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ЕЛБАСЫ  ЖОЛДАУЫ -ХАЛЫЌТЫЅ  ЌОЛДАУЫ

АУДАН  ƏКІМІНІЅ  ЌОРЫТЫНДЫ  ЕСЕБІАУДАН  ƏКІМІНІЅ  ЌОРЫТЫНДЫ  ЕСЕБІ

ÀÐÄÀÃÅÐËÅÐÃÅ ҚҰÐÌÅÒ 
ÀÇÀÉÌÀÉÄÛ

1941-1945 жылдары  ел  басына  кїн  туєан  ќиын-ќыстау  кезеѕде 
ќолына ќару алып, Отан ќорєаєан азаматтарымыздыѕ ерлігі ґлшеусіз. 
Халќымыздыѕ елдік болмысы мен ерлік ќасиеті сынєа тїскен ќаћарлы 
сынаќќа ауданымыздан аттанєандардыѕ ќатарында  Бурыл ауылында 
тўратын Иван Григорьевич Дужинский де бар.
Отты жылдардыѕ бел ортасында болып, елдіѕ тыныштыєы їшін жанын 

салєан, бейбіт заманда да мемлекетіміздіѕ ґсіп-ґркендеуі жолында еѕбек 
еткен соєыс ардагері жуырда 95-ке толды. 
Ардагерлерге 

ќ а ш а н д а 
ќўрмет азаймаќ 
е м е с .  И в а н 
Григорьевичті 
о с ы н а у 
ќ у а н ышым е н 
ќўтыќтау  їшін 
с ə р с е н б і н і ѕ 
сəт інде  аудан 
ə к і м і н і ѕ 
о р ы н б а с а р ы 
С .Ке нж е б а е в 
б а с т а є а н 
а у д а н д ы ќ 
м ə с л и х а т т ы ѕ 
х а т ш ы с ы 
Н . Ї к і б а е в , 
ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы К.Беспаев, Бурыл ауылдыќ округініѕ əкімі 
Е.Əліќўлов жəне осы ауылдыѕ жастары соєыс ардагерініѕ їйіне келді.

- Біз Сіздіѕ ерліктеріѕізді еш ўмытпаймыз. Майдандаєы ќайсарлыєыѕыз, одан 
кейінгі еѕбек жолыѕыз – кейінгілерге їлгі. Деніѕіз сау, єўмырыѕыз ўзаќ болєай, 
- деді ќўттыќтау сґзінде Саєындыќ Жўмаєўлўлы. Ґз тілек, лебіздерін аудандыќ 
мəслихаттыѕ хатшысы Н.Їкібаев, ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы К.Беспаев, 
Бурыл ауылдыќ округініѕ əкімі Е.Əліќўлов та білдірді.
Мўнан соѕ ардагерге аудан əкімініѕ арнайы ќўттыќтау хаты мен  гїл шоќтары, 

баєалы сыйлыќтар табысталды.
Ґз  кезегінде  Иван  Григорьевич  те  Елбасыдан  бастап  ел  аєаларыныѕ 

ќамќорлыєы мен ќолдауын їнемі кґріп келе жатќандыєын ауызєа алып, «елде 
тек тыныштыќ орнап, бейбітшілік болсын» деген батасын берді. Алєыс сезімін 
соєыс ардагерініѕ ќызы Наташа Ивановна да айтып жеткізді.

Ґз тілшіміз.

Конкретные шаги, 
обеспечивающие прорыв
Б.Кадырбек,
и.о. директора КГУ «Молодёжный 

ресурсный центр» отдела внутренней 
политики акимата района.

Мы сегодня рассматриваем  ежегодное 
Послание  Президента  страны  как 
важнейший документ современной 
и с т о р и и .  Э т о  н а ц и о н а л ь н о -
государственные программы, стратегии, 
обеспечивающие стране и гражданам 
экономиче ский ,  социальный  и 
культурный подъём в период кризисных 
перемен.
Нынешнее Послание, как и ожидалось, посвящено конкретным 

проблемам развития страны в условиях мирового кризиса и 
крайне непростой международной обстановке.
Этот  документ представляет собой конкретный план, 

определяющий стратегическое развитие страны не только 
на ближайшие годы. Из уст Президента прозвучал призыв к 
сплочённости, труду и бережливости.
И всё же значительная часть Послания была уделена 

экономическому блоку, из пяти направлений антикризисных 
и структурных преобразований. Четыре напрямую касаются 
экономической сферы – это стабилизация финансового 
сектора, оптимизация бюджетной политики, приватизация и 
стимулирование экономической конкуренции, основы новой 
инвестиционной политики.
В настоящем документе Президент призвал уделять больше 

внимания человеку труда. Именно поэтому Глава государства 
объявил  с 2017 года старт программы всеобщего бесплатного 
профессионального образования. Это большое подспорье для 
нашей молодёжи.
Одним словом,  конкретные шаги антикризисных и 

структурных преобразований, направленные на изменение 
социально-экономического развития государства, помогут 
реализовать меры, которые обеспечат прорыв на пути 
повышения уровня благосостояния народа.

А.Шотбасова,
“Ауыл жаңалығы”.

ҚР  ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  2013 ЖЫЛ  15 
ТАМЫЗДАҒЫ  «ӘКІМДЕРДІҢ ХАЛЫҚҚА 
ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІН  ӨТКІЗУ 
ТУРАЛЫ» №615 ЖАРЛЫҒЫНА СӘЙКЕС 
АУДАНЫМЫЗДЫҢ 43 ЕЛДІМЕКЕНІНДЕ 
БАЙЗАҚ  АУДАНЫ  ӘК ІМ І  ЖӘНЕ 
АУЫЛДЫҚ  ОКРУГ  ӘК ІМДЕР ІН ІҢ 
ЕЛ  АЛДЫНА  ШЫҒЫП  ЕСЕП  БЕРУ 
ЖИЫНДАРЫ ӨТКЕРІЛГЕНІ БЕЛГІЛІ. 
АУДАН ӘКІМІНІҢ ТҰРҒЫНДАРМЕН 

КЕЗДЕСУЛЕР І  АҚПАН  АЙЫНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ  КҮНІНЕН БАСТАУ АЛСА, 
КЕШЕ ЖҰМА КҮНІ ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕП 
БЕРІЛДІ .  АУДАНДЫҚ  ӘЛ -ФАРАБИ 
АТЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ ӨТКЕН 
ЖИЫНҒА ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ 
ОРЫНБАСАРЫ Е.МАНЖУОВ ҚАТЫСТЫ.

Алдымен жиылған қауым аудан әкімі 
М .Шүкеевтің  ауданның  2015 жылғы 
әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы 
есебін тыңдады.

-  Мемлекет  басшысы  Нұрсұлтан 
Әбішұлы  Назарбаевтың  «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» атты Жолдауында 
қазіргі таңда әлемдік ахуалдың күрделі 
кезеңмен ұштасып отырғанын атап өтті. 
«Бүгінгі ахуал - біздің жетістіктерімізді 
сынға салып, елдігімізді шыңдай түсетін 
кез» - деді Елбасы . Сонымен  қатар, 
Елбасы  мұндай  аса  жауапты  сәтте 
бірліктің сақталуы аса маңызды екенін, 
сондай-ақ, барша қоғам ел игілігі үшін 
аянбай тер төгу қажеттігін, заманның 
беталысына қарай межелерімізді белгілеп, 
жоспарларымызды жөндеп отыруымыз 

қажет екендігін атап өтті. Осы тұрғыдан 
біз бүгін қол жеткізген жетістіктерімізді 
саралап, даму жолымыздың бағыттарын 
белгілеу сәтіне келіп отырмыз, - деген 
Мұратхан  Жүн і сәл і ұлы  ауданның 
өнеркәсіп орындарымен өндірілген өнім 

көлемі, өңіріміздегі ауылшаруашылығы 
өнімдерінің жалпы көлемі, «Сыбаға», 
«Құлан» ,  «Алтын  асық» ,  «Ырыс» 
бағдарламаларының орындалуы туралы 
айтты.
Бүгінгі күнге «Сыбаға» бағдарламасы 

бойынша 6 шаруа қожалығы 72,270 млн.
теңге несие алып, 327 бас МІҚ малын 
сатып алған. Жоспардың  орындалуы 
93,7%. Сонымен қатар, «Сіргебай ата» 
шаруа қожалығы алған 20 млн. теңге 
несиге 116 бас МІҚ малын сатып алуды 

ҚОЛДАУ 
Б ІЛД І РД І

Е л б а с ы м ы з 
Н.Ə.Назарбаевтыѕ 
Ќ а з а ќ с т а н 
халќына  арнаєан 
«Ќазаќстан  жаѕа 
жаћандыќ  наќты 
а х у а л д а :  ґ с у , 
реформалар, даму» 
а т т ы  Жол д ау ы 
Ќ а з а ќ с т а н 
халќына  əлемде 
ќ а л ы п т а с ы п 
отырєан жаєдайдан  аман  алып шыєу 
жолдарын  кґр с е т і п  бер ген  жаѕа 
экономикалыќ  саясат.  Бўл  кїндері 
ат а лмыш  Жолд ау  е л і м і з д е  ќы зу 
талќыланып, бірауыздан ќолдау табуда. 
Осындай кезекті бір талќылау жиыны 

ґѕірдегі 28349 əскери бґлімінде болып 
ґтті. Жиналєан əскери ќўрам алдында 
кїзет  жəне  такелаждыќ  жўмыстар 
в з в одыныѕ  б ґ л і мше  ком а н д и р і , 
пропорщик Нўрлан Дəулетбаев баяндама 
жасап, Жолдаудыѕ саяси мəн-мазмўнын 
ашып кґрсетті. 
Жеке ќўрам Елбасы Жолдауына жете 

мəн беріп, оны ден ќоя тыѕдады. Жаѕа 
экономикалыќ саясат тыѕдаушылардыѕ 
к ґ ѕ і л д е р і н е  н ў р  ќ ў й є а н д а й 
ќанаєаттанарлыќ сезіммен ќабылдады. 
Елбасыныѕ осындай жауапты кезеѕде 
Ќазаќстан халќын ынтымаќтастыќќа , 
бірлікке  шаќырєан  їндеуін  жоєары 
ыќыласпен тыѕдап, ќолдау білдірді.

Ґз тілшіміз.

жоспарлауда .«Құлан» бағдарламасы 
бойынша 8 шаруа қожалығы 60,750 млн. 
теңге несие алып, 234 бас жылқы малын 
сатып алған. Жоспардың орындалуы 117%. 
«Алтын асық» бағдарламасы бойынша 
6 шаруа қожалығы 52,542 млн. теңге 

несие алып, 2068 бас уақ малын сатып 
алған. Жоспардың орындалуы 114,9%. 
Ал,  «Ырыс» бағдарламасы  негізінде 
Түймекент ауылдық округінен «Ақжар» 
шаруа  қожалығы  АШҚҚҚ-нан  жалпы 
сомасы 27,0 млн. теңге несие алып, 50 бас 
сауын сиыр сатып алып, жұмыс істеуде 
екен.
А у д а н  б а с ш ы с ы  ұ с а қ  ш а р у а 

қожалықтарын ірілендіру агроөнеркәсіп 
кешенінің қарқынды дамуына қосымша 
серпін беретіндігін де атап өтті. Осыған 

байланысты, бізде бүгінгі таңда барлығы 
228 шаруа қожалықтары 18 ауылдық 
тұтыну  кооператив і  мен  10  шаруа 
қожалықтарына біріктірілген.

2015 жылы шаруашылықтарды біріктіріп, 
ірілендіру жоспары 205 болса, жыл соңына 

207 шаруа  қожалық  68 шаруа 
қожалыққа біріктірілген.
Б ұ д а н  б ө ле к ,  ша ғы н  жә не 

орта  кәс іпкерл ік  саласындағы 
жетістіктер, «Бизнестің жол картасы 
-2020», «Үдемелі индустриалды-
инновациялық» бағдарламаларының 
жемісі сөз етілді.
Мысалға, былтыр ауданымызда 

«Серік», «Нұр», «Қанай», «Агали», 
«Талап» шаруа  қожалықтары , 
«Жамбыл  қ ұ с  фаб р и к а с ы » , 
«Керамик шағал» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктері, «Мусалиева 
Ботакөз» ,  «Нукиева  Айжан» , 
«Лесняк», «Асылбек», «Большебеков 
Алма с » ,  «Да был о в а  Ро з а » , 
«Карпыков» жобалары жүзеге асып, 
жеке кәсіпкерлер субсидияланған 
7  пайыздық  мөлшермен  несие 
алып, тиісті жұмыстарын жүзеге 
асыруда. Ал, 2015 жылы Мырзатай 

ауылдық округіндегі «Әулие Ата-Феникс» 
ЖШС-нің құс етін тереңдетіп өндіретін 
фабрикасының жобасы енгізіліп, 2016 
жылдың бірінші жартыжылдығына жүзеге 
асырылуы жоспарлануда. 
Өткен  жылы  аудандағы  тұрғын  үй 

құрылысында да өсу қарқыны  байқалған. 
2015 жылы  жалпы  ауданы  - 24578,0 
шаршы  метр  тұрғын  үй  пайдалануға 
берілсе, 2014 жылмен салыстырғанда 
105,7 пайызды құрайды. 

(Жалғасы 2-бетте).

ÀËÛÍҒÀÍ ÀÑÓËÀÐ, ÀËÄÀҒÛ ÌIÍÄÅÒÒÅÐ 



««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 13  ақпан  2016 жыл

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 ?

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЖЕРГІЛІКТІ АУЫЛДЫЌ ОКРУГТЕР 
ƏКІМДЕРІНІЅ ТЎРЄЫНДАР 

АЛДЫНДАЄЫ ЕСЕПТЕРІ 
АЯЌТАЛЫСЫМЕН АУДАН ƏКІМІ 

М.ШЇКЕЕВТІЅ 2015 ЖЫЛДЫЅ 
ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫЌ 

ДАМУ ЌОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША 
ЕЛДІМЕКЕНДЕРДЕ БОЛЫП, 

АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНА ЕСЕП 
БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІ ЖАЛЄАСЫП 

ЖАТЌАНЫНАН ОЌЫРМАН ЌАУЫМ 
ЌЎЛАЄДАР. БЕКІТІЛГЕН КЕСТЕГЕ 

СƏЙКЕС, АУЫЛ ЖƏНЕ АУДАН ƏКІМІНІЅ 
БІРЛЕСКЕН ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІ 

СƏРСЕНБІ КЇНІ ДИХАН ЖƏНЕ 
ТЇЙМЕКЕНТ АУЫЛДЫЌ ОКРУГТЕРІНДЕ, 
СОНДАЙ-АЌ БЕЙСЕНБІДЕ СУХАНБАЕВ 

ЖƏНЕ ЖАЅАТЎРМЫС АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГТЕРІНДЕ ЖАЛЄАСТЫ. 

Алдымен, Дихан ауылдық округ әкімінің 
міндет ін  уақытша  атқарушы   Айман 
Тыныбекова, Түймекент ауылдық округінің 
әкімі Бақыт Алсейтов, Суханбаев ауылдық 
округінің әкімі Марат Өзбеков, Жаңатұрмыс 
ауылдық округінің әкімі Қайрат Шалбаевтардың 
е с епт і  баяндамаларынан 
соң ,  аудан  әкімі  Мұратхан 
Жүн і с ә л і ұ лы ның  а у д а н 
аумағында  өткен  2015 жыл 
б а р ы сы н д а  а т қ а р ы л ғ а н 
жұмыстар ,  шешімін  күткен 
проблемалық  мәселелер , 
жүктелген  міндеттемелер 
туралы жасаған баяндамасында 
бүг ін г і  е г емен  ел ім і зд ің 
Тәуелсіздік  алған  жылдар 
ішінде қол жеткізген толағай 
жетістіктерінен бастап, облыс 
өңірінде, аудан аймағындағы 
әрбір нақты елдімекендердегі 
ауыл  тұрғындарының  көз 
алдында жүзеге асырылған игі 
істер кімді болса да бей-жай 
қалдырмады. Сөзін қорыта келе, 
аудан басшысы ауыл тұрғындарын бірлікке, 
ынтымаққа ,  Елбасы  қойған  міндеттерді 
орындауда аянбай еңбек етуге және алдағы 
саяси науқанға біркісідей атсалысуға шақырды. 
Әкімдердің есепті баяндамалары оқылып 

біткен соң ауыл тұрғындары тарапынан қойылған 
сұрақтар, сын-ескертпелер, ұсыныстар, ой-
пікірлер көпшілік қауымға тән мәселелер 
төңірегінде өрбіді. Енді сол мәселелерге нақты 
тоқталсақ.
Атап  айтқанда ,  аймантөбел і к  ауыл 

имамы К.Рахманов ауылға көлік 
қатынасының  қиындығын  алға 
тартып, көшеге жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп, жол белгілерін орнату 
жайын  қоз ғ ады .  Ленин  орта 
мектебінің  ұстазы  Б .Алғадаева 
мектепт ің  қаз ірг і  жай -күйіне 
алаңдаушылық  білдірсе ,  Жеңіс 
ауылының  тұрғындары  ауыл 
ішіндегі шағын көшеге тас шағал 
төсеп беруді өтінді. Аудан басшысы 
жол жөндеу жұмыстарына қаржы 
қарастырылғанын, жол белгілерін 
орнату ісі де назарда болады дей 
келе, Ленин орта мектебіне күрделі 
жөндеу жүргізілмесе де, ағымдағы 
жөндеу жұмыстары атқарылатынын 
айтты. Ал, ауыл фельдшері Р.Алашбаева 
ауыл тұрғындары атынан аудан басшысына 
ризашылық сезімін жеткізді. 
Түймекент ауылындағы есепті кездесуде 

Ақжар  ауылдық  ақсақалдар  алқасының 
төрағасы Л.Қалабаев ауылдан құм өңіріне 

шығатын тұстағы көпірдің тозығы жеткенін, 
жол  бойындағы  электр  бағаналарының 
жерге кіріп кеткенін, үлкен жолдағы жол 
көлік оқиғаларының жиілеп кетуін сөз етті.  
Сонымен қатар, учаскелік полиция мен ауыл 

дәрігерлерінің қызметіне риза екенін білдірді. 
Лесбек қажының өтініші бойынша аудан 
әкімінің орынбасары Ә.Қилыбаев көтерілген 
мәселелерге қатысты түсінік берді. Түймекент 
ауылдық ақсақалдар алқасының төрағасы Бозай 
Оразалы ауылдағы жаңа мектеп құрылысына 

шексіз ризашылық білдіріп, жедел жәрдем 
қызметіне тұрғындар атынан алғыс білдірді. 
Тұрғылықты халықтың жыл санап артуына 
байланысты ауылға бір дәрігердің аздық 
ететінін, Д.Қонаев көшесіндегі екі жүзге 
тарта үйге ағын су жеткізу мәселесін көтерді. 

Сөз соңында ауыл және аудан 
әкімінің есепті баяндамаларын 
қанағаттанарлық деп бағалады. 
Елбасы тапсырмасына сай, 
мектептегі  үш  ауысымдық 
жүйені жою мақсатында «Нұрлы 
Жол» бағдарламасымен 300 
орындық мектеп құрылысы 
үстіміздегі жаңа оқу жылында 
пайдалануға  бер ілет ін ін, 
ауданда дәрігерлер тапшылығы 
сезіліп отырғанын айтты аудан 
әкімі өз жауабында. 
Суханбаев ауылдық округінде 

қарасулық тұрғын Рахманқұл 
Қуанышбай  медициналық 
тірек қызметін сынға алып, 
тоғандағы ағын су мәселесін 
көтерсе, суханбайлық тұрғын 

Қабылов Күмісбек мал ұрлығының белең 
алып отырғанына қынжылды. Осы сауалдарға 
тиісті сала мамандары көпшілік алдында 
нақты жауаптарын қайтарды. Аудан басшысы 
тұрғындардың өтініштері ескерусіз қалмауын 

ескертті. Ауылдық ақсақалдар алқасының 
төрағасы Момбаев Жасұзақ әкімдердің есепті 
баяндамаларына оң бағасын бере отырып, 
Суханбаев орта мектебіне жөндеу жұмыстарын 
жүргізу, Ақбозов орта мектебіне спорт кешенін 
салу және ауылға қатынайтын қоғамдық көліктің 

тоқтап қалғанын сөз етті. 
Аудан  басшысы  спорт 
залдары аймақтағы он екі 
білім беру мекемесінде жоқ 
екенін айтып, бұл өзекті 
мәселе шешімін таппай 
отырғанын, қоғамдық көлік 
қатынасы алдағы уақытта 
өз  шешімін  табатынын 
жеткізді .  Өткен  күндер 
мен  бүг і н г і  сәт т ер г е 
с алыстырмалы  түрде 
шолу жасаған ауыл ағасы 
Ә.Бүтінбаев ауылдастарды 
Елбасы ұсынған «Мәңгілік 
ел» болуға үндеді, ауыл 
және аудан әкімдерінің 

есептеріне қанағаттанарлық деген баға берді. 
Жаңатұрмыс ауылдық округіндегі Жібек 

жолы ауылдық ардагерлер алқасының төрағасы 
Бейсен Жүзгенбаев ауылға газ кіргізу мәселесін 
көтеріп, аймақтағы оң өзгерістерді тілге тиек 
етті. Сондай-ақ бүгінде қоғамдағы үлкен 
бір мәселе саналатын – бала тәрбиесіне көп 
көңіл бөлу қажеттігіне көңіл аударды. Баланы 
мектеп  ұстаздары  ғана  емес ,  ата-аналар 
болып бірге тәрбиелеу туралы  ұсынысы 
көптің көкейінен қонымды орын алғаны анық. 
«Сәкен» шаруа  қожалығының  жетекшісі 
С.Жанысбаев тыңайтқыш алудағы кедергілер 
жайлы айтып, Тегістік ауылына су мұрабын 
сайлауды ауылдық округ әкімінен өтінді. 
Тегістік ауылының тұрғыны Ж.Самылтыров 
ағын су мен мал ұрлығының белең алуын, 
көкбастаулық тұрғын Қ.Маханбетжанов мал 
жайылымының  тарылып бара жатқанына 
алаңдаушылық білдірді. Жібек жолы ауылының 
тұрғыны, зейнеткер О.Балтабаев жедел жәрдем 
көлігі, орта мектепке спорт зал, ауылға мәдениет 
үйі салынса, жастар баратын үйірмелер ашылса 
деген өтінішін аудан басшысына жеткізді. 
Ауыл  тұрғындары  тарапынан  берілген 

ұсыныс-тілектерге аудан әкімі Мұратхан 
Жүнісәліұлы мен тиісті сала басшылары нақты 
жауаптар қайтарды.

ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУЛЕР -ХАЛЫЌ ПЕН  БИЛІК АРАСЫНДАЄЫ БАЙЛАНЫС

(Жалғасы, Басы 1- бетте).

Міне, осы мәселелер төңірегінде егжей-
тегжейлі айтып өткен аудан әкімі жол 
қатынасын  ыңғайлы  әрі  қауіпсіз  ету 
мақсатында  атқарылған  жұмыстар , 
елд іме к ендерд і  г а з ,  а уыз  сумен 
қамтамасыз ету деңгейі, ауылдардың 
даму динамикасына «Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасының  тиг і з і п  отырған 
ықпалы, денсаулық сақтау, білім беру, 
спорт ,  мәдениет  салаларындағы , 
қылмыспен  күресу  және 
оның алдын алудағы соны 
ілгерілеушіліктермен қоса, 
кер іс інше  кемшін  кеткен 
тұстарға да тоқталды.
Айталық, денсаулық сақтау 

саласы бойынша 2015 жылы 
1 жасқа дейінгі 26 баланың 
өліміне жол берілген, алдыңғы 
жылы  ол  көрсеткіш  21-ді 
құраған. Яғни, есепті жылы 
5 оқиғаға артқан. Сонымен 
қатар ,  биыл   бала  т уу 
көрсеткіші де аз. 2014 жылы 
2 600, 2015 жылы 2 464 бала 
туылған.
Ал, аудан бойынша 2015 

жылдың қаңтар - қыркүйек 
айларында  барлығы  ішк і 
і с т е р  бөл ім і н де  жалпы 
қылмыстардың тіркелуі 2014 
жылы 481-ден 2015 жылы 
582-ге  артқан.  Осыларға 
ерекше  мән  бер іп  өткен 
Мұратхан Жүнісәліұлы ендігі 
жерде денсаулық сақтау, құқық қорғау 
салалары  қызметкерлерінің  міндеті 
арта  түсетіндіг ін  ауызға  алды .  Осы 
ретте елдімекендерде орын алған заң 
бұзушылықтардың барлығын жақында 
ғана тағайындалған жергілікті полиция 
қадағалайтынын  тілге тиек етіп, бұл 
бастама қылмыстың құрықталуына оң 
ықпал ететіндігіне сенім білдірді.
Аудан  басшысы  өз  баяндамасын: 

“Құрметт і  жерлестер !  Елбасы  «Ұлт 
жоспары  –  қазақстандық  арманға 
бастайтын  жол»  мақаласында  Біз 
Қазақстанның осынау тарихи тағдырына 
сенем і з .  Мен  қа зақс тандықтарды 
Ұлт  жоспарын  жүзеге  асыруға  және 

реформаларды  жүрг і зуге  барынша 
белсенд і  қатысу ға ,  олар  ашатын 
мүмкіндіктерді пайдалануға шақырамын. 
Біз өзіміздің қазақстандық арманымыздың 
орындалуына  және  Қазақстанның 
өркендеуіне сенімді түрде қол жеткізетін 
боламыз! – деп атап өткен. Осы ауқымды 
іске байзақтықтар белсенділік танытып, 
өз үлестерін қосады деген сенімдемін. 
Бастарыңызға амандық, дендеріңізге 
саулық, жанұяларыңызға бақыт тілеймін” 
деген сөздермен тәмәмдады.

Кезек  жарыссөзге  беріліп ,  мінбеге 
бірінен соң бірі көтерілген Сарыкемер орта 
мектебінің директоры М.Наметқұлов, 
қазыналы  қария  С .Ермеков ,  “Талап” 
шаруа қожалығының жетекшісі М.Фазулов 
және  аудандағы  кәр іс  этномәдени 
орталығының  жетекшісі  Н .Шин  өсіп-
өркендеген өңіріміз, жасампаз жарқын 
істер, болашақта мән беретін мәселелер 
жайын сөз етті.
Мұхит Жанұзақұлы биыл ауданымыз 

ҰБТ -дан  жо ғ ары  к ө р с е т к іш к е  ие 
болғанын  мақтанышпен  айтып ,  бұл 
ең алдымен педагог қауымның еңбегі 
екенін,  осы  бағыттағы  жұмыстарды 
мейл і нше  жандандыру  керек т і г і н, 

әсіресе ата-ана мен мектеп арасындағы 
б а й л а ны с ты  к үшей т у ,  а л,  Сер і к 
Ермеков ауданның ауылшаруашылығы 
саласындағы ілгерілеушіліктер ерекше 
қуаныш сыйлайтындығын, келешекте 
агротехникалардың  санын  көбейту 
турасындағы ойларымен бөлісті.  Ал, 
білікті кәсіпкер Мауыт Фазулов елімізде 
еңбек етем деушілерге ерекше қамқорлық 
жасалып жатқандығын айтса, Наталья 
Шин ауданымыздағы ұлттар арасындағы 
достық ,  аудан  әкімшіліг і  тарапынан 

этномәдени орталықтарына көрсетілген 
көмектер төңірегінде сөз қозғады.
Жалпы жиын барысында тұрғындар 

тарапынан  жазбаша  түрде  бірнеше 
сауалдар, тілек-лебіздер жолданды. 
Бірінде  аудан  басшысының  еңбегі 

елеулі  екендігі  туралы  алғыс  сөздер 
айтылса, енді бірінде талай жылдардан 
бері шешімін таппай келген Сарыкемер 
а уы л ды қ  о к р у г і не  қ а р а с т ы  же р 
телімдерінің құжаттарын заңдастыру 
мәселесі айтылыпты. Ал, келесі сауал 
“Астана” балабақшасына  балаларын 
апарып жүрген ата-аналардың атынан 
келіп түсіпті. Онда  Мырзатай-Сарыкемер 
жолының бойына жарық орнату, қаңғыбас 

АУДАН  ƏКІМІНІЅ  ЌОРЫТЫНДЫ  ЕСЕБІАУДАН  ƏКІМІНІЅ  ЌОРЫТЫНДЫ  ЕСЕБІ

ÀËÛÍҒÀÍ ÀÑÓËÀÐ, ÀËÄÀҒÛ ÌIÍÄÅÒÒÅÐ 
иттерді жою мәселелері айтылған.
Тұрғындардың бұл ұсыныс-тілектері 

назарға алынып, аудан әкімі М.Шүкеев 
тиісті сала басшыларына тапсырмалар 
беріп, бақылауға алынатынын жеткізді.
Ес е п т і  жиынды  о блы с  ә к і м і н і ң 

о р ы н б а с а р ы  қ о р ы т т ы . Е р қ а н а т 
Нұрбапаұлы елдің бірлігі, келісімі мен 
тұрақтылығы - ең басты байлық екендігін 
айта келе, әрбір азаматтың денсаулыққа 
ден қоюы, жастарға сапалы білім беру, 
оларды  техникалық  мамандықтарға 

б а у л у ,  қ ы з  б а л а 
тәрбиесіне ерекше көңіл 
бөлу, халықты жұмыспен 
қамту  және  жекеменшік 
балабақшалар  ашуды 
қолға алу күн тәртібіндегі 
басты  мәселе  екендіг ін 
атап өтті.
Ө ң і р  б а с ш ы с ы н ы ң 

орынбасары  сонымен 
бірге  10 ақпанда  өткен 
Үк імет т і ң  кеңейт і л ген 
кеңес і нде  Елбасының 
айтқан  тапсырмалары 
т у р а л ы  ә ң г і м е л е п , 
Қ Р  Т ә у е л с і з д і г і н і ң 
2 5  жылды ғына  о р а й , 
орындалуы  тиіс  жұмыс 
жоспарымен таныстырды. 
Б а й з а қ  а у д а н ы н д а 
атқарылған  жұмыстарға 
өз бағасын беріп өтті. Осы 
бағыттан  таймай ,  елді 
дамуға бастауға шақырды.  
“Бұл  жыл  кризис  жылы 

емес, байзақтықтар  үшін кіріс жылы 
болсын” - деген ізгі тілекпен Ерқанат 
Манжуов өз сөзін қорытты.
Жиын  барысында  аудан  әк ім ін ің 

ауданның  2015  жылғы  әлеуметт і к -
экономикалық  дамуы  туралы  есебі 
арнайы  дайындалған  слайд  арқылы 
экраннан көрсетіліп тұрса, бүгінгі таңда  
республика көлемінде үлкен сұранысқа 
ие  болып  отырған   ауданымыздағы  
«Ақ  ниет»,   «Молочный Бидончик», 
«Есенбаев  М» және  «Rol la» шаруа 
қожалықтары   өндірген шұжық,  сүт, 
май, макарон өнімдерінің жәрмеңкесі 
ұйымдастырылды.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»3 13  ақпан   2016 жыл
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Д І НИ  СА УАТ ТЫЛЫҚТЫ  АРТ ТЫРУҒА  АРНАЛДЫ
“Åëiìiçäiң áàñòû êàïèòàëû-

á i ë iìä i  æà ñ ò à ð ”  ä å ã å í 
áîëàòûí Åëáàñûìûç. Áiëiì 
ìåí ғûëûìíûң àðқàñûíäà 
àäàìçàò áàëàñû өðêåíäåï-
өñiï, àëғà қàðàé æûëæûï 
êåëåäi. Әñiðåñå өñiï êåëå 
æàòқàí æàñөñïiðiìäåðäiң  äiíè 
ñàóàòòûëûғûí êөòåðó-óàқûò 
òàëàáûíàí òóûíäàï îòûðғàí 
ì i íäå ò .  Å ë áà ñûìûçäûң 
« Қ à ç à қ ñ ò à í - 2 0 5 0 » 
Ñòðàòåãèÿñû - қàëûïòàñқàí 
ìåìëåêåòòiң æàңà ñàÿñè 
áàғûòû» àòòû Қàçàқñòàí 
õ à ë қûí à  Æî ë ä à óû í ä à 
ðàäèêàëèçì, ýêñòðåìèçì æәíå 
òåððîðèçìíiң áàðëûқ òүðëåði 
ìåí êөðiíiñòåðiíå қàðñû êүðåñ 
æүðãiçóäi ìåìëåêåò ïåí îíûң 
èíñòèòóòòàðûíûң ìàңûçäû 
áàғûòû ðåòiíäå áåëãiëåï 
áåðãåí áîëàòûí. 
Жаќында   Ботамойнаќ  ауылдыќ 

клубында  мектеп  директорыныѕ  
тəрбие  ісі  жґніндегі  орынбасары 

С.Саменбаев,
« Ж ў м ы с п е н  ќ а м т у » 

орталыєыныѕ маманы.

Ќоєам дамуыныѕ да, адамзат 
ґркениетініѕ де ґзегі ґнімді 
еѕбек екені дəлелдеуді ќажет 
етпейтін аксиома. Ал, жеке 
адамныѕ  ґм ір і н і ѕ  а лтын 
арќауы осы маѕдай тер, табан 
аќы, адал еѕбекпен ґрілетіні 
əл імсаќтан  белг іл і .  Атам 
ќазаќ «Еѕбек етпеген ішіп-
жемейді» дегенде тек ќарын 
ќамын  єана  емес ,  ґмірдіѕ 
мəні еѕбек екенін алєа тартса керек. 
Рас ,  егемендіктіѕ  елеѕ-алаѕында 
жўмыссыздыќтыѕ  белеѕ  алєаны 
шындыќ .  Біраќ ,  ќазір  жўмыс  жоќ 
деген тек еріншектіѕ айтар сылтауы 
єана. Əйтпесе, ќазір жўмыс істегісі 
келетін, ізденген жанєа мїмкіншілік 
баршылыќ .  Елбасы  «Жўмыссызєа 
балыќ  берудіѕ  ќажеті  жоќ ,  оєан 
б а лыќ  аул ауды  їйр е ту  ке р е к» 
дегенде еѕбек етуге жаєдай туєызу 
туралы айтып отырєаны  шындыќ . 
Мемлекет  басшысы  Нўрсўлт ан  
Назарбаевтыѕ 5 реформа,100 наќты 
ќадам баєдарламалыќ Жолдауында 
еѕ басты тапсырмаларыныѕ бірі – бўл 
əлеуметтік-еѕбек ќатынастарыныѕ 
м о д е л ь д е р і н  ќ а л ы п т а с т ы р у , 
жўмыспен  ќамту  саласын  дамыту 
болып табылады. Нўрсўлтан Əбішўлы 
халыќты  еѕбекпен  ќамт амасыз 
етуді ўдайы назарда ўстап келеді. 
Сондыќтан да Елбасы жыл сайынєы 
халыќќа Жолдауларында жаѕа жўмыс 
орындарын  ашудыѕ ,  адамдарды 
ж а ѕ а  к ə с і п т е р г е  д а я р л ауды ѕ 
наќты  жолдарын  ўсынып ,  о сы 
тапсырмаларды  жїзеге  асыруды 
жергілікті билікке ќадап тапсыруда. 
Ґ з  і с і н  а ш а мы н  д е г е н д е р г е 
ќолдау  кґрсетет ін  мемлекетт ік 
баєдарламалар ќаншама? Сол себепті 
бїгінгі таѕда жўмыссыздарды, ґзін-
ґзі жўмыспен ќамтушыларды наќты 
экономикаєа  ќосуды  ќамтамасыз 
етуге баєытталєан шараларды жїзеге 
асыру маѕызды.

«Жўмыспен  ќамту  -  2020  жол 
картасы» баєдарламасыныѕ бірінші 
б а є ы ты  и нф р а ќ ў ры лым д а р ды 
дамыту  жəне азаматтарды  тўрєын 
їй-коммуналды шаруашылыєындаєы 
жґндеу  жўмыстарына  араластыра 
о т ы р ы п  ж ў м ы с п е н  ќ а м т уд ы 
ќамтамасыз  етуд і ,  инженерл ік -
к ґ л і к т і к  т р а н с п о р т т ы ќ 
инфраќўрылымдар мен əлеуметтік 
маѕызы  бар  объект ілерге  ауыл 
ж а с т а р ы н  т а р т уды  к ґ з д е й д і . 
«Жўмы с п е н  ќ а м т у - 2 0 2 0  жо л 
картасы» баєдарламасы кез келген 
инв е с т ици ялыќ  жоба  а я сынд а 
еѕбек  ре сурст арын ,  яєни  ауыл 
тўрєындарын  уаќытша  жўмыспен 
ќамту  мїмкінд іктер ін  барынша 
кеѕейтеді. Осы маќсатта їстіміздегі 
жылы аудан аумаєында 67 адамды 
жўмыспен ќамту жоспарлануда.
Аталмыш баєдарламаныѕ  екінші 

баєыты ауыл тўрєындарына шаєын 
не сиелер  беру  арќылы  ґз  і с і н 
ќўру  немесе  дамыту  маќсатында 
ауылдыќтардыѕ  баст амаларына 
ќолдау кґрсету болып отырады. Бір 
єана  жеке  кəсіпкерлікті  дамытуєа 
б а єы т т а л є а н  шаєын  н е с и ем ен 
ќамтамасыз ету кґлемі 3 млн. теѕгені 
ќўрап, ал сыйаќы мґлшерлемесі 6%-
дан аспайды. 

Ауылдыќ  жерлердег і  жўмысќа 
орналастыру мəселесі əлі де ґзекті. 
Жаѕа баєдарлама ауыл тўрєындары 
ґз  ісін  бастап  жїргізу  їшін  жан 
жаќты  жайт т арды  ќ ар а с тырып 
отыр .  Айталыќ ,  бизнес-жоспарды 
дайындау  бір  бґлек  болса ,  оны 
жїргізу екінші мəселе екені айдан 
аныќ. Сол їшін ґз ісін ары ќарай 
жїргізу  маќсатында  баєдарлама 
аясында кəсіпкерліктіѕ негізі жайлы 
тегін, айлыќ курстар ќарастырылєан. 
Їшінші баєыт: «Жўмыс берушініѕ 

ќажеттілігі шеѕберінде оќыту жəне 
ќоныс  аудару  арќылы  жўмысќа 
орналасуєа  жəрдемдесу»  болып 
т абылады .  Осы  баєыттыѕ  1 -ші 
ќўрамдас бґлігі жўмыс берушініѕ 
ќ аже т т і л і г і  шеѕбе р і н д е  ќ ай т а 
д а я рл ау  ку р с т а рын а  1 8  а д ам , 
б і л і к т і л і к  а р т т ы р у є а  7  а д а м 
ќамтылуда .  Оќу  тегін ,  шəкіртаќы 
тґленеді ,  мамандыєын  алєан  соѕ 
жўмыстары тўраќтандырылады.
Жастар тəжірибесі республикалыќ 

бюдже т т е н  ќ а ржыл а н дыр а ды , 
ўзаќтыєы 6 айдан аспайды, 29 жасќа 
дейінг і  жастар  мамандыќ  алып , 
оќуды аяќтаєаннан кейінгі 3 жылдан 
аспаєан білімгерлер ќабылданады. 
(Баєдарламаныѕ  2 0 1 4  жылєы  8 
ќ а з анда єы  №1 0 6 6  ќ аулысымен 
бекітілген  ґзгерістеріне  сəйкес) . 
2016 жылєа  жастарєа  158 орын , 
əлеуметтік жўмыс орындарына 90 
орын ќарастырылып отыр. 
Бўдан  бґлек ,  їстіміздегі  жылы 

мемлекетт ік  ат аулы  əлеуметт ік 
к ґм е к  жəн е  1 8  жа с ќ а  д е й і н г і 
балалары бар отбасылары ішіндегі 
жўмысќ а  жар амды  мїшел е р і н 
«Ґрлеу» жобасы аясында жўмыспен 
ќамтуєа жəрдемдесудіѕ мемлекеттік 
шараларына  т арту  маќс атында 
аќылы ќоєамдыќ жўмысќа 260 адам, 
инфраќўрылымдыќ  жўмыстарєа 
6 7  ад ам  жо спарланс а ,  шартты 
а ќша л ай  к ґме к  т а є а йынд а луы 
тиіс отбасы саны 332-ні ќўрамаќ. 
Сонд ай - а ќ  ат ап  ґ т ке н ім і зд е й , 
инфраќўрылымдыќ  жўмыстарєа : 
Н .Ки і кб а е в ,  Ќа з а ќ с т а нныѕ  4 0 
жылдыєы , Їлгілі орта мектептері 
мен орталыќ аудандыќ аурухананыѕ 
аєымдаєы  жəне  кїрделі  жґндеу 
ж ў м ы с т а р ы н а  ж ў м ы с ш ы л а р 
тартылмаќ.
Жоєарыда  кґрсетілген  халыќты 

ж ў м ы с п е н  ќ а м т у є а  ы ќ п а л 
етет індей  шараларды  ќабылдау 
ауданда  жўмыссыздыќтыѕ  ґсуіне 
жол  бермеуге  жəне  əлеуметт ік -
э кономика лыќ  т ўр аќ тылыќтыѕ 
саќталуына  мїмкіндік  туєызады . 
Баєдарламаєа  ќатысамын  деген 
аудан  тўрєындары  Байзаќ  ауданы 
əкімдігініѕ  «Халыќты  жўмыспен 
ќамту  орталыєы» КММ-не  келіп 
тіркелулеріѕізге болады. 

БАЄДАРЛАМА  ІС  ЖЇЗІНДЕБАЄДАРЛАМА  ІС  ЖЇЗІНДЕСАЙЛАУ - 2 0 1 6САЙЛАУ - 2 0 1 6
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М.Шартыќбаеваныѕ ўйытќы болуымен 
“Ќазаќстандаєы діни ахуал жəне оныѕ 
ќоєамдыќ ґмірге əсері” таќырыбында 
семинар-практикум ґтті.

 Алќалы жиында сґз алєан Жамбыл 
облысы əкімдігі «Дін проблемаларын 
зерттеу орталыєыныѕ» бґлім басшысы 
Е. Жаќыпов ата дініміз-исламныѕ 
тарихына шолу жасады.

-Ќазаќ  халќыныѕ  мəдениеті  мен 
салт-дəстїрі ислам ќўндылыќтарына  
негізделген. Алмаєайып замандарды 
бастан  ґткерген   халќымыз  ата 
дінін, тілін,  дəстїрін саќтай білген. 
Əбу  Ханифа  мазхабы  біздіѕ  ґмір 
салтымызбен бітеќайнасып їндесіп  
жатыр , -дей  келе   баяндамашы 
еліміздіѕ мəдени жəне əлеуметтік 
ґмір інде  ислам  д ін ін іѕ  алатын 
орнына ,  ґзге  аєымныѕ  жетегінде 
кеткен ќандастарымыздыѕ таєдыры,  
діни  радикализмніѕ  ќауіптілігіне 
тоќталды. Экстремизм, фанатизм жəне 
дін ќўндылыќтарын бўрмалаушылыќ 
діннен мїлдем алшаќ жатќан ўєымдар 
екенін тїсіндіріп, əлемдегі барлыќ 

ж
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Г. Ермўратова,
“Ауыл жаѕалыєы.

1979 ЖЫЛЫ 25 ЖЕЛТОЌСАНДА 
КСРО ƏСКЕРЛЕРІ АУЄАНЫСТАН 
Ш Е К А Р А С Ы Н А Н  Ґ Т І П , 
О Н Д А  1 9 8 9  ЖЫ Л Д Ы Ѕ 
АЌПАНЫНА  ДЕЙІН  СОЄЫС 
ЌИМЫЛДАРЫН  ЖЇРГІЗДІ . 
СОЄЫС ЖЫЛДАРЫНДА 14453 
КЕЅЕС  САРБАЗДАРЫ ,  ОНЫЅ 
ІШІНДЕ ЌАЗАЌСТАНДЫЌ 22 000    
ЖАУЫНГЕР  ЎРЫС ДАЛАСЫНАН 
ЌАЙТПАДЫ.

Аймантґбелік Жамбыл Тґлепбаев 
та  интернационалдыќ борышын ауєан 
жерінде ґтеп келген  жауынгерлердіѕ 
бірі. 1963 жылдыѕ  20 наурызында  
Аймантґбе (бўрынєы Ленин колхозы)  
ауылында  дїниеге келген ол орта 
мектепті бітірген соѕ,  1981 жылдыѕ 
кїзінде  Ќарулы  Кїштер ќатарына 
шаќыртылып ,  алдымен  Алматы 
облысына ќарасты Іле ауданында екі 
айлыќ  дайындыќ  курсынан  ґткен 
соѕ, Кабул ќаласында  орналасќан 
485170  əскери бґлімніѕ танкі жґндеу 
батальонына  тїседі.

-Ауєанстандаєы сўрапыл соєыс 9 
жыл 10 айєа созылды. 15 аќпан кїні-
ауєан жерінен Кеѕес əскерлерініѕ 
шыєарылєанына  27 жыл  толады . 
Ќаншама жылдар ґткенімен соєыс 
салєан жара жазылар емес. Аудан 
орталыєы-Сарыкемерде ауєан жерінде 
ќаза тапќан  жауынгерлерге арнап, 
ескерткіш  орнатылды. «Батырдыѕ 
єўмыры ќысќа, даѕќы ўзаќ» дегендей, 
ќанды  шайќаста  батылдыќ  пен 
ерліктіѕ  ерен  їлгісін  кґрсеткен , 
ќаћарман жауынгерлер суханбайлыќ 
Нїркен  Абдуалиев ,  жетібайлыќ 
Ќайрат Сїлейменов, кеѕестік Ерєали 
Теміртаевтардыѕ ерліктері ешуаќытта 
ўмытылмайды. Даѕќты батырлардыѕ 
ерліктері  кейінгі ґсіп келе жатќан 
жастарды отансїйгіштікке, ґз елініѕ 
патриоты болуєа тəрбиелейді.
ХХ єасырдаєы еѕ ўзаќ соєыс-бўл 

ауєан жеріндегі шайќас екен. 1979-
89 жылдар аралыєында, яєни  2238 
кїнге созылєан  бўл соєыста кґптеген 
отбасыныѕ  шаѕыраєы  шайќалды . 
Жалєыз  боздаєынан  айырылєан 
ана, жесір ќалєан əйел, əкесіз ґскен 
ба ла  мен  шаѕыра єы  орт а сына 
тїскен  отбасылар  ќаншама? Енді 
єана азамат атанып,  əскер ќатарына 
алынєан жігіттеріміз жат жерде кґз 
жўмды, кейбір жауынгерлер із-тїзсіз 
жоєалып кетті. Аяќ-ќолдан айырылєан 
мїгедектер де аз емес. Жалпы ауєан 
соєысыныѕ ќасіреті  мен ќайєысы 
ўшан-теѕіз,-дейді бізбен əѕгімесінде 
Жамбыл аєынан жарылып.

 «Жўмбаќ соєыс»  деген атаумен 
тарихќа енген аталмыш ќырєынныѕ 
ортасына  тїскендердіѕ   дені  18 
жаста болатын. Маєынасыз майданєа 
тарихшылар  тїрлі  баєа  бергеніне 
ќарамастан ,  бўл  соєыстыѕ  бел 
ортасында болєан  Жамбыл секілді 
ґрімдей жастардыѕ алдында їлкен 

маќсат тўрды. Ол Ауєаныстан жеріндегі 
душмандар басќыншылыєына тойтарыс 
беріп жергілікті халыќтыѕ тыныштыєын 
ќорєау жəне ґзініѕ отан алдындаєы 
интернационалдыќ борышын ќалтќысыз 
ґтеу болатын.

 Жастыќ шаєыныѕ сїбелі їлесін оќ пен 
от астында ґткізіп, елге  аман оралып, 
туєан жерімен ќауышќан  Жамбыл 
Əзімўлы  əлеуметтік-экономикалыќ  
даму тўрєысынан  артта ќалєан  ауєан 
халќыныѕ тўрмысы,  ґгіз арбамен 
жер жыртып, егін еккен шаруаныѕ 
келбеті,  аш-жалаѕаш тамаќ сўраєан  
балалардыѕ жїзі, ўрыс кезінде ќаза 
тапќан  жолдастарыныѕ   бейкїнə  
жанары  туралы  айтуєа ќўлќы жоќ 
екенін бірден байќатты. Жолдастары 
В. Ибрагимов пен А. Клищенко їшеуі  
Кабул ќаласыныѕ таулы  аймаєында 
орын  тепкен  əскери   батальонда  
ќызмет ете жїріп,  ґліммен бетпе-
бет келген кездері  де аз болмапты.   
Интернационалдыќ борышын адал 
атќарєаны їшін  Жамбыл  Тґлепбаев 
“Кеѕес  əскерініѕ  Ауєан  жерінен 
шыєарылєанына 25 жыл“ жəне ауєан 
елініѕ «Интернационалист жауынгер»   
секілді  бірнеше   медальдармен , 
тґсбелгімен марапатталєан.
Сонау Ауєан жерінде ќару асынып, 

мўѕ арќалаєан сын саєатта ерлік пен 
ґрліктіѕ їлгісін кґрсеткен Жамбыл 1983 
жылдыѕ желтоќсанында туєан жерге 
оралєан-ды. 1984 жылдан 1996 жылєа 
дейін Михайловка АТП-да жїргізуші 
болып еѕбек еткен ол зайыбы Перизат 
екеуі  бїгінде алты перзент  тəрбиелеп 
отыр. Немереніѕ ќызыєын кґріп отырєан 
атпал азамат  кейбір ќаруластары  секілді 
“бірнеше душманды ќырып, ерлік 
жасадым” деп маќтанудан бойын аулаќ  
ўстайды.   Ќарапайымдылыєы соншалыќ  
ол ґзініѕ жўмыссыз жїргендігін де  
жасырып  ќалды. Осы сəтте маєан 
Тґлеген  аќынныѕ: «Бўл ќазаќта жігіттер 
бар нар ќасќа, Жарќылдаєан алмас 
па?!» деген  ґлеѕі ауєан соєысыныѕ 
ардагері  Жамбыл Тґлепбаевќа арналып 
айтылєандай кґрінді.

дəстїрлі жаћандыќ дін атаулы ешќашан 
озбырлыќ пен зорлыќ-зомбылыќты 
ќабылдамайтындыєын ,  керісінше 
адамгершілікке, ґзара тїсіністікке, ґзге 
ўлттар мен сенім-нанымдарєа барынша 
ќўрметпен ќарауєа шаќыратындыєы 
турасында  сґз  ќозєады .  Əлемдегі 
жəне əрбір отбасындаєы тыныштыќ 
пен  мейірімділік  жəне  жетіст ік 
біздіѕ  ортаќ  мїддеміздіѕ  кепілі 
болып табылатындыєын,  болашаєы 
біртўтас ўлт  ”біздіѕ бірлігіміз-біздіѕ 
əралуандыєымызда”  екендігін, ўлттыќ 
ќўндылыќтарымыз:  тілімізді, дінімізді, 
тарихымызды, салт-дəстїрлерімізді  
жетік білудіѕ маѕызын сґз етті.  Заѕ 
аясында атќарылып жатќан жўмыстар 
жəне де тыйым салынєан ўйымдар 
жайлы айтып ґтті. 
Бўдан  соѕ  сґз  алєан  аудандыќ 

прокуратурасыныѕ аєа прокуроры 
Б.  Ќалыбаев жас буынныѕ  басты 
міндеті білім алу екендігін айтты. 
Аудан əкімдігі білім бґлімініѕ тəрбие 
жґніндегі əдіскері И. Спаналиев болса  
ќоєамєа ќатер  тґндіретін  жат діни 

аєымдардан саќ болу, интернеттен 
ќажетті   аќпарат  алу,  мектептіѕ 
ішкі  тəртіп ережесін саќтау жайын  
əѕгімеледі
Сонымен  ќатар  «Соќыр  сенім», 

«Айналайын ,  адаспа ! »  с ек і лд і 
бейнефильмдер  кґрсетіліп ,  “Дін 
дегеніміз не?”, “Террорлыќ əрекеттен   
зардап  шегетін  кім?”,  “Əлемдік 
діндердіѕ айырмашылыєы ќандай?”, 
“Саллафиттер деген кімдер?”, “Хиджап 
ќажет пе? , “Діни сауатты адам деп 
кімді айтамыз?” деген сўраќтарєа жан-
жаќты жауаптар берілді.
Шара соѕында мектеп директоры   А. 

Есжанова алєысын білдіріп, мўндай 
шаралар жиі ўйымдастырылса деген 
ґтінішін білдірді.

*                *              *
Оќушылардыѕ  діни сауаттылыєын 

арттыру маќсатында  директордыѕ 
тəрбие ісі жґніндегі орынбасары Г. 
Абитаеваныѕ мўрындыќ болуымен  
Ы. Алтынсарин атындаєы мектепте 
“Діни сауаттылыќ-уаќыт талабы” атты 
таќырыпта ґткен дґѕгелек їстелге 7-8-

9-11 сынып оќушылары ќатысты.
Д ґ ѕ г е л е к  ї с т е л д і   м е к т е п 

директоры  Т. Мамасеріков  ашып, 
дінніѕ ќоєамдаєы рґлін баяндады. 
Аудандыќ  ішкі  саясат  бґлімініѕ 
маманы С. Айтенова, Жамбыл облысы 
бойынша ЎЌК аудандыќ бґлімшесініѕ 
маманы Б. Мамырбаев  жастар мен 
оќушылардыѕ  діни  сауаттылыєын 
кґтерудіѕ маѕызын тілге тиек етті. 
Ата-аналар комитетініѕ тґрайымы А. 
Инкарбаева болса бала тəрбиесіндегі 
ата-ананыѕ рґлін  кїшейту ќажеттігін 
айтса, мектеп директорыныѕ  тəрбие 
і с і  жґн індег і  орынбас ары   М .  
Зəуірбекова  “Теріс  діни  аєымныѕ 
ќоєамєа тигізетін əсері”  таќырыбында 
баяндама жасап, ґзге дінніѕ арбауына 
тїскен ќандастарымыздыѕ  аянышты 
таєдырынан аќпарат берді.

 Педагог-психологтар М. Айтекеева 
мен А. Сатенова “Алтын сандыќ” атты 
оќушылармен  тренинг ґткізе отырып, 
жас ґскіндердіѕ діни аєымдарєа деген  
кґзќарастарын  зерделеді.

Ґз тілшіміз.

Д І НИ СА УАТ ТЫЛЫҚТЫ АРТ ТЫР УҒА АРНАЛДЫТЫ

 ОН СЕГІЗІНДЕ ОТ КЕШКЕН 

М.Шалғынбай,
«Ауыл жаңалығы».

Бү г і н г і  т аңда  ел ім і з 
а ума ғында  Қа з а қ с т ан 
Республикасы Парламенті 
М ә ж і л і с і н і ң  ж ә н е 
жергілікті мәслихаттардың 
депутаттарын  сайлауды 
әзірлеу мен өткізуге дайындық 
жұмыс т а ры  б а с т а лып 
кеткені  белг іл і .  Облыс 
әкімі Кәрім Көкрекбаевтың 
тапсырмасына сәйкес Тараз 
қаласы мен аудандарда сайлауды 
ұйымдастыру және өткізу бойынша 
атқарылып отырған жұмыстарды 
зерделеу жөнінде жауапты азаматтар 
белгіленіп, үстіміздегі жылдың 9-10 
ақпаны күндері арнайы топ дайындық 
барысын зерделеген еді.  
Құрамында облыс әкімі аппаратының 
бас инспекторы Бақыт Базаров, 
облыс әкімдігі қаржы басқармасы 
басшысының орынбасары Сәкен 
Асатов, аудан әкімінің орынбасары 
Сағындық  Кенжебаев  бар  топ 
мүшелері  аудан  аумағындағы 
округтік сайлау комиссияларының 
дайындықтарын зерделеп шықты. 
Дайындық жұмыстарын анықтау 
барысында белгілі болғаны аудан 
бойынша үш облыстық округтік 
сайлау комиссиясы, 15 аудандық 
округтік сайлау комиссиясы, 35 
сайлау учаскелері жұмыс атқаратын 
(жабық сайлау учаскелері жоқ) 
болады.

Облыстық  окру г т і к  с айлау 
комиссиясы  №10,  №11,  №12 
аудандық округтік сайлау комиссиясы 
№1 - №15 және сайлау учаскелері 
№113 -  №147 қажетт і  кеңсе 
тауарларымен қамтылмаған. 
№113-тен  - №147-ші  сайлау 
учаскелерінде дауыс беруге арналған 
кабиналары мен қажетті дауыс беру 
жәшіктері (урналар) орнатылыпты.
Аталған сайлау учаскелеріндегі 
дауыс беруге арналған кабиналардың 
маталары ескіргеніне байланысты 
500 шаршы метр матаға, түгендеу 
жүргізу нәтижесінде анықталған, 
тозығы жеткен маталарға облыстық 
сайлау комиссиясына тапсырыс 
жасалған.
№115 - №147 сайлау учаскелерінде 

– мәдениет үйі мен орта мектептерде 
сайлау өткізуге барлық жағдайлар 
жасалған ,  ғимараттарда  жылу 
температуралары қалыпты деңгейге 
келтірілген.

С о н ы м е н  қ а т а р , 
к о м и с с и я  т ө р а ғ а , 
т ө р а йым д а ры  м е н 
мүшелер і  ө здер і н е 
жүктелген міндеттер мен 
заңдылықтарды толық 
білетіндігі тексерілді. № 
113, №119, №144 сайлау 
комиссиялары мүшелері 
өздерінің қай партиядан 
н е м е с е  қ о ғ а м д ы қ 
ұйымнан ұсынылғаны 
жөнінде нақты мәлімет 
бере алды.

Сайлау учаскелерінің төраға, 
төрайымдары ,  орынбасарлары 
мен хатшыларының қатысуымен 
ағымдағы жылдың 29 қаңтары мен 
5 ақпанында семинарлар өткізілген. 
Алдағы уақытта ағымдағы жылдың 

19 ақпаны және 4 наурызында 
семинарлар өткізу жоспарлануда.
Сонымен қатар, сайлау учаскелерінің 
атаулары маңдайшаларда толық 
жазылғандығы да назардан тыс 
қалмады. 
Зерделеу  барысында  сайлау 
науқанын қаржылық, материалдық-
техникалық, ұйымдастырушылық 
және ақпараттық қамтамасыз етуге 
байланысты  өзекті  мәселелер 
жөнінде бірқатар түсініктемелер 
берілді.  
Сайлау учаскелерінде дауыс беруді 
ұйымдастырудың және өткізудің 
рәсімдеріне ,  учаскелік  сайлау 
комиссияларының іс-әрекеттеріне 
айрықша көңіл бөлінді.

ДАЙЫНДЫЌ БАРЫСЫ ПЫСЫЌТАЛДЫ
Бү г і н г і  т аңда  ел ім і

Ќоєам дамуыныѕ да, адамзатЌ

1979 ЖЫЛЫ 25 ЖЕЛ
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21.40 “Чёрный квадрат”. 22.10 Т/с “Сильнее судьбы”. 00.00 Т/с 
“Хмуров”. 01.40 Жаѕалыќтар. 02.05-03.00 “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 “Белые волки”. 11.55 “Басты патруль” баєдарламасы. 
12.05 Т/х “Сїйген жар”. 12.30 Т/х “Єажайып жан”. 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”. 00.00 “Время”. 00.30 Т/с “Мажор”. 01.45 “П@
ytina”.  02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 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 “Магия кухни”. 
11.45, 01.40 “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 “Тур де Хабар”. 
18.25 Т/х “Пəленшеевтер”. 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”. 11.00 М/ф “Флинстоуны”. 
12.00 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 15.00 Т/с “Бригада”. 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 “Город и деревня”. 03.00 Х/ф 
“Гремлины”. 05.00 М/с “Дак и Доджерс”.

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 “Белые волки”. 11.55 “Басты патруль” баєдарламасы. 
12.05 Т/х “Сїйген жар”. 12.30 Т/х “Єажайып жан”. 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”. 01.45 “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 
“Сильнее судьбы”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 
13.10 Т/с “Хмуров”. 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 “Сильнее судьбы”. 
00.20 Т/с “Хмуров”. 02.20 Жаѕалыќтар. 02.45-03.00 “КТК” 
ќоржынынан”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 10.50, 00.50 Т/х “Сўѕќар”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “... “Їй болу ќиын”.  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 “Журналистік зерттеу”. 17.30, 
19.30, 00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Ќазаќстандаєы əскери 
білім беру жїйесі”. Д/ф. 18.15 М/с “Аюлар”. 20.20 “Айтуєа 
оѕай”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу 
ќиын”. 01.35 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы.

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 “Магия кухни”. 11.45, 01.30 “Сотќа жеткізбей” деректі 
драмасы. 12.15, 19.15 Т/х “Тракторшыныѕ махаббаты”. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 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 “Пəленшеевтер”.  19.55, 
23.50  “Негізінде”. 20.00, 23.55 Жаѕалыќтар. 20.30 “Линия 
судьбы”. 20.55, 00.25 “По сути”. 21.00, 00.30 “Итоги дня”.  23.20 
“Бетпе-бет”. 

ХАБАР

КТК

КТК
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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 “Белые волки”. 11.55 “Басты патруль”. 12.05 Т/х “Сїйген 
жар”. 12.30 Т/х “Єажайып жан”. 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”. 21.30 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@
ytina” баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.30 Т/с “Мажор”. 01.45 
“П@ytina”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.15 “Ашыєын айтќанда”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Киелі неке”. 09.00 Т/х 
“Базарбаевтар”. 10.30 М/с “Флинстоуны”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 
“Информбюро”. 14.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 15.00 Т/х “Бригада”.  
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 “Бонни и Клайд”. 03.00 Х/ф “Вскрытие пришельца”. 
05.00 М/с “Дак Доджерс”.

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 
“Грани”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”.  
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”.

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “... Їй болу ќиын”. 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”. 17.30, 19.30, 00.00, 03.00 
“KAZNEWS”. 17.55 “Ќылмыс пен жаза”. 18.15 М/с “Аюлар”. 
20.20 “Айтуєа оѕай...”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.35 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 02.30  
“Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

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 
“Сильнее судьбы”. 12.00 Новости. 12.40 “Главная редакция”. 
13.20 “Другая правда”. 14.10 Т/с “Хмуров”. 15.50 “Барышня-
крестьянка”. 16.50 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”- “Ожог”. 22.10 Т/с 
“Сильнее судьбы”. 00.00 Т/с “Хмуров”. 01.40 Жаѕалыќтар. 02.05 
“КТК” ќоржынынан”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 

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 “Магия кухни”. 
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 “Пəленшеевтер”. 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 “Грани”. 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 “Уроки самопознания”. 
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”. 11.00 М/с “Флинстоуны”. 
12.00 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 15.00 Т/с “Бригада”. 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 “Секс в большом городе”.
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ЕВРАЗИЯ

07.00 “KAZNET”. 08.00, 20.30, 23.40 Новости “20:30”. 08.30, 
20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 09.00, 14.40 Т/х “Ханшайым”. 10.20 
Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.00, 
22.00 Т/х “Əлия”. 16.00 Т/х “Махаббат хикаясы”. 17.00, 21.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 22.50 Т/с “Хорошие руки”. 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, 22.50 Т/х “Ханшайым”. 
10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.10, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.40 Т/х “Ханшайым”. 16.00 Т/х  
“Махаббат хикасы”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 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, 22.50 Т/х “Хорошие 
руки”.  10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім 
жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.40 Т/х “Ханшайым”. 16.00 
Т/х “Махаббат хикаясы”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
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 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 “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.)
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ХАБАР

КТК

        Дүйсенбі  15  ақпан 
ҚАЗАҚСТАН

17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным!”.17.30, 19.30, 00.00, 03.00 
“KAZNEWS”. 17.50 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.00 
“Ґзгерген ґѕір”. 18.20 М/с “Аюлар”. 18.35 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”. 20.20 “Серпіліс”. 21.05 Т/х “Шырєалаѕ”. 
22.00 Т/х “Келін”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу ќиын”. 00.45 “SPORT.kz”. 
01.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 02.00 “Аќсауыт”. 02.30  
“Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 03.45 Əнўран.

Профилактика до 17.00
17.00 Жаѕалыќтар. 17.05 “Давай поженимся!”. 18.00 “Пусть 
говорят”. 19.00 Т/с “Золотая клетка”. 20.00 “Главные новости”. 
21.00 Т/х “Сїйген жар”. 21.30 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina” 
баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.30 Т/с “Мажор”. 01.45 “П@
ytina+” баєдарламасы. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.10 “Сапа 
баќылауда”. 03.35 “Контрольная закупка”.

Профилактические работы
16.58 ЌР əнўраны. 17.00 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 “Высоты свободы”. 03.00 
Х/ф “Последняя мимзи Вселенной”. 05.00 М/с “Дак Доджерс”.

Техническая профилактика до 17.00
17.00 ЌР əнўраны. 17.05 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 “Главная редакция”. 
22.10 Т/с “Сильнее судьбы”. 00.00 Т/с “Хмуров”. 01.40 “Біздіѕ 
концерт”. 02.35 Жаѕалыќтар.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “KAZNET”. 07.50 М/ф “Тўзаќ”. 08.10 “Біздіѕ уаќыт”. 
09.00, 14.40 Т/х “Ханшайым”. 10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 
11.30, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.00, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.00 
“Избранное за неделю”. 16.00 Т/х “Махаббат хикаясы”. 17.00, 
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

С 3.00 до 17.00 - технический перерыв
17.00, 04.00 ЌР əнўраны. 07.02 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, 00.20  
“По сути”. 21.00, 00.25 “Итоги дня”.  21.30 Т/с “Осколки”. 22.30 
“Жекпе-жек”. 23.15 “Бетпе-бет”. 00.55 “Сотќа жеткізбей” деректі 
драмасы.  01.25 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
Планово-профилактические работы

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 “Мўєалім мəртебесі”. 21.10 “Ќоєам жəне 
заѕ”. 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-47-02-17. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы,  Гаджиев көшесі, №10/2 үйдің 
тұрғыны болған Анагазиева Зейнекульдің  2013  
жылдың  19 наурызы күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде,  
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, 
Орынқұлов көшесі  №92 үйде  орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  А.Асырауоваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-48-02-17. Джунусбекова  Рахима 

Адилжановнаның атына шаруа қожалығын 
жүргізу үшін (кадастрлық нөмірі 06-087-
079-084) жалпы алаңы 7,28 га жер учаскесіне 
29.04.2015 жылы уақытша 49 жылға  (ұзақ 
мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер пайдалану 
(жалға алу) құқығын беретін №973098 

МАМАН  КЕЅЕС  БЕРЕДІМАМАН  КЕЅЕС  БЕРЕДІ
ШОШЌАНЫЅ АФРИКАЛЫЌ ОБАСЫ
Ж.Инкарбеков,
Байзаќ ауданы əкімдігі ветеринария бґлімініѕ мас маманы.

Ресей Федерациясы аумаєында шошќаныѕ африкалыќ обасыныѕ  шыєу жаєдайына байланысты жəне 
Ќазаќстан Республикасы аумаєына енгізбеу маќсатында шошќа ґсірумен айналысатын мал егелері келесі 
жаєдайларды есте саќтауы тиіс:
Шошќаныѕ африкалыќ обасыныѕ клиникалыќ белгілері:
Бўл аса ќауіпті жўќпалы  вирусты ауру. Шошќаныѕ денесініѕ ќызуы ґте жоєары 40,5 - 42,0 градусќа 

дейін кґтеріледі. Ќызу салдарынан майда ќан тамырлары жарылып, терісі бірден кґгереді (сиякґк тїсті). 
Демігу, жґтел, əлсін-əлсін ќўсу байќалады, артќы аяєыныѕ параличінен кґтеріле алмай ќалады. Əр жастаєы 
їй жəне жабайы шошќалар ауырады.
Ауру ќўстар, кеміргіштер, їй жəне жабайы жануарлар, тері паразиттері (кене, бит) арќылы, жəне ауру 

немесе ґлген малмен араласќан жаєдайда жўєады.
Ауру 2-6 тəулікке созылады. Ауру шошќалар бірден ґлтіріліп, ґртеу жўмысы жїргізіледі де ауру шыќќан 

шаруашылыќ карантинге жабылады.
Шошќа ґсірумен айналысатын шаруашылыќтар, мал егелері тґмендегі ережелерді саќтаєаны жґн:
- шошќаларды вакцинация жасау їшін мал санын толыќ беру;
- малды ќамауда ўстау;
- əрбір он кїн сайын мал ќораларда ќансорєыш жəндіктерге (кене, бит, бїрге) жəне кеміргіштерге ќарсы 

кїрес жїргізу;
- басќа жерден шошќа малын əкелмеу;
- ауру шыќќан ґѕірлермен ќарым-ќатынасты шектеу.
Егерде шошќада жоєарєыда айтылєан белгілері болєан жаєдайда, міндетті тїрде ґѕірлік мемлекеттік 

ветеринариялыќ мекемеге хабар берген жґн.

ЖЎМЫС ІСТЕП ТЎРЄАН КƏСІПКЕРЛІК 
ЌЫЗМЕТТІ ЖЇРГІЗУГЕ СЕРВИСТІК ЌОЛДАУ 

КЕЛЕСІ ЌЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША ТЕГІН 
КҐРСЕТІЛЕДІ:

1. Бухгалтерлік жəне салыќтыќ есеп жїргізумен, 
сондай-аќ статистикалыќ есептілікті жасаумен 
байланысты ќызметтер;

2. Кедендік рəсімдер бойынша ќызметтер;
3. Менеджмент жїйелерін енгізу бойынша 

консультациялар беру жəне бїкіл процесті толыќ 
сїйемелдеу;

4. Заѕгерлік ќызметтер кґрсету;
5. Маркетинг мəселелері бойынша ќызметтер;
6. Аќпараттыќ технологияларєа ќызмет кґрсету 

саласындаєы консультациялар;
7. Мемлекеттік сатып алуєа, ўлттыќ компаниялар 

мен жер ќойнауын пайдаланушылардыѕ сатып 
алуына байланысты ќызметтер;

8. Менеджмент мəселелері бойынша ќызметтер.
Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Сарыкемер 

ауылы, Байзаќ батыр кґшесі №101 «Д». Жўмыс 
тел.: 8 (726 37) 2- 26-60; ўялы тел.: 8  747 500 73 33, 
8  705 737 71 42.
Жамбыл облысы, Тараз ќаласы, Желтоќсан кґшесі 

№94 (КЌКО «Даму» КДЌАЌ єимараты); жўмыс тел.: 
8 (726 2) 555 91 28, 8 (726 2) 555 900.

Жамбыл облысы кəсіпкерлер Палатасы 
Байзаќ аудандыќ филиалы.

Бəріѕе! Бəріѕе! Бəріѕе! Бəріѕе! 
Бəріѕе!Бəріѕе!

Егер сіз ќандайда бір ќиын жаєдайєа душар Егер сіз ќандайда бір ќиын жаєдайєа душар 
болсаѕыз, есіѕізде болсын шешілмейтін болсаѕыз, есіѕізде болсын шешілмейтін 
жаєдайлар болмайды. Шешілетін жолдар жаєдайлар болмайды. Шешілетін жолдар 
əрќашанда бар, тек ќана соны таба білу əрќашанда бар, тек ќана соны таба білу 
ќажет .  Егерде  біздіѕ  ўсынып  отырєан ќажет .  Егерде  біздіѕ  ўсынып  отырєан 
кеѕестеріміз бен ќоєамдыќ ќабылдауымызды кеѕестеріміз бен ќоєамдыќ ќабылдауымызды 
пайдалансаѕыз сіз сол ќиын жаєдайдан шыєа пайдалансаѕыз сіз сол ќиын жаєдайдан шыєа 
аласыз.аласыз.
Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ жанынан Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ жанынан 
ќўрылєан «Балалардыѕ ќоєамдыќ ќабылдау ќўрылєан «Балалардыѕ ќоєамдыќ ќабылдау 
орталыєы» Сіздер їшін ќызмет жасайды жəне орталыєы» Сіздер їшін ќызмет жасайды жəне 
əрќашанда сіздерге кґмек кґрсетуге дайын.əрќашанда сіздерге кґмек кґрсетуге дайын.
Сенім телефоны: 4-03-06. Орналасќан Сенім телефоны: 4-03-06. Орналасќан 
мекен-жайы: Сарыкемер ауылы, Суханбаев мекен-жайы: Сарыкемер ауылы, Суханбаев 
кґшесі, 142 «В». кґшесі, 142 «В». 

Аудандық балалар мен жасөспірімдер Аудандық балалар мен жасөспірімдер 
орталығы.орталығы.

“Шырєалаѕ”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “...Їй болу ќиын”. 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 “Келбет”. 17.30, 19.30, 
00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Табыс сыры”. Арнайы жоба. 
18.15 М/с “Аюлар”. 20.20 “Айтуєа оѕай...” . 22.55 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.35 

“Əйел баќыты”. 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ- 
баршаєа ортаќ 

К.Сартаева, 
Г.Саєынбекова,
Н.Гоголь орта мектебініѕ əлеуметтік 

педагогтары.

Ґмірге келген адамдар бір-біріне ќиналєан 
кезде ќол ўшын беріп, жаќсылыќ жасаєанєа 
не жетсін! Əсіресе ата-анасынан жастайынан 
жетім ќалєан, жїрегі жаралы, кґѕілі ќаяу 
ґрендерді ќамќорлыќќа  алып, шатыќќа 
бґленгендер їлкен сауапќа кенеледі екен.
Жаќында Талас ауылындаєы Н.Гоголь 

атындаєы орта мектебінде  педагогикалыќ 
ўжым жəне осындаєы əлеуметтік  жаєдайы 
тґмен  отбасы  балаларына  ќамќорлыќ 
к ґ р с е т уш і  «Мей і р і м »  ў йымыныѕ 
ўйымдастыруымен «Ќамќорлыќ-ізгілікті іс» 
атты ќайырымдылыќ акциясы ґтті. 
Жылына екі рет ґткізілетін шараны мектеп 

директоры  Н .Телтаев  ашып ,  акцияныѕ 
кґздеген  маќсаты-əлеуметтік  жаєдайы 
тґмен  балаларєа  їлкендер  тарапынан 
ќайырымдылыќ кґмек кґрсету,  сонымен 
ќатар оќушыларды бір-біріне ќамќор болуєа, 
адамгершілік ќасиеттерді баєалауєа тəрбиелеу 
арќылы жас ўрпаќты ізгі істерге ќўлшындыру 
болып табылатындыєын айтып, сауапты 
шараєа белсене атсалысуєа шаќырды.
Ќайырымдылыќ  шарасында  мектеп 

ґнерпаздары əн мен кїйден шашу шашты. 
Сауапты іске əсіресе педагогикалыќ ўжым 
айрыќша їлестерін ќосты. Жиналєан ќаржыєа 
əлеуметтік жаєдайы тґмен, кґп балалы отбасы 
балаларына, атап айтќанда 12 оќушыєа заттай 
кґмек кґрсетілді. Ќайырымдылыќ шарасына 
белсене ќатысќан сынып оќушыларына 
«Мейірім» ўйымыныѕ атынан Алєыс хаттар 
тапсырылды .  Мўнымен  ќатар  шынайы 
ќамќорлыќты əспеттеген шараєа белсенділік 
танытќан азаматтарєа алєыс айтылды.

“Байзаќ аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы”- “Сельская новь” газетініѕ редакциясы” ЖШС-і 
ўжымы аудан əкімдігі ішкі саясат бґлімініѕ басшысы Мырзахан Маханбетовке анасы 

ЖАЗИРА  ЖАНЌЎЛЌЫЗЫНЫЅ
ќайтыс болуына байланысты  ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Аудан əкімі жəне аудандыќ мəслихат аппараттары, аудандыќ ардагерлер кеѕесі аудан 
əкімдігініѕ ішкі саясат бґлімініѕ басшысы Мырзахан Маханбетовке анасы 

ЖАЗИРА  ЖАНЌЎЛЌЫЗЫНЫЅ
ќайтыс болуына байланысты  ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

А

нөмірлі және шаруа қожалығын жүргізу үшін 
(кадастрлық нөмірі 06-087-080-030) жалпы 
алаңы 24,11 га жер учаскесіне 12.05.2015 
жылы уақытша 49 жылға  (ұзақ мерзімге, 
қысқа мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беретін №973099 нөмірлі 
мемлекеттік актілері жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп табылсын.

*                  *                   *
Т-49-02-17. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Үлгілі  ауылы,  Жақыпбай көшесі 200 (Победа 
№192) үйдің  тұрғыны болған Даулетияров 
Сейтқасымның  1996 жылдың 17 шілдесі 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.


