалық акциясы 1 
тамыздан 30 қыркүйекке  
дейінгі мерзімде өтеді. Оның 
мақсаты азқамтылған және 
көп балалы жанұялар ба-

лаларына, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға  оқу жылы басталуына  дайындалуға көмектесу және 
балалардың әлеуметтік себептерге байланысты мектепке келмей 
қалуынан сақтандыру болып табылады. 
Аталмыш  акцияға  ауданның  ауыл  шаруашылығы 

құрылымдарының басшыларын, жеке кәсіпкерлерін белсенді 
атсалысуға шақырамыз.
Сонымен қатар 1 тамыз бен 30 тамыз аралығында азқамтылған 

отбасылары балаларына мектепке қажетті құралдармен және 
киімдермен көмек көрсету мақсатында «Континент» сауда үйінде 
арнайы контейнерлер орнатылып,  «Аялы алақан» қайырымдылық 
акциясы өткізіледі.   
Нақты бір балаға қайырымдылық көмек көрсетуге тілек 

білдірушілер аудандық  білім бөлімінің 87153327156 телефонына 
хабарласып, ақпарат ала алады.
Балаларға мектепке барар жол табуға көмектесейік!

Айыртау ауданының  білім бөлімі.

Акция
«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ»«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» республикалық  республикалық 

қайырымдылық акциясықайырымдылық акциясы

Сыбайлас  жемқорлық  -  кез  кел -
ген мемлекеттің, қоғамның дамуына, өсіп-

өркендеуіне өзінің кері әсерін тигізетін көкейкесті 
әлеуметтік мәселелердің бірі. Бұл біздің елімізде 
ғана емес, бүкіл әлемдік деңгейде көрініс тау-
ып отырған дерт. Сондықтанда бұл өзекті  де 
түйінді мәселені жеңу үшін бүкіл қоғам болып 
күрескенде ғана оң нәтижелерге қол жеткізуге 
болатындығы туралы аз айтылып жүрген жоқ. Бұл 
жегі құртқа айналған дертпен еліміздің құқық қорғау 
салаларының арнайы бөлімдері, «Нұр Отан» партия-
сы, сан түрлі қоғамдық ұйымдар, жастар белсенді 
жанкүйер азаматтар күрес жүргізіп келеді.
Осыған орай шілденің 24-і күні «Нұр Отан» партия-

сы аудандық филиалының ғимаратында ауданның 
ішкі саясат бөлімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалы және жастар бастамалары 
орталығының ұйытқы болуымен  «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес – ортақ іс» тақырыбында аудан 
жастарының қатысуымен семинар-кеңес өткізілді.
Шараның басты мақсаты — жастарды сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сауаттандыру, жемқорлықтың 
кез келген көрінісіне «нөлдік» төзімділік ахуалын 
қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың себептерін, 
мәселесін анықтау және шешу жолдарын ұсыну.
Аталмыш семинар-кеңеске төрағалық еткен ауданның 

ішкі саясат бөлімінің басшысы Жақсылық Жүсіпов өзінің 
кіріспе баяндамасында:  «Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
– Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесінің бірі болып 
отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси 
даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық 
елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық.
Сыбайлас жемқорлық - бұл мемлекеттік міндеттерді 
атқаратын  адамдардың ,  сондай-ақ ,  соларға 
теңестірілгендердің лауазымдық қызметін және соған 
байланысты мүмкіндіктерін пайдалана отырып не 
мүліктік пайда алу үшін олардың өз өкілеттіктерін өзгеше 
пайдалануы, жеке өзі немесе делдалдар арқылы заңда 
көзделмеген мүліктік игіліктер мен артықшылықтар 
алуы, сол сияқты, бұл адамдарға жеке және заңды 
тұлғалардың аталған игіліктер мен артықшылықтарды 
құқыққа қарсы беруі арқылы оларды сатып алу. 
Қазіргі уақытта Қазақстан Орталық Азия өңірінде ғана 
емес, тұтастай алғанда ТМД бойынша да жемқорлыққа 
қарсы неғұрлым мықты дамыған заңнамасы бар ел 
болып табылады. 
Сыбайлас жемқорлық мемлекеттің бәсекеге 

қабілеттілігін айтарлықтай төмендететіні, қоғамда 
демократиялық оң өзгерістерді жүзеге асыру-
ды тежейтіні, елдің халықаралық беделіне нұқсан 
келтіретіні белгілі. Ең бастысы – адамдардың қоғамның 
демократиялық бастауларына, заң мен шындыққа, 
сайып келгенде билікке деген сенімін әлсіретеді. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік 
саясаттың стратегиялық басымдығы. Мемлекет бас-
шысы сыбайлас жемқорлықтың ауқымы мен салдар-
ларын нақты бағалап, осы қауіпті құбылыспен қатаң 
және шешуші түрде ымырасыз әрі жан-жақты жоспарлы 
күресті басты мақсат етіп отыр» - дей келе, еліміздің 
болашағы – жастарды айтулы дертпен бірлесе күресуге 

Жемқорлық – орға жығар
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС ЖАСТАР КӨЗІМЕНЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС ЖАСТАР КӨЗІМЕН

шақырды.
      Семинар-кеңесте сөз алған «Нұр Отан» партиясы 

аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Болат Ахметжанов жемқорлықпен күрес бүкілқоғамдық 
сипат алуы тиіс екендігін атап өтті:

- Осы бағытта қоғам, кәсіпкерлік, үкіметтік емес 
ұйымдарды одан әрі ұйыстыра білу керек. Осыған бай-
ланысты басқа партиялардың белсенділерін, кәсіподақ, 
қоғамдық ұйымдар мен БАҚ өкідерін барынша тарту 
қажет. Бұл бағытта түрлі деңгейдегі мәслихаттардағы 
партияның фракциялары белсенділік танытуы тиіс. 
Партиялық бақылау комиссияларының жұмысы 
осы тұрғыда ерекше рольге ие болады, - деді Болат 
Қадырұлы.

    Сонымен қатар семинарға шақыртылған аға про-
курор Аягүл Тұранова өткізіліп жатқан іс-шараның басты 
мақсаты - жастардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын 
қауіп-қатерлердің алдын алу, олардың жолын кесу және 
себептерін анықтау және демократиялық негіздерді, 
мемлекетті басқарудағы жариялылық пен бақылауды 
кеңейтуге, халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына 
деген сенімін нығайтуға бағытталып отырғандығын 
семинарға қатысушылардың назарына жеткізді.
     Ал аудандық жастар бастамалары орталығының 
кеңесшісі Әйгерім Омарова: «Қазіргі таңда қоғамымызға 
қауіп төндіріп, орасан кесел келтіретін осынау келеңсіз 
әлеуметтік құбылысқа қарсы шаралар қатаң қолға алы-
нып жатыр. Мемлекеттік міндеттерді атқаратын, сондай-
ақ соларға теңестірілген адамдардың лауазымдық 
өкілеттігін және соған байланысты мүмкіндіктерін пай-
далана отырып, не мүліктік пайда алу үшін олардың 
өкілеттіктерін өзгеше пайдалану, жеке өзі немесе дел-
дардан арқылы заңда көзделмеген мүліктік игіліктер мен 
артықшылықтарды заңсыз беру арқылы оларды сатып 
алу сыбайлас жемқорлық болып есептелінеді. 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың көреген саясатының 

арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, 
нығая түсуіне бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-
шаралар қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік 
жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз 
орынын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, 
ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа 
жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден 
айығуды міндет етіп қойды. Ол жол - Президенетіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлының бастауымен алға қойылған 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы.
Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық 

Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық 
борышы деп білу керек. Жастар сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы. Еліміздің болашағы біздердің, яғни жастардың 
қолында.  Қоғамды жегідей жеп жатқан қауіпті індетпен 
көп болып күресейік» - деді.
Сондай-ақ, шарада жемқорлық көріністері жайлы  

бейнероликтер көпшілікке ұсынылды.
Жиынды қорытындылаған төраға Жақсылық 

Мейірханұлы  еліміздің тәуелсіздігінің нығаюы мен оның 
гүлденуі үшін  қоғамымызда сыбайлас жемқорлық сияқты 
құбылыс орын алмауы керектігін атап өтті. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Алғыс білдіремізАлғыс білдіреміз
Үстіміздегі жылдың 18 шілдесінде Саумалкөл 

ауылында Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған аудандық атжарысы болып өтті.
Аталмыш ұлттық спорт ойындары мерекесінің 

өтуіне белсенді атсалысқан «Баянтай» ЖШС-нің 
директоры, аудандық мәслихаттың депута-
ты С.Қ.Есенғалиевке, «Гусаковка» ЖШС-нің 
директоры, аудандық мәслихаттың депутаты 
Н.М.Сердалинге, «Кутузовка-Әліби» ЖШС-нің 
директоры, аудандық мәслихаттың депутаты 
В.Я.Казаркинге, «АиК Агро» ЖШС-нің директоры 
А.Е.Абакумовқа, «Агрофирма «Жер Ана» ЖШС-
нің директоры Қ.А.Ерболовқа, «Ғасыр Айыртау» 
ЖШС-нің директоры В.М.Лыткинға, «Жарқын СК» 
ЖШС-нің директоры А.М.Елмағановқа, «Агроком 
Мәдениет» ЖШС-нің директоры С.Б.Тимаевқа, 
«Айыртау элеваторы» ЖШС-нің директоры 
Н.О.Өтегеновке, «Новосветловка-Әліби» ЖШС-
нің директоры Ф.И.Мусиенкоға, «Құсбек» ЖШС-нің 
директоры А.С.Усмановқа, «Көкшетау энерго Ба-
тыс АЭЖ» ЖШС-нің директоры А.А.Бәйтеновке, 
Айыртау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының басшысы С.Ж.Мейрамовқа, 
жеке кәсіпкер, аудандық мәслихаттың депу-
таты А.В.Гладкийге, «Көкшетау» МҰТП Айыр-
тау филиалының директоры А.А.Климовичке, 
«Борлық орман шаруашылығы» ҚММ-нің дирек-
торы А.Ж.Қабдрахмановқа, «Орлиногор орман 
шаруашылығы» ҚММ-нің директоры Т.Қ.Сәкеновке 
және ауданның барлық ұйымдарының басшыла-
ры мен  аудан тұрғындарына алғысымызды 
білдіреміз.

Ұйымдастыру комитеті. 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» АҚ директорлар кеңесінің 
шешімімен ішкі құжаттарға шағын не-
сие ұйымдарын кепілдіксіз несиелеуге 
мүмкіндік беретін өзгерістер енгізілді. 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» акционерлік қоғамы 2007 
жылдан бастап «ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ құрамына 
кіретін мамандандырылған қаржы-
несиелік ұйым болып табылады. Атал-
мыш қаржы орталығы ауылдық шағын 
несиелеуді дамыту бойынша мемлекеттік 
саясатты 2005 жылдан бері жүзеге асы-

Қаржылық қолдау
КЕПІЛДІКСІЗ НЕСИЕЛЕУ БАСТАЛДЫ

рып келеді. Қордың өңірлердегі филиал-
дары арқылы ауыл тұрғындарына түрлі 
несие бағдарламалары бойынша шағын 
несиелер берілуде. Сонымен қатар, 
қор ауылдарға бағытталған шағын 
несие ұйымдары (ШНҰ) жүйесін дамы-
туда. Бұл жүйе келешекте ауылдағы 
қаржылық инфрақұрылымның негізгі 
тетігі бола алады.
Шағын несие ұйымдарының несие-

леу бағдарламасы ауылдарда, шағын 
және моноқалаларда өз бизнесін 
ашатын немесе кеңейтетін жеке 
және заңды тұлғалар үшін несиелік 

ресурстарға қолжетімділігін арттыруға 
бағытталып, мал шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы мен бизнестің басқа да 
түрлерін дамытуға беріледі.
Шағын несие ұйымдары үшін 

қарыздың сомасы – 10 миллион 
теңгеден бастап, 350 миллион теңгеге 
дейін, түпкі қарыз алушылар үшін 3 
миллион теңгеге дейін, жеке тұлғаларға 
және 8000 айлық есептік көрсеткішпен 
заңды тұлғаларға беріледі. Кепілдіксіз 
несиелеу бойынша сыйақы үстемесі 
жылына 12 пайызды құрайды, тиімді 
жылдық сыйақы үстемесі 12,6 пайыз-
дан аспайды. Кепілдікпен қамтылған 
қарыздар бойынша жылдық – 9,5 пай-
ыздан, жылдық тиімді сыйақы үстемесі 
10,1 пайыздан аспайды.

Қор тарапынан қарыз алушыларға 
бірнеше талап қойылады. Несиені 
жұмыс істеп тұрған және жаңадан 
құрылған шағын несие ұйымдары ала 
алады. Ұйымның төлем қабілеттілігі 
мен қаржылық тұрақтылығы болу ке-
рек, салықтар мен бюджетке басқа 
да міндетті төлемдер бойынша, екінші 
деңгейдегі банктер мен басқа да 
қаржылық институттар алдында мерзімі 
өткен берешегі болмау керек. Несие 
тарихы болатын болса, жағымды болуы 
қажет. Кепілдіксіз қаржыландырылатын 
несие ұйымдары жұмыс нарығындағы 
36 айдан кем емес тәжірибесі, 150 
миллион теңгеден төмен емес несиелік 
қоржынының көлемі және қоғам 
қолданысындағы рейтингтерді бекіту 

әдістемесі бойынша несие рейтингінің 
болуы қажет.
Жұмыс тәжірибесі жоқ шағын несие 

ұйымдарына қойылатын талаптар 
өзгермеді: 100 пайыз өтімді қамтамасыз 
етуді ұсыну (жылжымайтын мүлік, екінші 
деңгейдегі банк кепілдемелері, депозит-
тер); кепілдік қамтамасыз ету ретінде 
түпкі қарыз алушылардың мүліктері 
қойылмайды; сұралған қарыз сомасы-
нан өз капиталының үш есе артық бо-
луы; бірінші қарызды уақтылы өтегеннен 
кейін ұйымнан бірінші қарызды алған 
күні бір жылдан асқан соң қарыз алушы-
ны қаржыландыру жалпы негіздермен 
жүргізіледі.

«Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 3 ТАМЫЗ 

КАЗАҚСТАН
7:00 Концерт 8:00 «Таңшолпан». 

9:35 «Жүзден жүйрік». 10:00 «Алға, 
Диего». М\х 11:00 «Айтуға оңай...» 
11:45 «Болашақ». Т\х 12:30 «Өнер 
шежіресі» 12:45 «Еңбек түбі - бере-
ке» 12:50 «Дауа» 13:25 «Білгірлер 
бәйгесі». 14:10 «Ақсауыт» 14:45 
«Джунгли кітабы. Сафари». М\ 15:00 
«Әйел бақыты». 16:10 «Келін». Т\х 
17:00 «Бейбіт атом – бейбітшілік 
бастауы». 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Жаныңда жүр жақсы адам». Д\ф18:20 
«Ұлжан». 19:10 «ЕХРО - 2017» 19:35 
«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «Айтуға оңай...» 
21:50 «Жедел жәрдем». Т\х 22:45 
«КЕЛІН». Т\х 23:40 «Алып тұлғалар» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Көкпар». 
1:20 «Дауа» 1:55 «Ақсауыт» 2:25 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 2:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
«Ду-думан» 11:00 Новости 11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\д11:45 «Магия 
кухни» 12:20 «Подари детям жизнь» 
12:25 М\с «Маша и медведь» 12:35 
М\с «Джейк и пираты Нетландии» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Се-
мейные мелодрамы» 14:00 Т\с «Жен-
ский доктор»-2 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Д\д16:30 Т\х «Алдар көсе» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Нүкте» 18:00 Но-
вости 18:15 Т\х «Сұлтан Сүлейман» 
19:00 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 
21:00 Новости 21:30 Т\с «Гречанка» 
22:20 Т\с «След» 23:10 «Жекпе-жек» 
23:55 Қорытынды жаңалықтар 00:25 
Новости 00:55 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАРПОВ». 
Детектив 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 
13:50 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
14:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 19:00 Кино «ГОД В ТОСКАНЕ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:15 «П@УТINA» 23:40 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Кино 1:35 «П@
УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ  2» 3:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
10.00 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 12.55 
«Особый случай» 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Марьина 
роща» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Своя чужая» 22.55 Т/с «Чужое гнездо» 
00.50 Х/ф «Табачный капитан» 02.45 
Т/с «Прости меня, мама» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10,14.50,18.10 

Х/ф «Пандора». 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 17.50,22.30 Город новостей. 
20.50 «Осторожно, мошенники!». 21.20 
«Право голоса». 22.45 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 0.45 
«Петровка, 38». 1.30 «Приштинский 
бросок». Специальный репортаж. 2.05 
Без обмана. «Медовая ловушка». 3.00 
События. 25-й час. 3.20 Д/с «Династiя. 
Дважды освободитель». 4.10 Тайны 
нашего кино. «Экипаж». 4.45 Т/с «Отец 
Браун 2». (16+). 6.30 «Обложка. При-
шествие Майкла Джексона». 7.00 Д/с 
«Вся правда о львах». (12+). 

СЕЙСЕНБІ, 4 ТАМЫЗ 
КАЗАҚСТАН 

7:00 Концерт8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 10:00 «Жедел 
жәрдем». Т\х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Қызыл сарайдағы түс». Т\х 12:30 
«Өнер шежіресі» 12:45 «ЕХРО - 2017» 
13:10 «Алаң» 13:55 «Сыр-сұхбат» 
14:25 «СТИЧ».М\х 14:50 «Джунгли 
кітабы. Сафари». М\х 15:00 «Әйел 
бақыты». 16:10 «Келін». Т\х 17:00 
«Келбет» 17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Жаныңда 
жүр жақсы адам». Д\ф18:20 «Ұлжан». 
19:10 «Қылмыс  пен  жаза» 19:35 
«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «Айтуғаоңай...» 
21:50 «Жеделжәрдем». Т\х 22:45 
«КЕЛІН». Т\х 23:45 «Журналистік 
зерттеу» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Қылмыс пен жаза» 1:00 «Сыр-сұхбат» 
1:35 «Келбет» 2:10 «Алаң» 2:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с «Гре-
чанка» 11:00 Новости 11:10 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\д11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 М\с 
«Джейк и пираты Нетландии» 12:50 
«Экономкласс» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т\с «Женский доктор»-2 15:00 Ново-
сти 15:15 «Бұйымтай» 16:00 «Өмір 

сабақтары» Д\д16:30 Т\х «Алдар көсе» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Нүкте» 
18:00 Новости 18:15 Т\х «Сұлтан 
Сүлейман» 19:00 «Біздің үй» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Новости 21:30 
Т\с «Гречанка» 22:20 Т\с «След» 23:10 
«Арнайы хабар» 23:40 «Бұйымтай» 
00:25 Қорытынды жаңалықтар 00:55 
Новости 01:25 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАРПОВ». 
Детектив 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 
13:50 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
14:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 19:00 Кино «ГОД В ТОСКАНЕ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:15 «П@УТINA» 23:40 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Кино 1:35 «П@
УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ  2» 3:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
10.00 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 12.55 
«Особый случай» 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Марьина 
роща» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Своя чужая» 22.55 Т/с «Чужое гнездо» 
00.50 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.15 Х/ф 

«Дорогой мой человек». 13.25 Д/ф 
«Георгий Юматов. О герое былых вре-
мен». 14.30,17.30,20.30,1.00 События. 
14.50 Х/ф «Время грехов». 16.40 «Мой 
герой». 17.50,22.30 Город новостей. 
18.10 Без обмана. «Медовая ловуш-
ка». 19.00,20.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+). 21.20 «Право голо-
са». 22.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 0.45 «Петровка, 38». 
1.30 «Осторожно, мошенники!». 2.05 
«Удар властью. Борис Березовский». 
3.00 События. 25-й час. 3.20 Детектив 
«Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк». 7.20 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь». 

СӘРСЕНБІ, 5 ТАМЫЗ 
КАЗАҚСТАН 

7:00 Концерт 8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік 10:00 «Жедел 
жәрдем». Т\х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Қызыл сарайдағы түс». Т\х 
12:30 «Өнер шежіресі» 12:45 «Қылмыс 
пен жаза» 13:10 «Поэзия әлемі» 13:40 
«Ғасырлар үні» 14:25 «СТИЧ».М\х 
14:50 «Джунгли кітабы. Сафари». 
М \х  15:00 «Әйел  бақыты». 16:10 
«КЕЛІН». Т\х 17:05 «Қазақ даласының 
құпиялары». Д\ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы адам». Д\ф 
18:25 «Ұлжан». 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС». Т\х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«Айтуға оңай...» 21:50 «Жедел жәрдем». 
Т\х 22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х 23:40 «Журналистік зерттеу» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Қылмыс пен жаза» 
1:00 «Қазақ даласының құпиялары». 
Д\ф 1:30 «Поэзия әлемі» 2:00 «Жан 
жылуы» 2:25 «Шарайна». Телесаяхат 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с «Гре-
чанка» 11:00 Новости 11:10 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\д11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 М\с 
«Маша и медведь» 12:35 М\с «Джейк и пи-
раты Нетландии» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с 
«Женский доктор»-2 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Д\д16:30 Т\х «Алдар көсе» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Нүкте» 18:00 Но-
вости 18:15 Т\х «Сұлтан Сүлейман» 
19:10 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «100 бизнес тарихы. 
Индустрияландыру» 21:00 Новости 21:30 
Т\с «Гречанка» 22:20 Т\с «След» 23:10 
«Біздің үй» 00:00 «Бұйымтай» 00:45 
Қорытынды жаңалықтар 01:15 Новости 
01:45 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д02:15 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАРПОВ». 
Детектив 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 
13:50 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
14:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 19:00 Кино «ГОД В ТОСКАНЕ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:15 «П@УТINA» 23:40 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Кино 1:35 «П@
УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ  2» 3:30 

«Контрольная закупка» 
РОССИЯ 1 

05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
10.00 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50, 04.45 
Вести. Дежурная часть 15.00 Х/ф «Вы 
заказывали убийство» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Своя чужая» 22.55 
Т/с «Чужое гнездо» 00.50 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 1, 2 с. 03.45 Т/с 
«Прости меня, мама» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф «За-

пасной игрок». 12.45 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят». 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 14.50 Х/ф «Настоятель 2». 
16.40 «Мой герой». 17.50,22.30 Город 
новостей. 18.10 «Удар властью. Борис 
Березовский». 19.00,20.50,7.00 Т/с «Чи-
сто английское убийство». (12+). 21.20 
«Право голоса». 22.45 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 0.45 
«Петровка, 38». 1.30 «Линия защиты». 
2.05 «Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая». 3.00 События. 25-й 
час. 3.20 Х/ф «Психопатка». 5.35 Д/ф 
«Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 6.30 
«Осторожно, мошенники!». 

БЕЙСЕНБІ, 6 ТАМЫЗ 
КАЗАҚСТАН

7:00 Концерт 8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 10:00 «Жедел 
жәрдем». Т\х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Қызыл сарайдағы түс». Т\х 12:30 
«Өнер шежіресі» 12:45 «Агробизнес». 
13:10 «Журналистік зерттеу» 13:30 «Сіз 
не дейсіз?» 14:00 «Жан жылуы» 14:25 
«СТИЧ».М\х 14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». М\х 15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 «Жүрегім сізге аманат». Т\х 17:05 
«Қазақ даласының құпиялары». Д\ф 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Жаныңда 
жүр жақсы адам». Д\ф 18:20 «Ұлжан». 
19:10 «Құрылысшылар күні». 19:35 
«ҚЫЗЫЛ  САРАЙДАҒЫ  ТҮС». Т \х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «Айтуға 
оңай...» 21:50 «Жедел жәрдем». Т\х 
22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х 23:40 «Құрылысшылар күні». 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Индустрияланды-
ру: ұлттық өндіріс» 0:55 «Жан жылуы» 
1:20 «Қазақ даласының құпиялары». 
Д\ф 1:45 «Агробизнес» 2:10 «Шетелдегі 
қазақ балалары 2:30 «Сіз не дейсіз?» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с 
«Гречанка» 11:00 Новости 11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\д11:45 «Магия 
кухни» 12:20 «Подари детям жизнь» 
12:25 М\с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» 12:50 «Бизнес сыры» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мело-
драмы» 14:00 Т\с «Женский доктор»-2 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» Д\д16:30 Т\х 
«Алдар көсе» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Нүкте» 18:00 Новости 18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:10 «Жекпе-
жек» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Сильные духом» 21:00 Новости 
21:30 Т\с «Гречанка» 22:20 Т\с «След» 
23:10 «Біздің үй» 00:00 «Бұйымтай» 
00:45 Қорытынды жаңалықтар 01:15 
Новости 01:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 02:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАРПОВ». 
Детектив 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 
13:50 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 
14:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 19:00 Кино «ГОД В ТОСКАНЕ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:15 «П@УТINA» 23:40 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Кино 1:35 «П@
УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ  2» 3:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
10.00 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Х/ф «Вы заказы-
вали убийство» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Своя чужая» 22.55 «Жертвопри-
ношение» 23.35 Т/с «Чужое гнездо» 
01.35 Х/ф «Трест, который лопнул» 3 
с. 03.00 Т/с «Прости меня, мама» 03.55 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф 

«Чистое небо». 13.25 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». 
14.30,17.30,20.30,1.00 События. 14.50 
Х/ф «Король, дама, валет». 16.40 «Мой 
герой». 17.50,22.30 Город новостей. 
18.10 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». 19.00,20.50,7.10 
Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+). 21.20 «Право голоса». 22.45 
Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика». 0.45,6.55 «Петровка, 38». 
1.30 «Обложка. Главная жена страны». 
2.05 «Советские мафии. Операция 
«Картель». 3.00 События. 25-й час. 
3.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». 5.00 Х/ф «Время грехов». 

ЖҰМА, 7 ТАМЫЗ 
КАЗАҚСТАН

7:00 Концерт8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 10:00 «Жедел 
жәрдем». Т\х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Қызыл сарайдағы түс». Т\х 
12:30 «Өнер шежіресі» 12:40 «Иман 
айнасы» 13:00 «Индустрияланды-
ру: Ұлттық өндіріс» 13:25 «Көкпар» 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 14:30 
«СТИЧ».М\х 14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». М\х 15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 «Жүрегім сізге аманат». Т\х 
17:05 «Ұлы дала дүбірі». Д\ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Жаныңда жүр 
жақсы адам». Д\ф18:20 «Ғасырлар 
үні» 19:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 
19:35 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». 
Т\х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «Айтуға 
оңай...» 21:50 «Шын жүректен!». 22:40 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х 23:40 
«Жайдарман». 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 Фильм «Абай әндері» 2:05 «Шын 
жүректен!». 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с 
«Гречанка» 11:00 Новости 11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\д11:45 «Магия 
кухни» 12:20 «Подари детям жизнь» 
12:25 М\с «Маша и медведь» 12:35 
М\с «Джейк и пираты Нетландии» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Се-
мейные мелодрамы» 14:10 Т\с «Жен-
ский доктор»-2 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Д\д16:30 «Ұлт саулығы» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Бармысың, бауы-
рым?» 18:00 Новости 18:15 Т\х «Сұлтан 
Сүлейман» 19:10 «Ойжүйрік» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Тур де 
Хабар» 21:00 Новости 21:30 Мегахит. 
«Посвященный» 23:15 Т\х «Құрбылар» 
01:15 Қорытынды жаңалықтар 01:45 
Новости 02:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д02:45 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино «БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 12:00 «КАРПОВ». Детек-
тив 13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 13:50 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 14:40 
«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:55 «ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС №» 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 15:40 Сергей Белоголов-
цев, Наталия Курдюбова в лирической 
комедии «ЦВЕТ НЕБА» 17:45 «ЖДИ 
МЕНЯ». КАЗАХСТАН 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 21:40 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 23:15 «П@УТINA» 
23:40 «ТРИ АККОРДА» 1:25 «П@
УТINA» 1:45 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 
2:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:50 Фильм 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 05.10 

«Комната смеха» 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести 10.00 «О са-
мом главном» 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 
Т/с «Тайны следствия» 12.55 «Особый 
случай» 14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Х/ф «Вы заказывали убийство» 
18.15 «Прямой эфир» 21.00 «В жизни 
раз бывает 60!» Юбилейный концерт И. 
Крутого, 2 ч. 23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 01.15 «Живой звук» 03.15 
«Горячая десятка» 04.20 «Аркадий 
Кошко. Гений русского сыска» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Тайны 

нашего кино. «По семейным обстоятель-
ствам». 11.40 Детектив «Колье Шар-
лотты», 1 и 2 с. 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 14.50 Детектив «Колье Шар-
лотты», 3 с. 16.05 И. Слуцкая «Жена. 
История любви». 17.50,22.30 Город 
новостей. 18.10 «Советские мафии. 
Операция «Картель». 19.00,20.50 Т/с 
«Чисто английское убийство». (12+). 
21.20 «Право голоса». 22.50 Т/с «Ка-
менская. Шестерки умирают первыми». 
1.30 Приют комедиантов. 3.25 Д/ф 
«Виктор Цой. Вот такое «Кино». 4.15 Т/с 
«Пуля-дура. Агент почти не виден». 7.50 
«Петровка, 38». 8.05 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Майкл Дуглас». 

СЕНБІ, 8 ТАМЫЗ 
КАЗАҚСТАН

7:00 Концерт8:00 «Қымызхана» 
9:00 «Сенбілік таң». 11:05 «Пинок-
кио 3000» М\ф 12:25 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады» 13:45 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 14:30 Драма «Ғашықтық 
хаттар» 16:15 «АБАЙ ӘНДЕРІ». Кон-
церт 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Қара 
шаңырақ». Т\х 19:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:00 «Сенбілік кездесу» 22:30 «Жай-
дарман». Республикалық Жоғары Лига. 
1/8 финал. 4-топ 0:05 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 Драма «Ғашықтық хаттар» 2:10 
«Дауа» 2:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 

«Әсем әуен» 09:00 «Бармысың, бауы-
рым?» 09:40 «Продвопрос» 10:00 «Ұлт 
саулығы» 10:30 М\с «Маша и медведь» 
10:50 М\с «Белка и стрелка - озорная 
семейка» 11:10 М\ф «Приключения ма-
ленького вождя» 12:30 Сказки братьев 
Гримм. «Новое платье короля» 13:30 
«BalaTurkvision – 2015» күнделігі - 
«BalaTurkvision – 2015» дневник 14:10 
«Тур де Хабар» 14:40 «Жұлдызды дода» 
16:20 Кино для всей семьи. «Пёс-

купидон» 17:55 Концерт «Құстармен 
сырласу» 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
Боевик «Человек ноября» 22:40 Т\х 
«Құрбылар» 00:40. О.Бөкей «Атау-кере»/
драма/ 02:40 «Әсем әуен» 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  Фильм  «ОБЫКНОВЕН -

НОЕ ЧУДО» 8:30 «П@УТINA» 8:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Мелодрама 
«КРУЖЕВА» 11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 13:30 «101 КЕҢЕС» 
14:00 «П@УТINA+» 15:15 «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ» 15:50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 17:00 Кино «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 20:35 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». Продолжение 21:30 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:20 «ӘН ДАРИЯ» 0:00 
Кино «ПЕРЕВОЗЧИК» 1:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 2:00 «101 КЕҢЕС» 2:20 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ 2» 4:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
4:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
06.00 Х/ф «Облако-рай» 07.30 

«Сельское утро» 08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести - Москва 08.20 «Военная 
программа» 08.50 «Планета собак» 
09.25 «Субботник» 10.05, 04.30 «Актер-
ская рулетка. Юрий Каморный» 11.20 
«Кулинарная звезда» 12.20, 14.30 Х/ф 
«Катино счастье» 16.10 «Субботний 
вечер» 18.05 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 20.35 Х/ф «Провинциалка» 00.25 
Х/ф «Солнцекруг» 02.15 Х/ф «Циники» 
05.25 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Марш-бросок». 9.35 Х/ф 

«Запасной игрок». 11.15 «Православ-
ная энциклопедия». 11.40 Д/ф «Олег 
Видов. Всадник с головой». 12.30 Х/ф 
«Всадник без головы». 14.30,17.30,0.00 
События. 14.50 Тайны нашего кино. 
«Калина красная». 15.20 Х/ф «Не 
валяй дурака». 17.50 «Петровка, 38». 
18.00 Х/ф «Последняя роль Риты». 
20.15 Детектив «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря». 0.15 
«Право голоса». 2.35 «Девять граммов 
майдана». Специальный репортаж. 3.05 
Т/с «Каменская. Шестерки умирают пер-
выми». 5.10 Х/ф «Свадебный подарок». 
6.45 «Линия защиты». 7.10 Т/с «Чисто 
английское убийство». (12+). 

ЖЕКСЕНБІ, 9 ТАМЫЗ 
КАЗАҚСТАН

7:00 Концерт8:30 «Қымызхана» 
9:30 Фильм «Гекльберри Финнің ба-
сынан кешкендері» 11:10 «Баламен 
бетпе-бет» 11:30 «АЛҒА, ДИЕГО». 
М\х 17-18 бөлімдері 12:30 «Шетелдегі 
қазақ балалары». 12:55 «Айтыстан 
үзінді» 13:40 «Ғасырлар үні» 14:30 
Драма «Нысана» 16:30 «Әзіл әлемі» 
17:50 «Қара шаңырақ». Т\х 19:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
20:30 «Апта. Кz» 21:00 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады» 22:25 Фильм «Гудзон 
қаршығасы» 0:00 Драма «Нысана» 1:45 
«Ғасырлар үні» 2:25 «Көкпар». 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 

«Айбын» 09:00 «Әсем әуен» 10:00 «Ас 
арқау» 10:30 М\с «Маша и медведь» 
10:45 М\с «Белка и стрелка - озорная 
семейка» 11:00 М\с «Приключения 
Жюля Верна» 11:30 Сказки братьев 
Гримм. «Храбрый портняжка» 12:30 
Кино. «Алты жасар Алпамыс» 13:40 
«BalaTurkvision – 2015» дневник 14:20 
«Бенефис-шоу» 15:30 Кино. «Сказ о ро-
зовом зайце» 17:25 Концерт «Елімнің бір 
еркесі мен боламын» 19:50 «Ду-думан» 
21:00 Мегахит. «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра» 23:00 Кино. «Бейғам 
бойжеткен» 00:45 Т\х «Құрбылар» 01:25 
Спектакль «Ғашықсыз ғасыр» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:30 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 8:10 «Кон-
трольная закупка» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 «ВОСКРЕС-
НЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 9:10 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 Премьера .  «ОЛЕГ  ПОПОВ . 
«Я ЖИВ!» 12:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:45 «101 
КЕҢЕС» 14:10 «ӘН ДАРИЯ» 15:10 Смо-
трим вместе. «ХОРТОН» 16:55 Кино 
«СТАРШАЯ СЕСТРА» 21:00 Смотрим 
вместе! «БИБЛИОТЕКАРИ» 22:50 «П@
УТINA+» 23:50 Кино «СРЕДНИЙ РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 1:35 «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?». 2:45 «П@УТINA+» 3:30 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 4:00 «101 КЕҢЕС» 
4:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 

РОССИЯ 1 
06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

09.10 «Смехопанорама» 09.40 «Утрен-
няя почта» 10.20 Местное время. 
Вести - Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.25 Т/с 
«Родители» 12.20 Х/ф «Стерва» 14.20 
«Смеяться разрешается» 16.10, 21.00 
Х/ф «Полоса отчуждения» 00.50 Х/ф 
«Приказано женить» 03.05 «Планета 
собак» 03.40 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 Х/ф «Король, дама, валет». 

10.50 «Фактор жизни». 11.20 Х/ф «Бе-
глецы». (12+). 13.05 «Барышня и кули-
нар». 13.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». 14.30 События. 14.45 
«Смех с доставкой на дом». 15.35 Х/ф 
«Два капитана». 17.30 Праздничный 
концерт к Дню строителя. 18.35 Х/ф 
«Мастер». 20.15 Х/ф «Ограбление 
по-женски». 0.00 События (16+). 0.15 
«Удар властью. Человек, похожий на...». 
1.05 Т/с «Отец Браун 2». (16+). 2.55 
Т/с «Расследования Мердока». (12+). 
5.00 Т/с «Колье Шарлотты». 
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Шілде  айының  25-26 
күндері Уәлихан ауданының 

орталығы Кішкенекөл ауылын-
да КСРО-ның Құрметті спорт 
шебері, Қазақ КСР-ның Еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы Ахмет-
жан Қазымбаевтың 80 жылдығына 
арналған қазақ күресінен 1998-1999 
жылдары туылған жасөспірімдер 
арасында республикалық турнир 
болып өтті.
Аталмыш  додалы  жарыста 

Қазақстанның бірнеше облыстары-
нан 90-нан астам жас өрен балуан-
дар бақ сынасты. Екі күнге созылған 
айтулы жарыста жас балуандар 
қазақ күресінің әдемі де, айлалы 
тәсілдерін бір-біріне қолданып, тур-
нир жүлдегерлерін анықтап шықты.
Бұл үлкен жарыста Айыртау 

ауданының намысын қорғаған 
Қарақамыс  негізг і  мектебінің 
оқушылары Есен Мадияр 46 кг. 
салмақта және 51 келі салмақ 
дәрежесінде Рахат Алпысовтар 
жүлделі ІІІ орындарға қол жеткізіп, 
арнайы дипломдармен, медальдар-
мен және ақшалай сыйлықтармен 
марапатталды.
Осы додалы белдесуге жас 

балуандарды жаттықтырып, өз 
автокөлігімен апарып келген  Целин-
ный орта мектебінің дене шынықтыру 
мұғалімі Ержан Уәлиевқа, спорт 
десе ішкен асын жерге қоятын, 

Спорт
ТУРНИР ЖҮЛДЕГЕРЛЕРІТУРНИР ЖҮЛДЕГЕРЛЕРІ

ауылымыздың тұрғыны Бегенба-
ев Алтынбек Алпысұлына айтар 
алғысымыз шексіз. Жас өрендерге 
қолдау көрсеткен азаматтарымыздың 
отбасына амандық, еңбектеріне 
толағай табыстар тілейміз!

Асқар УӘЛИЕВ,
Қарақамыс НМ-нің жоғарғы 

санаттағы ұстазы.  
Суретте: республикалық 

турнирдің жүлдегерлері – Есен 
Мадияр мен Рахат Алпысов.

Тамылжыған  тамыз  айының  1 -ші 
жұлдызында Сырымбет ауылының тумасы, 
елге қадірменді, көпке сыйлы, жаны жо-
март жиен ағамыз Сүлейменов Қабдрашит 
Сүлейменұлы адам өмірінің айтулы бір 
белесі – 80-нің сеңгіріне келеді.
Көп жылдар бойы зейнеркерлікке дейін 

Сырымбет жұмысшылар кооперативін 
басқарған Қабдрашит Сүлейменұлы өзінің 
еңбекқорлылығымен еліне елеулі, халқына 
қалаулы азамат ретінде танымал болды. 
Отбасында ұл-қыз тәрбиелеп өсіріп, немере-
шөберелерінің, жиендерінің қызығын тама-
шалауда.
Біз мерейтой иесіне таңның шапағатын, асқар таудың биіктігін, шалқар көлдің 

тұнығын, денсаулықтың мықтылығын, отбасылық бақыттың баяндылығын 
және қуаныштың барлығын тілейміз! Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір 
айдынында қайғы-мұңды білмей, еркін жүзе беріңіз! – дей келе, «Қабрашит 
ағаға» деген мына өлең жолдарын өзіңізге жолдаймыз: 

«Жас болдым өмірге еркін бойламаған,
Күні ертең не боларын ойламаған...»
Бүгінде сексен жасқа келіп қалдың,
Ер бар ма мерей жасын тойламаған...
Ағайынның ұйытып берекесін,
Думандатып тойлатып мерекесін.
Халайықты қаратып иландырып,
Уа, ағамыз, ғаламат ер екенсің.
Сіз өткен жол өмірдің дастаны да,
Нұрлы күнді тілейміз жаста мына.
Немере, жиендермен қызық көріп, 
Жетіңізші бір ғасыр асқарына!
Игі тілекпен: ұлы нағашыларыңыз – Сапар қажы, Елемес.

* * *

Құттықтаймыз!

Айыртау ауданындағы Сырымбет ауылында тұратын ағайын-туысқа 
қадірлі, көрші-қолаңға сыйлы, қымбатты әкеміз, жаны жомарт атамыз Мереке 
Айтпайұлы мен аяулы анамыз, мейірімді әжеміз Күлбағила Әбутәліпқызы 
екеуінің шаңырақ құрып отасқандарына 8 тамызда 50 жыл толып отыр. 7 
бала тәрбиелеп өсіріп, ұлдарын-ұяға, қыздарын қияға қондырып, бүгінде 
немере-жиендерінің қуанышына бөленіп отырған бақытты жандар.

Ардақты ата-ана ғана емес, өркен жайған алып бір бәйтеректей үлкен 
шаңырақтың ақылшылары болып отырған қадірлеріміздің алтын той-
лары қайырлы, денсаулықтары мықты болсын! Әрқашанда шырайлы 
жүздеріңізден нұр төгіліп, әрбір күндеріңіз мерекелі, дастарқандарыңыз 
берекелі болып, жандарыңыздан жақсылықтар кетпей, туған-туыстың сәні 
болып, біздің қызық-қуанышымызға бөлене беріңіздер дейміз.
Сіздерге арнаймыз ақ тілекті шынайы,
Өздеріңіз ғой шаңырақтың шырайы.
Мамыражай бақытты өмір сүріңіздер,
Шаттық пенен қызық көріп ұдайы!
Құрметпен: ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу балалары және 

немерелері мен жиендері, шөбересі Самира.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму  министрлігі 

техникалық реттеу және метрология Комитетінің  Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі,  
мемлекеттік қызметшілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 
және мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс кодексін бұзу фактілері ту-
ралы хабарлау үшін  52-14-51 сенім телефонын хабарлайды.
Сондай-ақ, департамент қызметі туралы ақпаратты www. memst.kz   

веб-сайтынан табуға болады. 
Департамент басшылығының жеке және заңды тұлғаларды жеке 

мәселері бойынша қабылдау кестесі:
- Чепухин Василий Иванович -  Солтүстік Қазақстан облысы бойынша  

мемлекеттік бақылау жөніндегі Бас мемлекеттік инспекторы, департамент 
басшысы,  әр айдың екінші сейсенбісі күні  сағат 15-тен 18 дейін;

  - Әбілев Бейбіт Айтанұлы - Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
мемлекеттік  бақылау жөніндегі Бас мемлекеттік инспектордың  орынбасары,  
бөлім  басшысы,  әр айдың екінші бейсенбісі күні сағат 15-тен 18 дейін;

* * *

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Жайықов Еркебұлан Сапарғалиұлы әр аптаның жұма күндері сағат 15.00-
ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Лобаново ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

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

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 46-244 сенім телефоны қызмет етеді.

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

қабылдау кестесі

Маусым айының 
с о ң ғ ы  к ү н д е р і 
тағы да бір жас өмір 
қыршынынан қиылды. 
Аға  сержант  Дастан 
Сақтағанов өз басын 
өлімге  тіге  отырып , 
командирін  ажалдан 
құтқарып қалды. 
Карасевка  ауылында 

қарапайым еңбеккерлердің 
отбасында дүниеге келген Да-
стан Сақтағанов жастайынан 
әскери болуды армандайтын. 
Оның бұл арманын өзімен 
бірге егіз туған бауыры Асы-
лан да құп алған еді.

2009 жылы орта мектепті 
ойдағыдай аяқтаған Дастан 
бірден Шоқан Уәлиханов 
атындағы кадет корпусына 
оқуға түседі. Аталмыш оқу 
орнын тәмамдаған өрім 
өрен «Батыс» аймақтық 
командованиесіне қарасты 
41433 әскери бөлімде қызметін 
одан әрі жалғастырады. 
Дастан алғашқы күннен-ақ 
қиындығы мен қызығы мол 
әскери өмірдің қыр-сырын үйренуге 
бар күш-жігерін жұмсайды. Арнайы 
әдебиеттерге тереңінен үңіліп, 
біліктілігін арттыру курстарында 
білім алады, өзінен тәжірибелі 
жолдастарының ақыл-кеңесіне ден 
қояды. 
Төккен терінің нәтижесі де көп 

күттірмеді. Жуыр арада Дастан 
басшылықтың шешімі бойын-
ша аталмыш бөлімде жоғары 
бір лауазымға тағайындалып, 
аға  сержант  шенін  алады . 
Алған білімін күнделікті өмірде 
білгірлікпен қолданып, өзін өзі 
жетілдіріп қана қоймай, қарулас 
жолдастарына да ұдайы көмек 
қолын созатын. «Батыс-2013» 
әскери оқу-жаттығуларына белсе-
не қатысқан ол өзінің шеберлігін 
көрсете білді, топ құрамында 

Тағзым
БАРЛАУШЫНЫЅ СОЅЄЫ ЕРЛІГІБАРЛАУШЫНЫЅ СОЅЄЫ ЕРЛІГІ

«Алтын Үкі-2014» халықаралық 
әскери жарысында бірінші орын-
ды жеңіп алды. 
Ол өзінің алдына қойған асқақ 

армандары жайлы ағасы Асы-
ланмен сырласатын еді. Асылан 
да әскери шекарашы. Осы жерде 
Дастан сүйікті қызын кездестіріп, 
маусым айының 15-де қос ғашық 
заңды некеге отырған еді. Нағыз 
өмір енді ғана басталғандай...
Алайда аяусыз тағдыр өзінің 

қатал түзетулерін енгізеді. 18 
маусым күні Дастан өз бөлімінің 
үздік  жауынгерлерімен  бірге 
Қарағанды облысының Спасск 
кентіне кезекті жарысқа қатысу 
үшін аттанады.  
Ешкім де апаттың боларын 

болжай алмады, жеке құрам 
су тосқауылынан өту жөніндегі 

жаттығулар  жүрг і з і п 
жатқан. Топ суға қарай 
бет алды...
Аға сержант Дастан 

Сақтағанов тәжірибелі сар-
баз ретінде топтың арты-
нан бақылап келе жатқан. 
Кенет ол алдында жүзіп 
келе жатқан офицердің 
кідіріп қалғанын байқайды. 
Дастан еш ойланбастан 
оған көмекке ұмтылып, 
қарулас жолдастары келіп 
суға батып бара жатқан 
адамды құтқаруға әрекет 
жасағанша, командирін 
су бетінде ұстап тұрды. 
Осылайша офицер ажал 
аузынан аман қалды. 
Офицерді құтқарамын деп 
арпалысқан сарбаздар әлі 
кетіп құрыған Дастанның 
су астына қалай кетіп 
қалғанын да байқай алмай 
қалды...
Ерлік тек соғыста ғана 

жасалмайды. Өмір мұны 
талай мәрте дәлелдеді 
де. Дастанның ерлігі де 

осының бір жарқын дәлелі. Ол қас-
қағым сәтте өміріндегі ең маңызды 
шешімді қабылдап, қазақстандық 
жауынгер қарулас жолдасы үшін 
өз өмірін қия отырып ерлік жасай 
алатындығын жеке ісімен дәлелдей 
білді. 
Командирлерің мен қарулас 

достарың сені ұмытпайды, Дастан! 
Сен өз жолдастарыңның жадын-
да сенімді де адал дос, тамаша 
адам ретінде мәңгіге қаласың 
және қазақстандық офицерлер 
мен сарбаздардың талай ұрпағы 
үлгі тұтар тұлғасына айналдың. 
Ата-анаң мен жұбайың сені мақтан 
тұтады. Батыр барлаушы әрдайым 
біздің жүрегіміздесің!

Т. ҚАЙЫРОВА,
«Сарбаз» газеті. 

3 шілде 2015 жыл.     


