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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Тастеміров Ағзам Ахметжанұлы - аудан әкімі, әр айдың екінші және соңғы 
бейсенбісі, сағат 10.00-ден - 13.00-ге дейін. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш. 
Уәлиханов көшесі, 44, телефон: 22-646, 22-648.
Махметов Аманбек Ғазизұлы - аудан әкімінің орынбасары,  әр дүйсенбі, 

сағ. 11.00-ден 13.00-ге дейін. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш. Уәлиханов 
көшесі, 44, телефон: 22-164, 22-648.
Қазжанов Айдын Сапарбекұлы - аудан әкімінің орынбасары, әр сәрсенбі, 

сағ. 15.00-ден 17.00-ге дейін. Мекен-жайы: Саумалкөл с., 
Ш. Уәлиханов көшесі, 44, телефон: 22-479, 22-648.
Науанова Мафруза Тасболатқызы - аудан әкімінің орынбасары, әр 

сейсенбі, сағ.15.00-ден 17.00-ге дейін. Мекен-жайы: Саумалкөл с., 
Ш. Уәлиханов көшесі, 44, телефон: 21-641, 22-648.
Ғаббасов Әли Әнасұлы - аудан әкімінің аппарат басшысы, әр жұма, сағ. 

15.00-ден 17.00-ге дейін. Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш. Уәлиханов көшесі, 
44, телефон: 21-782, 22-648
Аудан әкімінің виртуалды қабылдауы airtau.sko.kz сайтында қызмет 

етеді.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қоғамның сенімін, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін 

қорғау мақсатында, сонымен қатар аудан әкімі аппараты қызметкерлерінің 
лауазымдық және сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтарын және Әдеп кодексінінің талаптарын сақтамау жағдайларын 
анықтау мақсатында, «Айыртау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде  8(71533) 22646 сенім телефоны және airtau-akimat@sko.kz 
электрондық пошта қызмет етеді.

2016 жылдың ІV тоқсанына  Айыртау 
ауданы әкімінің,  аудан әкімінің 

орынбасарларының және аудан әкімінің 
аппарат басшысының азаматтарды 

қабылдау кестесі 

Қазан айына Айыртау аудандық Қазан айына Айыртау аудандық 
мәслихатының хатшысының және мәслихатының хатшысының және 
облыстық, аудандық депутаттардың облыстық, аудандық депутаттардың 

азаматтарды қабылдау кестесіазаматтарды қабылдау кестесі
(сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін)

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының депутаттары
Махметов Сейілбек Ғазизұлы, айдың екінші дүйсенбісі, аудандық мәслихат.
Мантариди Василий Анатольевич, айдың үшінші дүйсенбісі, аудандық 

мәслихат.
Айыртау аудандық мәслихатының депуттары

Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, № 1 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
10 қазан.
Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, № 8 сайлау округі, аудандық мәслихат, 

12 қазан.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, № 3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 

17 қазан.
Бәйтенов Айдарбек Ағзамұлы, № 4 сайлау округі, аудандық мәслихат,  20 

қазан.
Бурковская Ирина Юлиановна, № 14 сайлау округі, аудандық мәслихат,   24 

қазан.
Ақмолдин Еркін Қапезұлы, № 5 сайлау округі, аудандық мәслихат, 
26 қазан.
Байғарин Алмас Манасұлы, № 13 сайлау округі, аудандық мәслихат,  
28 қазан.
Жандосова Ботакөз Төребекқызы, № 10 сайлау округі, аудандық мәслихат, 

31 қазан.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй. 
Анықтама телефоны 21-902. Алдын ала жазылу.

Қазақ қашанда қартын құрмет-
теген. Туған елінің туын биік 
ұстауды мақсат тұтқан Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев әрқашан еңбектеген 
баладан, еңкейген қартына дейін 
ұлықтауды ұлы дәстүрге айналды-
рып, өскелең буынға ұлағат етіп 
келеді. Қарттарын ардақтай білген 
елдің рухы үстем, шаңырағы биік.

Шындығында да «Өсетін елдің өнегелі ұрпағы 
дария-теңіз – қариясын» құрметтеп, кейуанасын 
сыйлауды әрқашан өмірлік қағида тұтқан.

«Үйдегі қарияң — жазып қойған хатпен тең»,  
демекші, қарттарын құрметтеген елдің ертеңі биік, 
мерейі үстем болары анық.
Осынау үрдісті ұстанған аудан әкімі, «Нұр Отан» пар-

тиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы Ағзам 
Тастеміров 1 қазан - Қарттар күнінде Солтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Ерік Сұлтановтың құттықтауын ала келген 
облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Кемел 

Қарттар күні
ҚАРТТАРЫМ – АСЫЛ ҚАЗЫНАМҚАРТТАРЫМ – АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

Оспановпен, ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Ерлан Қазбековпен бірге 
аудан орталығындағы Ұлы Отан соғысының ардагері Кон-
стантин Кубрактың үйіне арнайы барып, Жеңіс жауынгерін 
айтулы мерекемен құттықтап,  мерекелік азық-түлік себетін 
сыйлады. 
Әңгіме барысында Ағзам Ахметжанұлы ардагердің қал-

жағдайын сұрап білсе, Константин Ильич аудан басшысы-
нан ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайының даму 
барысы толғандыратынын жеткізді. Ардагердің сауалына 
жауап берген аудан әкімі, өңіріміздегі атқарылып жатқан оң 
істер мен алдағы жұмыстарды да  айтып берді. 

Сондай-ақ аудан басшысы ұзақ жылдар бойы сау-
ыншы болып жұмыс істеген, тоғыз бала дүниеге әкеліп 
тәрбиелеп өсірген көпбалалы ана,  «Алтын алқа» иегері 
Лена Макулованың (суретте),  ІІ топтағы мүгедек азамат 
Сағдат Бектұрғановтың және 13 жасар мүгедек-бала Кирилл 
Коломеецтардың  да  үйлеріне арнайы барып, оларды да 
айтулы мерекелерімен құттықтады. 

Жалғасы 2-бетте.

«Ұстаздық еткен 
жалықпас, үйретуден 

балаға» деп, хакім Абай 
атамыз  айтқандай , 
ұстаздық қызметтің 
жүгі қай заманда бол-
масын тым ауыр екенін 
жақсы түсінеміз. Себебі, 
әр заманның өз ұстазы сол 
заманның тұлғасын, адамын 
тәрбиелейді. Жас баланың 
жады жазу-сызу көрмеген 
таза қағаз сынды. Сол таза 
қағазға ғылым-білімнің ірілі-
ұсақты таңбасын түсіре от-
ырып, балғын балалардың 
тап-таза жадына да осын-
дай ілім-білімнің таңбасын 
ыждаһаттылықпен сіңіріп, 
қоғамның, дәуірдің мақтан 
тұтатын  тұлғасын 
қалыптастыратын да – 
ұстаз.
Алып – анадан туады 

демекші, жер бетінде адам-
зат баласы ақылымен, 
қайратымен  иемденіп , 
меңгере білген барлық 
саланың басында жан-
жақты жетілген, білім атты 
теңіздің тамшысынан дәм 
татқан білімді азаматтар мен азаматшаларымыз 
жүр. Осындай алпауыт мықтыларды ақылмен ойла-
нып, біліммен жұмыс жасауға баулыған да – ұстаз.
Міне, тап-таза әлемге қандай өрнек салатынын, 

адам баласына сыйға берілген жер шарын қалай 
басқаратынын өз қолымен жасайтын да – ұстаз.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін қайырар 

болсақ, ұстаз болу – ұлылыққа апарар жолдың ауыр 
бейнетін тарта отырып, адам баласының азамат 
болып қалыптасуының басты бағдары болу.
Осы орайда елімізде жыл сайын тойланатын 

ұстаздар мерекесі де биыл өз деңгейінде, жылдағыдан 
өзгерек мазмұнда Арықбалық ауылдық Мәдениет 
үйінің сахнасында салтанатты жағдайда аталып 
өтті.
Ерекше мерекелік көңіл күйдегі ұстаздарды аудан 

әкімінің орынбасары Мафруза Науанова құттықтаса, 
Ақмола облыстық филармониясының әртістері тамаша ән-

Ұстазым менің, ұстазым!
ҰСТАЗ БОЛУ – ҰЛЫЛЫҚТЫҢ ТӨРЕСІҰСТАЗ БОЛУ – ҰЛЫЛЫҚТЫҢ ТӨРЕСІ

билерімен думанды шараның көркін қыздыра түсті. Ұстаздар 
үшін ең қуанышты сәт бір жыл ғана емес, 30, 35, 40 жыл 
бала тәрбиесімен және білім алуымен талмай айналысқан 
әріптестерінің киелі сахна төрінде еңбектерінің жемісін көріп, 
марапатқа ие болып жатқан сәттері еді.
Ауданның білім беру саласының басшысы болып көп 

жылдар қызмет атқарған ұстаздар бұл күні алғашқы болып 
сахна төріне көтеріліп, ізбасар әріптестері тарапынан үлкен 
қошеметке ие болды. Атап айтар болсақ, Темір Іргебаев, 
Елемес Қалиев, Мырзабай Тұралинов, Раушан Тілеубаева, 
Бағлан Қожақов, Туғанай Бейсембаева және қазіргі бөлім 
басшысы Сайрамбек Жақыпов.
Ауданның білім бөлімінің басшысы Сайрамбек Кәрібайұлы 

Темір Іргебайұлы мен Елемес Сәулеұлын білім беру 
саласындағы сіңірген ерен еңбегі үшін арнайы төсбелгімен 
марапаттап, барлық бұрынғы басшыларды бағалы 
сыйлықтармен марапаттады.

Жалғасы 2-бетте.

2016 жылдың 3 тоқсанында «Айыртау ауданы әкімінің аппараты» ММ-іне 
барлығы 153 өтініш түсті, оның 134- жеке тұлғалардан, 19-заңды тұлғалардан. 
(жазбаша-89, ауызша-64)
Өтініштер келесі мәселелер бойынша түсті: тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық -55; жерге қатысты – 16; жұмыспен қамту -18; денсаулық 
сақтау-5; білім – 6; құрылыс- 9; ауыл шаруашылығы -16; басқалары – 28.
Барлық өтініштер уақтылы қарастырылды, 43-қанағаттандырылды, 110- 

түсініктеме берілді.
Жеке сұрақтар бойынша қабылдау 

2016 жылдың 3 тоқсанында аудан әкімімен, аудан әкімінің орынбасарла-
рымен, аудан әкімінің аппарат басшысымен 64 азамат жеке қабылдауда 
болды.
Т.А.Ә. Лауазымы 2016 ж.
Тастеміров А.А. Аудан әкімі 43
Махметов А.Ғ. Аудан әкімінің орынбасары 6
Қазжанов А.С. Аудан әкімінің орынбасары 2
Науанова М.Т. Аудан әкімінің орынбасары 12
Ғаббасов Ә.Ә. Аудан әкімі аппаратының басшысы 2
Барлығы: 65

2016 жылдың 3 тоқсанында аудан әкімінің виртуалдық қабылдауына     5 
өтініш түсті, оларға уақтылы жауап берілді (тұрғын үй мәселері, денсаулық 
сақтау, туризм.)

Анар ШАЛАБАЕВА,
аудан әкімі аппаратының жалпы мәселелер 

бойынша құрылымдық бөлімшесінің басшысы.                          

2016 жылдың 3  тоқсанында «Айыртау 
ауданы әкімінің аппараты» ММ бойынша 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын жүзеге асыру 

жөніндегі ақпарат
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Жалғасы. Басы 1-бетте.
Сонан соң аудан басшысы аудан орталығында 

ұйымдастырылған ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін 
де аралап көрді. 
Ауылдық округтер мен аудан мектептерінің азық-түлік, 

сүт, макарон өнімдері мен сиыр, қой және құс еттері 
төмендетілген бағамен сатылып жатты. Сонымен қатар 
ауданның ауыл шаруашылығы құрылымдарының жем-
шөп, жемазықтары да тұрғындарға арзандатылған 
бағамен сатылды. Жәрмеңкені аралап көрген Ағзам 
Ахметжанұлы жақын арада аудан тұрғындары үшін 
тағы да осындай жәрмеңкенің ұйымдастырылатынын 
жеткізді.

Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін тамашалаған 
соң аудан басшысы орталық алаңға жиналған аудан 
тұрғындары мен алдыңғы толқын аға буын өкілдерін 
мерекемен құттықтады.
Осы күні түске таман Қарттар күніне арналған мерекелік 

шара «Ақтоқты» дәмханасында жалғасты. Дастархан 
басында ауданның әр елді-мекендерінен жиналған 
аға буын өкілдерін құттықтаған аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров  ардагерлерді мереке күнімен құттықтап, 
оларға денсаулық, ұзық ғұмыр сүрулеріне тілектестігін 
білдірді. 
Облыс әкімі атынан құттықтаған Кемел Қарашұлы да 

аудан қарттарына мықты денсаулық, отбасы бақытын 
тіледі.  

Қарттар күні
ҚАРТТАРЫМ – АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

Сонымен қатар дастархан басында Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері Александр Белоног, ардагерлер 
Бурабай Жапаров, Сапар қажы Мұқатаев, Зинаида Во-
лошина және де әр ауылдық округтің өкілдері сөз алып, 
баршаны мерекелерімен құттықтай келе, жүрекжарды 
алғыстарының шексіз екенін де жеткізіп жатты. 
Сондай-ақ, аудан әкімі 60 жыл бірге жұптары жазылмай 

өмір кешіп отырған Үкілі Ыбырай ауылының тұрғындары  
Зарап Мұхаметжанұлы пен Елемес Есенқызы (Үкілі 
Ыбырайдың туған немересі) Қоймановтарды, 55 жыл 
бірге отасқан Украин ауылдық округінің тұрғындары Ни-
колай Иванович пен Галина Михайловна Петрасюктарды 
қошеметтеп құттықтап, гүл шоқтары мен арнайы естелік 
сыйлықтарын табыстады. Мерейтой иелері де өздерінің 
жүрекжарды тілектерін жеткізіп, Үкілі Ыбырай атамыздың 
немересі Елемес әжеміз әннен шашу шашты.
Мерекелік дастархан басында әр жылдардағы әндер 

шырқалып, қарттарымыз бір серпіліп қалды.
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі ұжымының мерекелік дастарха-
ны және  аудандық Мәдениет үйінің көркемөнерпаздары 
ұжымы мүшелері күшімен дайындалған шағын мерекелік 
концерті көпшілік көңілінен шықты.
Біз де қарттарымызға алтын күздегі қуаныштары әсте 

таусылмасын демекпіз.
Осы күні  барлық ауылдық округтерде және аудан 

орталығының білім ошақтарында  ардагерлерлерге 
арналып мерекелік дастархан жайылып, сый-құрмет 
көрсетілді.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.

Жалғасы. Басы 1-бетте. 
«Айыртау ауданы білім беру саласының еңбек сіңірген қызметкері» 

төсбелгісімен Нұржәмила Әлібекова, Алла Римкевичус, Серік Мұханбеталин, 
Ақбидай Сейітова, Рәзия Жұманова, Любовь Ершова, Мақпал Мұқажанова, 
Галина Миргородская, Владимир Бегерусь, Ляззым Жапарова, Надежда 
Баранова, Валентина Тиденберг, Людмила Колесова, Зара Ахметжанова, 
Серік Мусин сынды білім беру саласында 40 жыл еңбек еткен ұстаздар ма-
рапатталды.

Сонымен қатар, қазіргі 
таңда құрметті еңбек 
демалысына шыққан 
мектеп директорлары 
да сый-құрметтен кен-
де болмады. Валентина 
Косарева, Жетпісбай 
Оразалин, Валентина 
Нихаенко, Антонина Ка-
лиева, Валентина Заи-
това, Ольга Анискина, 
Ольга Шевчук, Ната-
лья Дивисенко, Ләззат 
Көбекова, Любовь Кон-
ради, Баян Закирьяно-
ва, Нина Чурило, Альпия 
Байбосынова, Людмила 
Кондратьева, Владислав 
Густов, Жанна Омарова, 
Галина Тарасевич, Са-
пар Мұқатаев, Анатолий 
Соколовский, Күлшара 
Бадымова, Любовь Под-
корытова, Анатолий 
Рванов, Полина Гриба-
новская секілді бұрынғы 
мектеп директорлары 
Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы қарсаңында 
ж ә не  С о л т ү с т і к 
Қазақстан облысының 
құрылғанына 80 жыл 
толуына орай Алғыс 

хаттар мен және бағалы сыйлықтармен марапатталды.
Сонымен қатар, білім беру саласына өмірінің 35 жылын арнаған Татьяна 

Зосько, Александр Зосько, Таңсұлу Мырзахметова, Ирина Ильина, Нұржамал 
Бөкенова, Галина Чайка, Дәмеш Шағапова, Людмила Новикова, Асқар Хам-
зин, Ольга Елисеева, Гүлнәр Тұралинова, Татьяна Венгловская, Зейнегүл 
Қазбекова, Ольга Гекова, Сәуле Біләлова, Татьяна Кондратова, Балсара 
Әбуова, Ольга Иост, Людмила Молодкина, Сергей Зосько сынды ұстаздарға 
да құрмет көрсетіліп, оларды «Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі» 
Мырзабай Тұралинов марапаттады.

Мерекелік шараның жалғасында осы салаға 30 жыл ұстаздық ғұмырын 
арнаған бір топ аудан мұғалімдері де марапатқа ие болды. Ардақты 
ұстаздар аты-жөнін атап өткеніміз жөн болар, олар Сайлау Жанаев, Зура 
Ғалиасқарова, Бахытжан Мұханбеталина, Людмила Вайс, Елена Шлейко, 
Ботагөз Қынжыбекова, Раушан Оразалина, Евгения Павлова, Наталья Мат-
веева, Светлана Шушко, Ләззат Әленова, Александра Киргизова, Александр 
Готфрид, Баян Мусина, Айгүл Қасымова, Айжан Әшімова, Қайрат Сүйіндіков, 
Айгүл Омарова, Валерий Ролеф, Любовь Горохвадацкая, Сара Дүйсенбаева, 
Зәуре Әбілмәжінова, Валерий Чеша.
Мереке иелерін марапаттау мұнымен біткен жоқ. Аудан әкімінің орынба-

сары Мафруза Науанова Лавровка орта мектебінің химия-биология пәнінің 
мұғалімі Надежда Щеголеваны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Алғыс хатымен марапаттады.
Және де Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 

және Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына 80 жылдық мерейтойы 
құрметіне орай сіңірген еңбегі үшін  жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-интернатының бұрынғы басшысы Анато-
лий Соколовскийді облыс әкімінің Құрмет грамотасымен марапаттады.
Сондай-ақ, Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының грамотасы 

Құттыбай Ахметоваға, Бибінұр Қинаятоваға, Бақыт Жақановаға (жоғарғы 
суретте) табыс етілді. Ал Алена Луценкоға, Зураш Әлмағанбетоваға, Марина 
Куликқа білім басқармасының Алғыс хаты берілді.
Марапатқа ие болғандар қатарында Бибіғайша Күзенбаева, Ольга Матушка, 

Людмила Молодкина, Әсем Тәжина, Лилия Кузнецова, Нәжия Мырзахметова 
Айыртау ауданы әкімінің Құрмет грамотасына ие болды. Аудан әкімінің Алғыс 
хатымен Татьяна Рябинина, Мәдина Жантасова, Татьяна Саликова, Айжарқын 
Төребекова, Дулат Жантасов, Татьяна Иродовская, Әлия Кәрімова, Гүлнәр 
Мұхамедьянова марапатталды.

2015-2016 оқу жылында жақсы көрсеткішке қол жеткізген Имантау ОМ, 
Рудной ОМ, Лавровка ОМ, Саумалкөл қазақ ОМ, №1 Саумалкөл ОМ, №2 
Саумалкөл МГ, Антоновка ОМ, Қызыләскер ОМ, Гусаковка ОМ, Бірлестік 
ОМ, ауданның әдістемелік кабинетінің, Айыртау мектеп интернатының, 
«Қарлығаш» ясли-бақшасының бірқатар ұстаздар қауымы түрлі аталымдар 
бойынша марапатталды.
Ерен ерлік пен есіл еңбектің қайнар бұлағы – ұстаздың бала бойына сіңіре-

тұғын қасиетті білімінде. Бүлдіршін балаларға білім бере жүріп, олардың 
келешегі үшін алаңдап, ана көңілмен жарқын болашақ тілейтін аяулы 
ұстаздардың ақ көңіліне, пәк жүрегіне құрметпен бас ие отырып, мерекелеріңіз 
құтты болсын дейміз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суреттерді түсірген автор және 

Ирина БУРКОВСКАЯ.

Ұстазым менің, ұстазым!
ҰСТАЗ БОЛУ – ҰЛЫЛЫҚТЫҢ 

ТӨРЕСІҚазан айының 4 күні «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аудандық фили-
алы ғимаратының мәжіліс залында 
аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміровтің төрағалық 
етуімен Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 

және қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы ая-
сында ауданның әр саладағы түрлі басшыларының 
қатысуымен кездесу кеші болып өтті.

Дөңгелек үстел негізінде өткен кездесу барысында аудан 
басшысы Ағзам Ахметжанұлы аға буын өкілдері алдында 
ауданымызда жасалынып жатқан бірқатар жұмыстардың 
барысы туралы баяндап берді. Ауданымыздың дамуы 
жолында атқарылуға тиісті шаруалардың да шаш етектен 
екендігін, алдыңғы толқын ағалардың ақыл-кеңесімен, 
өмірлік тәжірибелерімен бірлесе отырып, жастарды 
ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени 
өміріне жаңа леп, жаңа екпін әкелу үшін барлығымыз 
жұмылған жұдырықтай бірлесе жұмыс жасауға тиісті 
екендігімізді де тілге тиек етті. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
көреген саясатының арқасында еліміз небәрі 25 жылдық 
ғұмырында бірталай белестерді бағындырды.
Кездесу барысында сөз алған Жаман Құсайынов үлкен 

Дөңгелек үстел
ҚАЖЫМАС ҚАЙРАН НАРЫМ!

шығармышылық еңбектің арқасында үлкен адам болуға 
шақырса, Күлбаршын Әбдірахманова биылғы жылдан 
бастап еліміздің білім беру саласындағы реформа – 
жаңа формациядағы білім беру жүйесін қолдайтынын 
айтты. Сондай-ақ, ауданымыздың әр салада өркендеуіне 
үлестерін қосқан зейнеткерлер Анатолий Соколовский, 
Нұржәмила Әлібекова, Лидия Куликовская, Әбділман 
Хайруллин де өздерінің Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жыл-
дары еңбек еткен уақыттарындағы қызығы да, қиындығы 
мол жұмыстары жөнінде айтып, кейінгі жастарды білімге, 
әдемілікке ұмтылуға, биік шыңдарды бағындырып, 

еліміздің дамыған елдер қатарына қосу үшін тек қана алға 
қарыштап қадам басуға шақырды.
Дөңгелек үстелдің соңында Солтүстік Қазақстан облысы 

бойынша «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орын-
басары Артур Молдағұлов зейнеткерлерді мерекелерімен 
құттықтады.
Біз де өз кезегімізде аға буын өкілдерінің адамгершілігі 

мен төзімділігіне, елі үшін етігімен су кешетін кешегі Ер 
Тарғындардың текті ұрпақтары бар екеніне кәміл сенім 
білдіре отырып, бүгінде елі үшін көрген бейнетінің зейнетін 
көріп отырған алдыңғы толқын ағаларымыздың Тәуелсіз ел 
тарихын жасаудағы өлшеусіз үлестері үшін бас иеміз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.
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Ұлт көшбасшысы, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың мемлекеттік 
саясаты арқасында елімізде соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері 

мен зейнеткерлер қамқорлыққа бөленіп олардың жайлы өмір 
сүруіне барлық жағдай жасалуда. Қарт адамдарға қамқорлық 
жасау – мемлекеттің маңызды қызмет бағыты бола отыра, 
әрқайсымыздың да басты борышымыз. 
Шоқан Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи-этнографиялық 

мұражайында қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы аясын-
да «Қарттарым – алтын қазынам» атты ауылымыздың еңбек 
ардагерлері және құрметті    ұстаздарымен кездесу кеші болып өтті.

Кешіміздің құрметті қонақтар арасында«Алтын той» иегерлері - Бейсемба-
евтар, Жүсіпбековтар әулеттері болды. Бұл отбасылар балалар тәрбиелеп, 
өсіріп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, бүгінде немере, жиендерінің 
қуанышына бөлініп отырған бақытты жандар. 
Сәбира Манатқызы, Бақытжан Жүкенқызы, Тоғжан Рахимғалиқызы құрметті де 

қадірлі ұстаздарымыз жас ұрпақты адамгершілікке, парасатылыққа, елін, отаннын 
жанындай сүюге тәрбиелеген ұстаз – аналар. 
Ауылымыздың қалыптасып құрылуына, оның нығайып дамуына, өзіндік 

лайықты үлесін қосқан Ерғалиев Қажғали, Жамбуршин Исахан, Жаукенов 
Қайыргелді, Қапар, Бектаулова Алтын, Айтенова Айтжан, Пірімжанова Фатима, 
Жаржанова Күлбаршын, Макашева Гүлнар, Даутбаевтар отбасыларына  музей 
атынан көп жылдық ерен еңбектері үшін, ақыл мен мейірімділігі үшін шексіз  
ризашылығымызды білдіріп сый-сияпат жасалынды. 

Нұргүл ҚҰЛБАЕВА,
мұражай қызметкері.

Айлық аясында
Қартын қадірлеген ел ардақты 

Қазанның 3 жұлдызында «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының ғимаратында «Нұр Отан» партиясы жанындағы 
«Жас Отан» жастар қанатының ұйымдастыруымен семинар болып 
өтті.

Жастар саясаты
КЕЙІНГІ БУЫН ЖАСТАРҒА ЖАҢА БАҒЫТ

Айыртау  аудандық соты ҚР ӘҚБтК – нің 517 бабының 6 бөлігі бойынша 
жауапқа тартылған Ш. азаматына қатысты әкімшілік істі қарады, яғни  

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

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

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

Айнагүл РАҚЫМОВА,
Айыртау аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Аудандық сотта
Заѕды бўзєаны їшін 
жауапќа тартылды

Қазан айының 10 жұлдызында ауданның жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ұйытқы болуымен 

мүгедектер күні қарсаңында «Қош келдің, Алтын күз!» атты күзгі 
балл мерекесі болып өтті.

Мерекеге қатысып, балалар мен олардың ата-аналарын құттықтаған аудан 
әкімінің орынбасары Мафруза Науанова мен жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Ерлан Қазбеков мүмкіндігі шектеулі балаларға 
сыйлыққа толы қапшықтар тарту етті.
Мүмкіндігі шектеулі болса да, әрқайсысы өз әлемінде өмір сүретін балалар 

құрметпен ортаға шақырылған Күз ханшайымына тамаша тақпақтарын арнап, 
ән де шырқап берді. Қаһарлы болса да, жүрген жерінде қулығын асырып жүретін 
түлкіге есе жіберіп қоятын «Қасқыр мен қу түлкі» қойылымы да осы кештің басты 
кейіпкерлері – мүмкіндігі шектеулі балалардың қатысуымен сахналанды.
Мерекенің жалғасын аудандық Мәдениет үйінің әртістері және №1 Саумалкөл 

орта мектебі мен №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының оқушылары мереке 
иелеріне арнап ән мен биден шашу шашты.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.

10 қазан – мүгедектер күні
ТЫЛСЫМ ӘЛЕМ 

ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ МЕРЕКЕСІ

2016 жылдың 30 қыркүйегінде ауданымызға дін 
мəселелері жөніндегі ақпараттық-түсіндіру тобы 
жұмыс сапарымен келіп кеткен болатын. Топ 
құрамында «Демеу» балалар мəселері жөніндегі 
үйлестіру орталығы» директорының орынба-

Өз дініңе берік бол!
ҮГІТ-НАСИХАТ ТОБЫ АУДАНЫМЫЗДА

Семинарға «Азаматтық бақылау» 
жобасының үйлестірушісі Дәурен 
Бектасов, мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі агенттіктің және 
Солтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша жемқорлыққа қарсы әрекет 
департаментінің қызметкері Серік 
Айдарбеков, «Нұр Отан» парти-
ясы жанындағы «Жас Отан» жа-
стар қанаты төрағасының орынба-
сары Сұлтанбек Төлегенов және 
«ЭКСПО-2017», «Универсиада-2017» 
еріктілерінің үйлестірушісі Дарина Ба-
шенова жастарға аталмыш салалар 
туралы толыққанды ақпараттар 
беріп өтті.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген 

Наталия ЕРЕМЕНКО.

сары Резеда Баймұхаметова, 
дінтанушы Нұрислам Ғабдуллин, 
Солтүстік  Қазақстан  об -
лысы  бойынша  дін  істері 
басқармасы «Сараптама жəне 
конфессияаралық қатынастарды 
дамыту орталығы» мемлекеттік 
мекемес ін ің  ақпараттық -
түсіндіру тобының бастығы 
Азиза Жұмағалиева болды.  
Кездесулер Айыртау агротехникалық 

колледжінде, Саумалкөл қазақ 
орта мектебінде, №2 Саумалкөл 
мектеп-гимназиясында, Рудный орта 
мектебінде жəне Айыртау орталық 
аудандық ауруханасында болып 
өтті.

4 қазан күні Егіндіағаш ауылын-
да ауданның ақпараттық-түсіндіру 
тобының мүшелері ауданның ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Жақсылық 

Жүсіпов пен аудандық «Қайрош ата» мешітінің бас 
имамы Əли Қазбековтің тұрғындармен кездесуі болып 
өтті.

Өз тілшімізден.

Сейсенбі, қазанның 4-і күні аудан әкімі, 
«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 

филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров 
Лобаново ауылдық округіне қарасты Әлжан 
ауылында  болып ,  ауыл  тұрғындарын 
қабылдады.
Қоғамдық қабылдауға дейін аудан басшысы Ағзам 

Ахметжанұлы қарттар мен мүгедектерді қолдау 
айлығы аясында ауыл тұрғыны, зейнеткер, еңбек 
ардагері Құдайберген Байбазаровтың және зейнет-
кер, көпбалалы ана, «Күміс алқа» иегері Қайнеркеш 
Шегеовалардың үйлеріне арнайы барып мерекелерімен 
құттықтап, азық-түлік себеттерін тарту етті.

Құдайберген Әйтенұлы Байбазаров 40 жылдан астам 
ауыл шаруашылығы саласында қажырлы еңбек еткен. 
Оның ішінде «Лобаново» кеңшарында механизатор, 
«Салмар-Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 
егістік бригадасының бригадирі болып істеген. 2009 
жылдан бері Құдайберген ақсақал құрметті демалыста. 
Зайыбы Тілеужан Қошқарқызы екеуі дүниеге 5 бала 
әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Барлық балалары жоғары 
білім алып, еліміздің түрлі салаларында еңбек етуде.
Ал Қайнеркеш Мүтәләпқызы Шегенова (суретте) 

38 жылдай «Лобаново» кеңшарында, «Саберли» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде есепші болып 
қызмет атқарған. Отбасын құрып, сәбилі болған соң  
жұбайы бұл дүниеден бақилыққа озған екен. Бір бала-
мен қалған Қайнеркеш апай, бес балалы ер азамат-
пен шаңырақ көтеріп, өмірге тағы бес сәбиді дүниеге 

Қоғамдық қабылдау
БАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ШЕШІМІН ТАБУЫ ТИІС

әкеледі. Сөйтіп 11 бала тәрбиелеп өсірген Қайнеркеш 
апай отағасы екеуі қара шаңырақтың түтінін түтетіп 
отыр. 9 қыз бен екі ұл өз алдарына үйлі-баранды болып, 
әр салада қызмет етуде.
Ауылдағы орта мектептің ғимаратында аудан әкімінің 

қабылдауында болған ауыл тұрғындары Қайнижамал 
Ысқақова, ауылдағы медициналық пункттің қызметкері 
Ләззат Сүлейменова, ауыл имамы Сәлім Ысқақов және 
мектептің аспазшысы Күмісжан Ерубаевалар аудан 
басшысына ауылды жарықтандыру, Лобаново-Заря-
Әлжан бағытындағы жолдың жөнделуі, қысқы уақытта 
күтіп ұстауын өтінсе, ауыл жастары үшін ауылда дема-
лыс орнының жоқтығын да тілге тиек етті.  

Ауыл тұрғындары тарапынан көтерілген мәселелер 
бойынша Ағзам Ахметжанұлы тиісті органдар мен 
серіктестік басшыларына арнайы тапсырмалар берсе, 
ауыл көшелерін жарықтандыру үшін ауылдық округке 
аудан бюджетінен қаржы бөлетінін жеткізді. Сонымен 
қатар ауыл тұрғындары ауылдағы орта мектептегі 
оқушылар санының аздығы да алаңдататынын айтты. 
Ол үшін ауылдағы бос тұрған үйлерге сырттан халықты 
көшіріп әкелу жөнінде де ұсыныстарын айтып жатты. 
Қабылдауда көтерілген барлық мәселелер бой-

ынша ауыл тұрғындары аудан әкімінен тұщымды 
жауаптарын ала алды. Ал шешімін таппай жүрген 
мәселелер серіктестік басшылары арқылы және 
жергілікті атқарушы органдарымен шешілетін болды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор. 
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Елімізде  «Жұмыспен 
қамтудың жол карта-
сы - 2020» мемлекеттік 
бағдарламасы қарқынды 
жү з е г е  а сырылуд а . 
Осы орайда аталмыш 
бағдарлама аясында ауда-
нымызда атқарылған оң 
істер жайлы және алдағы 

жылдардағы жобаланған басты жобалар жайлы 
ауданның жұмыспен қамту орталығының директо-
ры Раушан Тлеубаеваға жолығып сұрап білген едік.

2016 жылы атқарылған жұмыстар туралы 
ақпараттандыра отырсаңыз.

«Жұмыспен  қамтудың  жол  картасы -2020» 
бағдарламасының екінші бағыты «Кәсіпкерлік бастама-
ларды қалыптастыру» аясында Айыртау ауданы бойынша 
2016 жылы 65 млн.теңге несие бөлінді, кәсіпкерлік негізінде 
оқуға 9 адамды жіберу жоспарланған. Қазіргі таңда 26 
заем алушы жалпы сомасы 72 млн.теңге болатын шағын 
несиеге қол жеткізіп отыр. Мал шаруашылығын дамытуға 
– 16 жоба, құс шаруашылығына – 1 жоба, демалыс орын-
дары мен туризмге – 2 жоба, тігін цехына – 1 жоба, көмір 
өндіруге – 1 жоба, сұлулық салонына – 1 жоба, ағылшын 
тілін оқытатын орталыққа – 1 жоба. Осылардың ішіндегі 3 
кәсіпкерге 5 млн.теңге көлемінде екінші реттік несие беріліп, 
алдыңғы несиесін уақытынан бұрын толықтай  шегерді. 
Кәсіпкерлік негіздерін 9 адам оқып келді. «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы – 2020» бағдарламасы аясында 
шағын несие беру жалғасуда.

- 2017 жылға қандай жобалар жоспарлануда?

Мемлекеттік бағдарламалар іс жүзінде
ІСТІҢ КӨЗІН ТАПҚАНДАР 
ТАБЫСҚА КЕНЕЛЕДІ

- 2017 жылы 90 млн.теңгені игере отырып, 30-дан 
астам жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Келесі жылы 
шағын несиелендіру арқылы мемлекеттік қолдауды 
алу шарттарының ауқымы ұлғаяды: 3 млн.теңгеге 
дейін – өз ісін ұйымдастыру мен кеңейтуге арналған; 
5 млн.теңгеге дейін – ауданымызға келген оралман-
дар мен өзге облыстан көшіп келгендерге арналған; 
7 млн.теңгеге дейін – бұрын алынған шағын несиесін 
мерзімінен бұрын төлеп бітіргендерге арналған; 16 млн.
теңгеге дейін – жеке шаруашылық негізінде ұсақ тауарлы 
өндірісін ұйымдастыруға арналған.Қазіргі таңда жұмыспен 
қамту орталығымен әлеуетті заем алушылардың тізімі 
жасақталып, олардың 2017 жылы «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысуы жоспар-
лануда. Бүгінде әлеуетті заем алушылардан барлығы 19 
өтінім келіп түскен: мал шаруашылығын дамытуға – 11 
жоба, құс шаруашылығына – 1 жоба, мал сою цехына – 1 
жоба, жылыту шаруашылығына – 2 жоба, ағаш өңдеуге 
– 2 жоба, сұлулық салонына – 1 жоба, шаштаразға – 1 
жоба.

- Мемлекеттік бағдарламалар туралы насихат 
жұмыстары жүргізіліп отыра ма?

- Селолық округтерге арнайы сапар барысында 
бағдарламалар жөніндегі түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. 
Шағын несиелендіру жайында мақалалар аудандық 
газет беттерінде жарияланып отырылады. Мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысуға өтінім қабылдау жүргізілуде.

- Сұхбатыңызға көп рахмет!
Сұхбаттасқан

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

2016 жылғы 1 қыркүйекте Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев алтын-
шы шақырылымдағы Қазақстан Республикасының Парламентінің екінші 

сессиясының ашылуында «…заң шығару үдерісінің аясын кеңейте түсу қажет. 
Жобаларды дайындау сатысында оған қоғамдық сарапшыларды, парламенттік 
емес партиялардың, ҮЕҰ және БАҚ өкілдерін тарту қажет. ЭЫДҰ елдерінің 
халықты алдын ала құлақтандыру және қажетті құқықтық жаңа бастамаларды 
қоғамдық талқылау жөніндегі тәжірибесін белсенді пайдаланған жөн. 
Заң шығару үдерісіне қатысатын мемлекеттік органдардың барлық басшылары, 

сондай-ақ, партиялық фракциялар қоғамды жоспарланып отырған заңнамалық 
бастамалар туралы тұрақты түрде ақпараттандырып отыруы керек …» деп атап 
өтті. 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі заң жобасын әзірлеуші-орган ретінде 

азаматтар мен заңды тұлғалардың Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 
нормаларын құқықтық қолдану барысында қандай мәселелермен кездесетінін 
білу маңызды. 

«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң 
жобасының негізі ережелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу, 
заң жобасы бойынша ұсыныстарды қабылдау, қоғам және халықпен кері байла-
нысты қамтамасыз ету, сонымен қатар пысықталған толықтыруларды талқылау 
процессіне кеңінен адамдарды қатыстыру мақсатында Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігімен әлеуметтік желілердің интернет-ресурстарында ресми 
аккаунтар құрылды. 
Ағымдағы жылдың маусым айынан бастап Қазақстан Республикасының Заңнама 

институты аталған интернет-аккаунттардың әкімшілігі ретінде қоғамнан келіп түсетін 
ұсыныстарды жинақтау, сараптау, жалпылау жұмыстарын жүргізуде. 
Әділет министрлігі жүргізіп жатқан жұмыс Ел басының талаптарына жауап беріп 

ғана қоймай, заң актілердің жобаларын көпшілік талқылауына қатысты «Құқықтық 
актілер туралы» Заңының ережелеріне сәйкес келеді. Бұл азаматтарға, БАҚ және 
кез-келген мүдделі тұлғаларға НҚА жобасының нақты нормалары мен ережелерін 
талқылауға қатысуға мүмкіндік береді. 
Барлық мүдделі тұлғаларды заң жобасының ережелерін талқылауға келесі 

әлеуметтік желілердің интернет-ресурстарында ресми аккаунтар бойынша белсенді 
қатысуға шақырамыз:

facebook.com/Administrative_Code_2016.
instagram.com/administrative_code_2016.
twitter.com/adm_code_2016.
adm_code_2016@mail.ru

Айнагүл РАҚЫМОВА,
Айыртау аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Қоғам және заң
Жаңа заңдарды әзірлеу мен қабылдаудың мәселелері

Күрең күздің екінші айы қазан 
айындағы кәсіби мерекелердің бірі 

9 қазан күні бүкіл әлемде пошташы-
лар өздерінің мерекелік күндерін атап 
өтеді. Жер-жерді бір-бірімен байланысқа 
шығарып, интернеттегідей жылдам бол-
маса да, виртуалды емес, шынайы қарым-
қатынастар мен байланысқа қол жеткізуге 
мүмкіндік туғызатын пошташылардың 
еңбегі ерен екені ақиқат. 
Ауданның пошта байланыс тора-

бы ұжымын алда келе жатқан кәсіби 
мерекелерімен құттықтай келе, осы 
ұжымның бастығы Қанат Мырзағұловпен 
осы саланың атқарып жатқан жұмыстары 
туралы да сыр суыртпақтап, сұхбаттасқан 
едік.

- Қанат Амангелдіұлы, 9 қазан – Дүниежүзілік 
пошта күні қашаннан бастап тойланып келе 
жатыр?

- 1939 жыл Дүниежүзілік пошта конгресінде 9 
қазан Дүниежүзілік пошта күні болып белгіленіп, 
«Қазпошта» АҚ қызметкерлері бұл мерекені 
1993 жылдан бастап атап өтеді.

- Еліміздегі «Қазпошта» АҚ қызметтерінің 
таралу көкжиегі қай деңгейде?

- «Қазпошта» АҚ қайта құру кезеңінде ауыр 
да, қиын жолдардан өтіп, бүгінгі таңда Қазақстан 
Республикасының барлық тұрғылықты мекендеріне 
пошталық, қаржылық және агенттік қызмет көрсетудің 
ең ауқымды спектрі ретінде ұлттық оператор қызметін 
атқарады. Және де еліміз бойынша байланыс фили-
алдары да өте көп. «Қазпошта» АҚ бизнесін транс-
формациялау бағдарламасы 2014 жылы бастау 
алып, компанияның жаһандық шарттарына ауысуға 
қабілетті етеді. Трансформацияның негізгі мақсаты 
бәсекеге қабілетті және тұрақты, жоғары деңгейлі 
ұжымдық басқармасы қалыптасқан, үздік әлемдік 
тәжірибені қазіргі жұмыс барысына енгізе отырып, 
қаржылық және операциялық қызметін көтеретін ком-
пания құру. Қазіргі таңда қазақстандық пошта барынша 
технологияландырылған және басқару мен қызмет 
көрсетудің әлемдік стандарттарына бағытталған заманауи 
қызмет көрсету құралына айналып отыр. Пошта қызметі, 
сонымен қоса, еліміздің әлеуметтік-экономикалық, соның 
ішінде ауылдық аймақтардын, зейнетақы жүйесінің, шағын 
және орта бизнестің, интернет-бағдарлаушының қызметі, 
ұлттық банкаралық жүйенің төлем карточкаларының да-
муын жүзеге асыратын маңызды бағыттардың ажырамас 
бөлігі болып табылады.

- «Қазпошта» акционерлік қоғамының қызмет 
көрсету түрлеріне тоқталсаңыз.

- Бүгінгі күні «Қазпошта» АҚ бөлек банк қызмет түрлерін 
көрсететін, айлық еңбекақы мен зейнетақыны төлемін 
жүргізетін, салық және коммуналды төлемдерді қабылдау, 
несиелерді төлеу, пластикалық карталар мен басқа 
да қаржылық қызметтерді көрсететін жалғыз ұйым. 
Көпшілігі біле бермес, дегенмен мемлекет қолдауының 
есебінен «Қазпошта» АҚ  жер, мүлік, көлік және тағы 
басқалары сынды 7 негізгі салықтық төлемдерді комис-
сиясыз қабылдауды жүзеге асырады. Сондай-ақ, екінші 
деңгейлі негізгі банктерден алынған несиелерді өтеу де 
комиссиясыз қабылданады. Қазіргі таңда Қазпошта бір 
орында қалып отырған жоқ, еліміздің кез келген ауылдық 
жерінің тұрғындары Қазақстанның кез келген нүктесіне 
«Сәлем, теңге!» жедел ақша аударымын жүргізе ала-
ды. Және ол 1 минуттың ішінде діттеген жеріне түседі. 
Вестерн Юнион аударымдарын жіберу/алу бойынша 
және «Юнистрим» жүйесі бойынша халықаралық ау-
дарымдар алу және жіберу қызметтері көрсетіледі. 
Қазпоштада карточкалық және ағымдағы шот ашқан 
зейнетақы мен жәрдемақы алушыларға «Сенім» акция-
сы іске қосылды. Акцияның шарты 3 коммуналды төлем 
комиссиясыз төленеді, сонымен қатар, «Қазпошта» мен 
«Казкоммерцбанк» АҚ банкоматтар желісінен ақшалай 
қаражатты тегін шешіп алуға болады. Филиалдар толық 
пошталық және қаржылық қызметтер көрсетіп, сондай-
ақ, агенттік қызметтер – темір жол билеттерінің, «Абди» 
дүкенінің каталогы бойынша кеңсе тауарларының және 

9 қазан – Дүниежүзілік пошта күні
АЙШЫЛЫҚ, АЛЫС ЖЕРЛЕРДЕН 
ЖЫЛДАМ ХАБАР АЛҒЫЗҒАН...

лотерея билеттерінің  сатылымын жүргізеді. Маңызды 
қызметтерінің бірі ретінде – мерзімдік басылымдарға 
жазылымды жүргізу мен жекелей сату қызметін жүзеге 
асыруын атауға болады. Үстіміздегі жылы 2017 жылға 
жазылу маусымы 26 қыркүйектен басталды. Каталогта 
8000 астам көпшілік сүйіп оқитын газеттер мен журналдар 
бар, олар тек қана республикалық не облыстық басы-
лымдар ғана емес, сонымен қоса, Ресейдің, Украинаның 
және Белоруссияның да алдыңғы қатарлы басылым-
дары бар. Басылымдарды жекелей сату нүктелерінің 
көптігіне қарамастан, біздің жазылушыларымыз азайған 
жоқ, әсіресе, аудан орталықтарында, үлкен және шағын 
ауылдарда. Адамдар пошташы жеткізіп берген газеттер 
мен журналдарды парақтау әдетін жоғалтпай отыр. Еліміз 
бойынша біздің облысымыз басылымдарды шығару 
жөнінен бірінші орында келе жатыр, 264 дана мерзімді 
басылымдар шығарылады екен. Көпшілікке барынша 
танымал басылымдар бұрынғыша – «Егемен Қазақстан», 
«Казахстанская правда», және «Караван», ал облыстық 
«Солтүстік Қазақстан», «Северный Казахстан» және «Не-
деля СК» газеттері көпшіліктің үлкен сұранысына ие.

- Айыртау аудандық пошта байланыс торабының 
ауқымы туралы мағлұмат бере  кетсеңіз.

- Қазіргі таңда Айыртау аудандық пошта байланыс 
торабының 15 пошта байланыс бөлімі, 2 төлем қабылдау 
пункті, 1 пошта байланысының жылжымалы бөлімі және 
бір арнайы байланыс қызметі жұмыс жасайды. Пошталық 
алмасу аптасына 5-7 рет, ал ауылдық жерлерде аптасы-
на 3 реттен орындалып отырады. Пошталық алмасуды 
жүзеге асырып отыратын 5 ведомстволық автокөлік бар. 
Сондай-ақ, өз қарамағында көптеген тұтынушылары бар 
операциялық участогы бар. Аудандық поштада барлығы 
136 адам қызмет етеді.
Сонымен қатар, осындай еңбекқор қызметкерлеріміздің 

арқасында ауданның білім бөлімі, жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, құқыққорғау 
саласының қызметкерлері, аудандық БАҚ өкілдерімен 
тығыз әріптестік қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз.
Пошта саласы өзінің өркендеу жолында көптеген сын-

дарлы жолдарды басып өтті. Бұл салада өздерінің қиын 
да болса, өте жауапты қызметтеріне үлкен құрметпен 
қарап, асқан жауапкершілік таныта алатын, өздерінің 
өмірлік білімдері мен жылдар бойғы тәжірибесін өздері 
қызмет атқаратын пошташы мамандығына арнаған 
тамаша жандар жұмыс атқарады. Осындай айтулы 
күні «Қазпошта» АҚ қызметкерлері мен ардагерлерін 
мерекелерімен құттықтаймын! Сіздерге зор денсаулық, 
сәттілік тілей отырып, отбасыларыңыз амандық, береке-
бірлік тілеймін!

- Мазмұнды сұхбатыңызға рахмет.
Сұхбаттасқан Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.

Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу Солтүстік Қазақстан об-
лысы дін істері басқармасының қызметіндегі аса маңызды бағыттардың 

бірі болып табылады. Басқарма қызметінде бұл бағытты жолға қою 
Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-
қимыл жөніндегі 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаға, 
Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің ұсыныстарына, Басқарманың 
жылдық жұмыс жоспарына, сондай-ақ ҚР ТҚО және СҚО әкімдігінің жанындағы 
ТҚК хаттамалық шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.  
Қазіргі таңда Басқарма облыс тұрғындарын, әсіресе жастарды экстремистік-

террористік идеологияның бүлдіргіш ықпалынан қорғау үшін ауқымды алдын 
алу жұмысын жүргізуде. 
Бұл мақсатта облыста 2014 жылдан бастап дін мәселелері жөніндегі 16 

ақпараттық-түсіндіру тобы (АТТ) құрылды: облыстық, қалалық, 13 аудандық, 
жастардікі. Аталған топтардың мақсаты елімізде дін саласында іске асырыла-
тын саясат, конфессияаралық келісімнің отандық үлгісін насихаттау, діни экс-
тремизм мен терроризмнің алдын алу жөнінде толық әрі сенімді ақпаратты 
халыққа жеткізу болып табылады. 
АТТ құрамына дінтанушы мамандар, теологтар, ғалымдар, жергілікті 

атқарушы органдардың қызметкерлері, журналистер, ҮЕҰ өкілдері кіреді. АТТ 
өз жұмысының барысында әлеуметтік топтарды әрі бірінші кезекте жастарды ба-
рынша кең қамтиды, діннің шынайы гуманистік қайнар көзін халыққа жеткізеді, 
оның бойына дәстүрлі рухани құндылықтар дарытады және радикалды діни 
қауымдар қатарына тарту қаупі туралы хабарлайды.  
Басқарма АТТ тиімді жұмыс істеуі үшін жыл сайын АТТ мүшелеріне оқыту 

семинарларын өткізеді, АТТ қажетті оқу-әдістемелік материалдармен, бейне-
фильмдермен қамтамасыз етеді. 
Ағымдағы жылдың 9 айы ішінде облыстың АТТ 50 мыңнан астам адамды 

қамтыған 600-ден астам алдын алу іс-шарасын, соның ішінде жастар арасында 
40 мыңнан астам адамды қамтыған 400-ден астам іс-шара өткізді.
АТТ қызметімен қатар, бұқаралық ақпарат құралдары діни экстремизм 

мен терроризмнің алдын алуда маңызды ресурс болып табылады. Сөйтіп, 
облыстық «Қазақстан-Петропавл», «МТРА», «Первый Северный» телеарна-
ларында, баспа басылымдарда діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу 
жөніндегі ақпараттық сюжеттер мен жарияланымдар, сондай-ақ ұлтаралық 
және конфессияаралық келісімді нығайтуға бағытталған материалдар орнала-
стырылады.    
Мысалға, «Қазақстан-Петропавл», «МТРА» телеарналарында ақпаннан 

қазіргі уақытқа дейін аптасына 3 рет мерзімділікпен екі тілде діни экстремизм 
мен терроризмнің алдын алу жөніндегі бейнероликтер («Игил», «Қауырт желі – 
114», «Қауырт желі – 110», «Радикализм», «Экстремизм») трансляцияланады. 
Жалпы 2016 жылы 500-ден астам алдын алу бейнематериалы эфирге шықты.   
Облыстың баспа бұқаралық ақпарат құралдарында діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу жөніндегі материалдар үнемі жарияланып тұрады. 
Аталған материалдардың  авторлары АТТ мүшелері, діндарлардың өкілдері, 
отандық ғалымдар, дінтанушылар, сарапшылар. Барлығы 2016 жылы жергілікті 
баспа бұқаралық ақпарат құралдарында 100-ден астам алдын алу жарияланы-
мы жарық көрді. 
Деструктивті ағымдар бүгінде интернетті өздерінің насихаттаушылық 

мақсатында белсенді пайдаланатыны мәлім. Адамдар интернетте дін тура-
лы ақпарат іздеуге тырысқанда, аңдаусызда радикалды діни ағымдардың 
құрбанына айналады. Бұл ретте Басқарма Интернет желісінде де алдын алу 
жұмысын жүзеге асырады.   
Басқарманың сайтындағы алдын алу материалдары үнемі жаңартылып 

тұрады, танымал қазақстандық теологтардың, дінтанушылардың, ресми 
діндарлар, мемлекеттік органдар өкілдерінің мақалалары жарияланады. Сайт-
та діни экстремистік ағымдардың жағымсыз мәнін ашатын 30-дан астам деректі 
фильмдер орналастырылды. Бұдан бөлек, сайтта «сұрақ-жауап» айдары бар, 
онда кез келген адам өзін қызықтыратын сауалды қойып және оған білікті ма-
маннан жауап ала алады. Сонымен қатар Басқарма мамандары құқыққа 
қайшы (экстремистік-террористік) контентті анықтау үшін Интернет кеңістігінің 
мониторингін жүзеге асырады.   

 Басқарма алдын алу жұмысының дәстүрлі болып қалған түрлерімен қатар 
халықтың деструктивті идеологияға иммунитетін қалыптастыру үшін жаңа 
тәсілдемелерді де пайдаланады. Осылайша, облысымызда тұңғыш рет 2016 
жылғы 23 мамырда алдын алу бағыты айқын «Жан шырылы» спеклактінің 
қойылымы болды. Ш. Құсайынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық 
драма театры труппасының актерлері деструктивті діни күштердің ықпалына 
түскен балалардың ата-аналары сезінетін жан дертін шеберлікпен көрсете 
білді. 
Басқарма ағымдағы жылғы маусымнан бастап «Конфессияаралық қарым-

қатынастарды талдау және дамыту орталығы» КММ бірлесіп «Өзіңді 
деструктивті ұйымдар ықпалынан қорғау жолдары», «Жалған діни ұйымдарға 
түспеу жолдары» тақырыптарында OpenAir форматында бірқатар алдын 
алу шарасын өткізді, олар Петропавл қаласындағы адамдар көп жиналатын 
жерлерді қамтыды: вокзал маңындағы алаң, т/ж және автовокзалдар, «Привок-
зальный» базары, «ЦУМ» супермаркеті, «Алтын Арман» базары.
Жалпы, Басқарма облыс тұрғындарының деструктивті идеологияны 

қабылдамау үшін идеологиялық иммунитетін қалыптастыру бойынша жан-
жақты бағытта әжептәуір алдын алу жұмысын жүргізуде. Әлбетте, бұл жасалған 
жұмыс жемісін беруде. Облысымыздың конфессияаралық келісім және діни әрі 
этномәдени тиістілігіне қарамастан күллі қазақстандықтар бірлігінің жарқын 
үлгісі болуы заңды. 

Мұратбек ЗЕЙНУЛЛИН,
СҚО Дін істері басқармасының басшысы.

Дін және қоғам
ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН 

ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ
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«Мүлікті жария ету туралы декларация нысанын және оны 
толтыру ережесін бекіту туралы» 2015 жылғы 27 қарашадағы 

№593 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің  бұйрығы (бұдан 
әрі- бұйрық) ағымдағы жылдың 1 тамызынан бастап қолданысқа 
ресми енгізілді.  
Валютаны айырбастау  нарық бағанын қолданумен ұлттық валютада жария 

етілген ақша сомаларын есептеу тәрітіб өзгертілген.  
Бұдан бұрын теңгеге қайта есептеу сәйкесті ағымдағы шоттың ашылған күніне 

жүргізілгенде,  енді ұлттық валютада жария етілген ақша сомалары  жария ету 
мақсаты үшін екінші деңгейлік банктарда немесе почтаның Ұлттық операторын-
да ашылған, банктік шотқа оны есепке алған (аударылған) күнге сәйкесті ұлттық 
валютаны ауыстыру нарық бағаны бойынша есептелетін болады.    
Сонымен қатар жария етіліетін субъектілерге ыңғайлы болу үшін «бір терезе» 

принципі іске асырылған,осының арқасында азаматтарда  мемлекеттік кірістер 
органына бармай-ақ, бюджетке мүлікті жария ету үшін тиесілі алым сомасын 
төлегенде  банк арқылы   сәйкесті декларация мен қажетті құжаттарды жолдау 
мүмкіндігін жүзеге асыруға болады.  
Мемлекеттік кірістер органдарының Заңның жоғарыда көрсетілген нормала-

рын  және жария ету субъектілермен қайта байланыс мүмкіндігін іске асыру 
мақсатында,  банкілер жария  ету субъектілерден  міндетті түрде тұрғылықты 
мекен-жайы туралы толық мәліметті талап етулері  қажет. Бұдан басқа, почта 
жөнелтілімін алғаны туралы хабарламада «хабарламаны алушының мекен- 
жайы» бағанында жария ету субъектісінің нақты тұрғылықты мекен-жайын көрсету 
керек. Бұл декларацияны алғаны туралы хабарлама почта байланысы ұйымымен 
банк- жөнелтушіге емес, а жария ету субъектісіне жолдау үшін қажет.  
Сондықтан  Қазақстан Республикасының  азаматтарына, оралмандарға 

және Қазақстан Республикасында тұруға ыһтиярхаты бар адамдарға олардың 
мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы 2014 жылғы 30 
маусымдағы № 213-V Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Заң) 1 б. 
сәйкес бұл ретте жария ету субъектісі осы Заңда белгіленген арнайы деклара-
цияны тапсыру тәртібін, шарттарын және мерзімдерін, сондай-ақ жария етілетін 
мүлікке қойылатын талаптарды сақтамаған жағдайда мемлекеттік кіріс органы 
себебін көрсете отырып, арнайы декларацияны қабылдаудан жазбаша бас 
тартуды арнайы декларацияны тапсырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
береді.
Жария ету туралы Заң жария ету тәрітібін айрықша жеңілдетті және оны 2016 

жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартты. Салық органына ұсыну қажет,  қағаз 
тасығышта арнайы декларация  енгізілді.  

2014 жылғы 1 қыркүйекке дейін құқығы  пайда болған  Қазақстанда немесе   
шелелдегі  кез-келген жылжымайтын мүлік немесе кірістер жария етуге жатады.

 СҚО бойынша МКД

Мїлікті  жария ету 
рəсімінде не ґзгерді? 

 Қазақстан Республикасының Бас-
шысы Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан 
халқына Жолдауында «Жария ету –   
көлеңкеден шығудың соңғы  мүмкіндігі, 
содан кейін ешқандай ерікке жіберу 
болмайды» дегендей. Бұл жалпыға 
бірдей декларациялау алдында соңғы 
акт. Жалпыға бірдей декларациялау 
кезінде  кірістер мен мүлікті жасырын  
сатып алынғандығы расталатын бола-
ды.   Акция аяқталғаннан кейін  шетел 
шоттары және жылжымайтын мүлік 
бойынша барлық ақпарат әлем бойынша 
қайта тексерілетін болады».
Сонымен қатар Қазақстан қылмыстық 

әрекеттен кірістерді жылыстату, анықтау 
және тәркілеу туралы Страсбургский 
конвенцияның мүшесі болып табылаты-
нын, атап өтті.    Қазіргі таңда оған 90 ел 
қол қойды  және 29 оффшорлы аймақ.
Осы конвенция шеңберінде салықты 

төлеуге қатысты кез-келген ақпаратпен 
алмасуға елдер келісті. Бір мезгілдегі 
салықтық бақылау мен салықты төлеу 
бойынша өзара көмек –мәліметтермен 
алмасу болып табылады. Сұрау бойын-
ша ақпарат автоматты түрде беріледі.    
Кірістер мен мүліктің жалпыға 

бірдей декларацияға кезеңмен ауысу 
қаралуда.     2017жылы мемлекеттік 
кәсіпорындар мен мекемелердің, ұлттық 
компаниялардың қызметкерлері декла-
рацияны тапсыратын болады –бұл 1,7 
миллион адам.  2020 жылдан бастап 
жалпыға бірдей декларациялаумен 
барлық жеке тұлғалар қамтылады.  
Қазақстан Республикасының  азамат-

тарына, оралмандарға және Қазақстан 
Республикасында тұруға ыһтиярхаты 
бар адамдарға олардың мүлікті жария 
етуіне байланысты рақымшылық жа-
сау  мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 

Жария ету – бұл жалпыға бірдей 
декларациялаудың алдында көлеңкеден 

шығудың соңғы  мүмкіндігі
енгізу туралы»   Заңға  (бұдан әрі-Заң)        
Мемлекет басшысы  қойды.           
Жоғарыда баяндалған шралар-

ды іске асыру үшін жалпыға бірдей 
декларациялаудың бсымен үйлесімді- 
2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін 
жария ету мерзімін ұзарту көзделген.   
Өзгерістер нормативті-құқықтық 

актілердің бір қатарына, сонымен қатар 
«Салық және бюджетике төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» кодекске 
(Салық кодексі) енгізілген.    Салық 
кодексінің 185 бабымен  шетелдегі 
мүлікті міндетті декларациялауға 
қосымша талаптар енгізілген:
Шетел банктарындағы банктік шот-

тар, сондай-ақ осындай шоттардағы 
ақшалар;
Жеке меншіктегі келесі мүлік:
Шетел мемлекетінің заңнамсына 

сәйкесмемлекеттік немесе шетел 
мемлекетінің құзіретті органында басқа 
тіркеуге жататын жылжымайтын мүлік 
(құқықтары және (немесе) келісімдер);
Қазақстан Республикасынан тысқары 

тіркелген, бағалы қағаздар, эмитентер. 
Қазақстан Республикасынан тысқары 

тіркелген, заңды тұлғаның жарғылық 
капиталындағы қатысу үлесі.
Салық кодексінің      180-2  және  221   

баптарында Жеке тұлғаның, сондай-ақ 
шағын бизнес субъектілері үшін ар-
наулы салық режімін қолданатын дара 
кәсіпкердің мүлікті (ақшадан басқа) 
жарғылық капиталға салым ретінде 
өткізуі кезіндегі құн өсімінен түсетін 
табыс Қазақстан Республикасының 
аумағындағы мынадай мүлікті:
 Осы баптардағы өзгерістер 2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа   енгізілгеніне, көңіл 
аударамыз.                                           

СҚО бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 

Ең басты оқиғаның бірі, Қазақстанның 
дүниежүзілік сауда ұйымына кіргені болды, 

импортшыларға кеден баждарының төмендеген став-
калары бойынша  тауар әкелу мүмкіндігін ұсынды. 
Кеден аумағында тауарларды орнынан ауыстыру 

процедурасын оңайлату үшін, мемлекеттік кірістер 
комитетімен «электронды шот-фактуралар» АЖ 
«виртуальдық қойма» модулін пайдалану жоспарлану-
да. Виртуальдық қоймада кірістірілген, мөлшеріне ұйқас 
«ЭШФ» АЖ электронды шот-фактураларының рәсімдеу 
процедуралары себепші болады.
Осы шаралар ЕАО елдері және басқа елдермен өзара са-

удада электронды шот-фактуралардың көшірмесін жүзеге 
асыруға рұқсат береді, соның ішінде ЕАЭО елдері салық 
органдарына көшірме шот-фактуралар туралы мәліметті 
нақты уақыт режімінде беру болып табылады.  
ДСҰ тізімінен тауарларды іске асыру бойынша шот-

фактуралар көшірмесі міндеті заңмен қаралған.                   
 Анықтама:
2015 ж. 3 желтоқсанынан № 432-V заңмен «Салық салу 

және кедендік әкімшілендіру мәселесі бойынша ҚР кейбір 
заң актілеріне өзгерістер және қосымшалар енгізу тура-
лы» электронды формада шот-фактуралардың міндетті 
көшірмесіне кезең-кезеңмен өту қарастырылған:

2016 жылдың 1 қаңтарынан – экономикалық оператор-
лармен өкілетті:

2016 жылдың 1 шілдесінен – кеден өкілдерімен, кеден 
көшірушілерімен, уақытша сақтау қоймалары иелерімен, 
кеден қоймалары иелерімен;

   «Электронды шот-фактуралар» аќпараттыќ 
жїйесіндегі тіркеулері айналым жинауда

2017 жылдың 1 қаңтарынан – ҚҚС барлық төлеушілерімен. 
2020 ж. 1 қаңтарына дейін осы мерзімді ұзарту заңмен 
қарастырылады.  
Бүгінгі күнге электронды шот-фактураларды СҚО 2100 

СТ жазып алады. Алып тастау тізіміне кіретін тауарларды 
іске асыруды жүзеге асыратын, негізгі массаны салық 
төлеушілер құрайды, соларға қатысты төмен әкелінген 
кеден баждары қолданылпды.  Нормативтік - құқықтық 
актілермен реттелетін, осы тауарлар бойынша айналымның 
ерекше тәртібі белгіленген. 
Осы тізім  kgd.gov.kz сайтында орналастырылған.
Облыс бойынша 01.08.2016ж. жағдайы бойынша:
ЭШФ АЖ 2100 пайдаланушылар тіркелген,
ЭШФ жазып алатын төлеушілер саны – 520,
Олармен 654212 ЭШФ жазып алынған,
Айналымдар 42 536 млн.теңгені құрады. ЭШФ жүйесі 

үнемі жетілдірілуде, сондай-ақ басқа есептік бухгалтерлік 
жүйесімен ықпалданған. Сонымен бірге «ЭШФ» АЖ 
енгізу сауда субъектілері арасында процедураларды 
және келісімдерді ел ішінде және ЕАЭО шегінде жүргізуді 
қамтамасыз етеді, кірістерді жалпы ресми мәлімдеудің 
бастамасы үшін шарт құрайды.  
Барлық қажетті ақпарат, сондай-ақ нормативтік-құқықтық 

актілер ҚР қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті 
сайтында kgd.gov.kz мекен-жайы бойынша, ДСҰ бөлігінде 
орналастырылған. Техникалық және әдістемелік сипаттағы 
мәселелер туындаған жағдайда, ЭШФ АЖ қызметіне 
жүгінулеріңізге болады. 

СҚО бойынша МКД ТЖБ

Б о р ы ш к е р ле р  м ен 
кредиторлардың  мүддесі 

балансының негізінде банкроттық 
жүйенің  ашықтығы мен болжа-
мы, тиімділігін құруға бағытталған, 
«Оңалту және банкроттық туралы» 
2014 жылғы 07 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының  Заңы 2014 жылғы 

26 наурызда қолдансықа енді.    
«Оңалту және банкроттық тура-

лы»   Заң қабылданғанда   тиімсіз 
менеджменттің күшінде банкрот-
ты рәсімді нарықтың немесе өзге 
объективті факторлардың өзгерісіне, 
қолданған  шараға қарамастан, бизнесті 
сақтай алмаған, борышкерлерді тарату 
үшін соңғы шараны пайдалану қажет.   
Осы үшін «Оңалту және банкроттық 

туралы»  Заңда белгіленген, төлем 
қабілеті жоқ сипаттары анықталғанда, 
Заң кәсіпорын басшысының және өзге 
тұлғаларды кәсіпорынды банкрот деп 
тану туралы өтінішпен сотқа 6 ай ішінде 
жүгінуді міндеттеді.  
Заңның талабы ескерусіз қалса, онда 

банкроттықққа кредиторлардың бірі 
өтініш береді, осы міндетті   елемеген, 
басшы кәсіпорынның мүлкі жетпеген, 
кәсіпорынның қарыздарын өтеуге өзінің 
барлық жеке мүлкі кетеді.   
Осыменен,  «Оңалту  және 

банкроттық туралы»   Заңның 11 б. 
5т. сәйкес осы баптың 2 тармағы 6)-1) 
тармақашалары шартын бұзғаны үшін 
барлық кредиторлардың  талапта-
рын қанағттандыру үшін борышкердің 
мүлкі жетпеген жағдайда  осы баптың 
2 тармағы 1)-6) тармақшаларымен 
көзделген, талаптарды орындау 
міндетіне  енетін  борышкердің ла-

Банкроттық тәртіптегі субсидиарлық 
жауапкершілік туралы

уазымды тұлғалары Қазақстан 
Республикасының заңдарына  сәйкес 
субсидиарлық жауаптылықты  бірыңғай 
арқалайды.   
Сонымен қатар айлакерлік мақсатта 

банкроттық жүйені пайдаланғаны 
келетін,тұлғалар үшін жауаптылық  
қатаң қолданылады. 
Мысалға, меншік иесі  кәсіпорынның 

төлеу қабілетсіздігін  әдейі құру және 
арттыру, меншік иесі бизнесті құтқара 
алмайтынын түсінгенде, мүлікті тез 
арада арзан бағамен сатып немесе 
сыйлай бастайды, бұл Қазақстан 
Республикасының Қылмыс кодексімен 
қасақана банкрот деп саралады. Сот 
кінәсін дәлелдегенде 3000 АЕК  (ал 
бұл 6 миллион теңге шамасында) 
мөлшерінде айыппұл салуы және де 
3 жылға бас бостандығынан айыруы  
мүмікн. Бұдан басқа осы үшін басқа 
кәсіпорындарда басшы лауазымын 
ұстану   және үш жылға дейін мерзімге 
кәсіпкерлік әрекетпен айналысу  
құқығынан айырылуы  мүмкін.   
Жалған банкроттық үшін  осыған 

ұқсас  әдейі  банкроттық бойынша 
жаза көзделген.  Басқа кәсіпорындарда 
басшы лауазымын ұстану   және   
кәсіпкерлік әрекетпен айналысу 
құқығынан  3 жылға емес, 5 жылға 
айырылуы мүмкін.    
Сотталғаны өтелді деп танылмай-

ынша, ол бірде бір кәсіпорын ашал-
майды.   
Сонымен қатар Оңалту және 

банкроттық туралы»   Заңның 
6 б. келісілген борыршкердің 
құырлтайшысы  (қатысушысы) 
және (немесе) лауазымды адам-

дары  әдейі  банкроттық  үшін 
дәрменсіз борышкердің алдында 
өзіне тиесілі мүлікпен субсидиарлық 
жауаптылықта болады.   Банкроттың 
лауазымды адамы борышкерді төлем 
қабілетсіздігіне әкеп соқтырғаны үшін 
оның мүлкінің меншік иесіне залал-
ды өтейді.Көрсетілген негіздер бар 
болғанда, банкроттық басқарушылар 
борышкердің кредиторлар талапта-
ры тізімдемесінде белгіленген, жал-
пы кредиторлық борыштың сома-
сын өндіріп алу және субсидиарлық 
жауаптылыққа  тарту  туралы 
борышкер-кәсіпорындардың лауазым-
ды тұлғалары мен құрылтайшыларына 
талап- өтініш сотқа беріледі.       
Бұдан басқа, Заңның 96 б. 3т. 

келісілген Қазақстан Республикасының 
Заңында борышкерді банкроттыққа 
жеткізгені үшін өзге тұлғалардың 
субсидиарлық жауаптылығы көзделген 
жағдайларда бұл жауаптылық мөлшері 
кредиторлар талаптарының жалпы 
сомасы мен банкроттың мүліктік мас-
сасы арасындағы айырма ретінде 
айқындалады.   
Заңның осы нормасына сүйене, 

банкротты  басқарушы  уәкілетті 
ғана емес, сонымен бірге Қазақстан 
Республикасының  қолданыстағы 
заңнамасымен көзделген, негіздер 
бойынша борышкердің кредитор-
лар мүддесінде кінәлі тұлғаларды 
(құрылтайшыларды, қатысушыларды, 
лауазымды тұлғаларды) субсидиарлық 
жауаптылыққа тарту туралы  талап- 
өтінішпен сотқа жүгінуге міндетті.   

СҚО МКД Борыштармен 
жұмыс басқармасы.

Мемлекет Басшысының 2014 жылғы 21 
сәуірдегі № 807 Жарлығымен Президенттің 

күзет қызметін және Республикалық ұланды 
қосу жолымен Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік күзет қызметі құрылды.
Мемлекеттік күзет қызметі – ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін күштерге жататын, Қазақстан 
Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және 
есеп беретін арнаулы мемлекеттік орган. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің 

құрылымына Объектілерді қорғау қызметі кіреді, ол 
әскери құралым болып табылады. Объектілерді қорғау 
қызметі әскери бөлімдерден – Астана қаласында «Айбын» 
Президенттік полкінен және Алматы қаласында «Батыр» 
Президенттік полкінен тұрады. Қызметтің осы екі нағыз 
жауынгерлік қанатына Тұңғыш Президент – Елбасының, 
басқа да күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету; Қазақстан  Республикасы Мемлекеттік 
Туының және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
Елтаңбасының эталондарын күзетуді жүзеге асыру; рәсімдік 
және протоколдық іс-шараларды және Мемлекет басшысы 
айқындауы мүмкін өзге де міндеттерді орындауға қатысу 
бойынша ерекше миссия жүктелген.

«Айбын» және «Батыр» Президенттік полктерінің әскери 
қызметшілерін протоколдық іс-шараларды, мәртебелі 
қонақтарды салтанатты күтіп алу рәсімдерін өткізу және 
олардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде көрсететін 
жоғары кәсіпқойлықтары, шеберліктері ерекшелендіреді.
Олардың мінсіз қызметіне шетел мемлекет басшылары 

мен басқа да жоғары тұрған адамдар біздің елге келген 
уақытында жоғары баға береді.
Жылына екі рет Мемлекеттік күзет қызметі өзінің қатарын 

Қазақстан Республикасының барлық облыстарынан келетін 
бозбалалармен толықтырады.
Мемлекеттік күзет қызметінің әскери бөлімшелеріне 

іріктеу басымды, мұқият және қатаң болып табылады. 
Үміткерлермен Қорғаныс істері жөніндегі департаменттерге 
жіберілген офицерлер әңгімелесу жүргізеді. Әңгімелесу 
барысында барлығы анықталады: оқу және жұмыс орында-

Қазақстан Республикасына қызмет етемін!
МЕМЛЕКЕТТІК КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІ

рынан мінездеме, әскерге шақырылушының қарым-қатынас 
ортасы, қызығушылығы мен бейімділігі, 180 см кем емес 
болуы тиіс бойы, медициналық деректері. 
Отанға деген адалдығы мен берілгендігі, батылдығы, 

қысылтаяң жағдайда өз бетімен шешім қабылдай 
алуы, тәртіптілігі мен қырағылығы айқын көрінетіндерге 
басымдылық беріледі. Бұл жерде моральдық жағынан 
орнықты, дене күші жағынан шыдамды, әскери қызметке 
психологиялық  тұрғыдан дайындалған бозбалалар қызмет 
өткереді.
Шақырылған сарбаздар жас жауынгер курсынан өтеді. 

Оқу бағдарламасына әскери дайындықтың негізгі пәндері 
енгізілген және олар әскери қызметшілерді жан-жақты 
дайындауға бағытталған. Әскери ант қабылдағаннан 
кейін мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер әскери 
бөлімдерге таратылады. Әскери қызмет өткеру кезеңінде 
әскери қызметшілер төзімділікке тексеруден өтеді, өйткені 
күзетілетін адамдардың және біздің еліміздің стратегиялық 
объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
атқаратын міндеттер ерекше жауаптылықты талап етеді.
Мерзімді қызметті өткергеннен кейін запасқа шығарылатын 

әскери қызметшілердің көбісі келісімшарт негізінде әскери 
қызметті жалғастыруға ниет білдіретіні қуанышты жағдай 
екенін атап өткен жөн. 
Келісімшарт бойынша әскери қызметке қалған әскери 

қызметшілерге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
күзет қызметінде қызмет бабында өсуге мүмкіндік бар, 
сондай-ақ толық әлеуметтік пакет беріледі, ал ол дегеніміз: 
тұрғын үймен, тегін медициналық қызметтермен, жоғары оқу 
орындарында оқуға 50% жеңілдікпен және т.б. қамтамасыз 
ету.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі 

қызметтік-жауынгерлік іс-әрекеттің тиімділігін одан әрі 
арттыруды, жоғары білікті мамандармен жасақтауды және 
кадрлық саясаттың ашықтылық принципін жетілдіруді өзінің 
мақсаты етіп қояды, бұл ретте элиталық мемлекеттік органға 
Қазақстан Республикасының Президенті ерекше тапсырма-
ларды орындауды тапсырғанын атап өтеді.

ҚР МКҚ ОҚҚ Жедел басқармасы.

«Қазтелерадио» АҚ «OTAU TV» жерсеріктік телевизиясының 
толық арналар топтамасын көру үшін абоненттік төлемді 2016 ж. 

1 қыркүйектен бастап көтергені туралы хабарлайды.
Бұл шара шетелдік телеарналарды ретрансляциялау бойынша құқықтарды 

алуға шығындардың айтарлықтай өсуімен байланысты. Бір жарым жылдың 
ішінде ұлттық валюта – теңгенің бірнеше рет құлдырауын есепке ала отырып, 
компания абоненттік төлем сақтау үшін резервті қарастырды. Осы абоненттік 
төлемнің көбеюі қызметтің құрамында рейтингтік қымбат тұратын шетелдік ар-
наларды сақтау мақсаттарында шығындарды өтеу үшін мәжбүрлі шара болып 
табылады. Компанияда түсіндіргендей: шетелдік және отандық арналарды ретран-
сляциялаумен байланысты шығындар тұрақты түрде өсуде, бұл ретте «OTAU TV» 
жерсеріктік телевизиясының қызметтері үшін қалыптасу күнінен бастап құны ешбір 
көтерілмеді. Ретрансляция үшін төлемді, соның ішінде атақты бағдарламаларға 
контент пен франшизаны шетелде алғандықтан таяу шетелдік елдердің құқық 
иелері де шетелдік валютада төлейді. Осыған байланысты, долларға деген теңге 
бағамының екі есеге өсуіне байланысты түсіп жатқан табыстар шетелдік телеар-
наларды таратуға құқықтарды сатып алу бойынша шығындарды өтемейді.

- «Қазтелерадио» АҚ ұсынып отырған қызметтердің сапасын арттыру, контентті 
кеңейту бойынша жұмыстарды тұрақты түрде өткізуде. Осылайша, «Толық» арна-
лар топтамасының құрамына 115 телерадиоарналар кіреді, соның ішінде 60-тан 
астамы – бұл әйгілі шетелдік телеарналар. «OTAU TV» жерсеріктік телевизияны 
іске қосу кезінен бастап 5 жыл өтті, ақылы арналардың саны тұрақты түрде өсті, 
соның өзінде абоненттік төлем бастапқы деңгейде қалып отырды, сондай-ақ біз оны 
бірнеше рет төмендеттік. Экономикалық жағдай өзінің шарттарына мәжбүрлеген 
кезде біз абоненттік төлемді арттырмадық. Біздің тұтынушылармыз осы жағдайға 
түсінушілікпен қарайды деп үміттенеміз, – деп атап өтті «Қазтелерадио» АҚ Теле-
радиокомпаниялармен өзара әрекеттестік жөніндегі департаменттің директоры 
Гульмира Балтабаева. 

 «OTAU TV» жерсеріктік телевизиясы Қазақстан Республикасының 100% аумағын  
қамтитынын және Қазақстан Республикасының алыстағы өңірлердің тұрғындары 
арасында ақпараттық теңсіздікті жою бойынша мемлекеттік бағдарламаны жүзеге 
асыруда бірінші кезең болып табылатынын еске саламыз. Абоненттердің саны 1 
млн. үй шаруашылығынан асады.

БАСПАСӨЗ-ХАБАРЛАМАСЫ



Айыртау таѕы6 6 қазан 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республи-
касының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 27-бабы-
ның 3-тармағына, 28-бабының 4,6 –тармақтарына сәйкес, «Қазақстан 
Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің 
сайлауын өткізудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық 
округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары 
әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату және қызметтен боса-
ту Қағидаларының 29-тармағына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы                 
Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 1 қосымшаға сәйкес Айыртау аудандық сайлау комиссиясы-
мен бірлесіп (келісім бойынша) Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының  Володар ауылдық округі әкіміне барлық кандидаттарға үгіттік 
баспа материалдарын орналастыру үшін орындар анықталсын.

2. 2 қосымшаға сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
Володар ауылдық округі әкіміне барлық кандидаттарға таңдаушылармен 
кездесу үшін үй-жай шарттық негізде ұсынылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы әкімінің аппарат басшысы Әли Әнасұлы Ғаббасовқа 
жүктелсін.

 4. Осы қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында бірінші ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

(ААӘ)                                   (ААСК)

«КЕЛІСІЛДІ»
Айыртау аудандық

сайлау комиссиясының төрағасы
____________Е.А. Мерғасымов

2016 жыл «___» ________

Солтүстік Қазақстан Айыртау ауданы әкімдігінің 
2016 жылғы 16 қыркүйектегі № 330 қаулысы

Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының Володар ауылдық 
округі әкіміне кандидаттардың үгіттік
баспа материалдарын орналастыру 

үшін орындар анықтау және
таңдаушылармен кездесу үшін 

үй-жай ұсыну туралы

р/с Елді мекеннің атауы Үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орындар 

1. Саумалкөл ауылы «Детский мир» дүкені ғимараты жанында, 
Достық және М.Янко көшелері қиылысында 
(келісім бойынша)

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің
2016 жылғы 16 қыркүйектегі № 330қаулысына 

1- қосымша 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының Володар ауылдық округі 

әкіміне  барлық кандидаттардың үгіттік 
баспа материалдарын орналастыратын 

ОРЫНДАР

р/с Елді мекеннің атауы Таңдаушылармен кездесу үшін үй-жай
1. Саумалкөл ауылы Саумалкөл ауылы, «Орталықтандырылған 

кітапхана жүйесі» мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорнының оқу залы, Ақан Сері көшесі 
№ 31 үй

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының Володар ауылдық округі әкіміне 

кандидаттардың таңдаушыларымен 
кездесуі үшін  үй-жайлардың

ТІЗІМІ 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің
2016 жылғы16 қыркүйектегі № 330 қаулысына 

2- қосымша 

Ауыл адамдары Темірхан Жаппаровты 
«ауыл энциклопедиясы» деп атайтын өйткені 

ол орыс тілінің маманы болса да, ауыл тарихын 
зерттеп зерделеп жазып жүретін. Әсте, бұндай 
қасиет елін, жерін сүйген адамдарға ғана тән 
шығар. Осы жерде осындай кісінің бірі «Ботай» 
қонысын ашқан Никольское селосының тұрғыны 
тарих пәнінің мұғалімі Ескендіров Есләмбекті 
айтуға болады, оның ықылым заманнан бабасы 
Ботайға шұрайлы қоныс болған бүгінгі күні тари-
хи орынға айналған қонысты «Ботай» деп атап 
тарихқа жазып қалдырдым дегенін өз аузынан 
естіген едім. Енді Есләмбек ағай басқа әңгімемнің 
кейіпкері болатынына сенемін.
Темірхан ағаймен кездескен уақытта сұхбатымыздың 

басы ауыл тарихынан басталатын. Ол «Доктор 
Құсайын» есімімен Айыртау өңіріне танымал Құсайын 
Темірбековтің ауыл балалары үшін орыс мектебін 
ашқанын және оның шәкірттері Жұмағали Тлеулин мен 
Біләл Малдыбаев Алаш-Орда мүшесі болғанын, сондай-
ақ олар халық ағарту саласына елеулі еңбек сіңіргенін 
атап өтетін. Сондай-ақ, 1927 жылы Біләл Малдыбаев 
Қаратал ауылында аймақаралық мектеп ашқанын және 
осы аталмыш мектепте есімдері елімізге танымал қоғам 
қайраткері Еркін Әуелбеков, ақын-жазушылар: Табылды 
Кенжетаев, Жұмабай Есекеев, Маман Ементаев сынды 
тұлғалар оқығандарын мақтаныш сезімімен айтушы еді. 
Бірде ол сұхбат барысында репрессияға ұшыраған 

ауыл азаматтарын еске алып «менің де көкірегімде 
Смағұл атамның «қалам ұшынан құтылған бір ғұмыр» 
деп айтқан бір үзік сыры жатыр, еліміз тәуелсіздік алды, 
заман өзгерді, ойымызды еркін айтатын заман туды» деп 
ойын ары қарай былай жалғастырған:

- Атам Смағұл ауылдың қарапайым шаруасы болған 
тұғын. Шау тартып қартайса да белін бүкпей үйдің жанында 
шаруамен айналысып жүретін. Мен оның жанында жүріп 
оған қолқабыс жасаймын атам соған мәз. Қанша айтсақта 
адам өмірі өлшеулі ғой атам сырқаттанса әрқашанда жа-
нынан табыламын. Сол кезде атам құс жастығын басына 
бүктей жатып, өмірінің сан қилы кезеңдері туралы айтқан 
естеліктерін ынтамен тыңдаймын. 

- Балам,- деген бір күні,- 13 жасқа толған баланы 
қазақтар отау иесі деп атайды. Енді ақ пен қараны 
айырытын жасқа жеттің. Мұны айтып отырған себебім 
менің жұрттан жасырған құпия сырымды сенің білгеніңді 
қалаймын, ертең есейгенде менің айтқанымды таразы-
лап ненің дұрыс, ненің бұрыстығын айырарсың, ал за-
ман өзгерер сол кезде шөберелеріме атаң туралы айтар 
лебізіңнің жақсы болғанын қалаймын. 
Соғыс қарсаңында мектепке атқосшы болып орна-

ластым. Сол кезде Қаратал жеті жылдық мектебінің 
директорлығына Біләл Малдыбаевпен үзеңгілес қызмет 
еткен Нұржан Әуелбеков тағайындалған еді. Жас кел-
се іске емес пе, келе сала оқу үрдісін жандандырып 
әкетті. Көп ұзамай соғыс та басталды. Сол кезде ел 
бар күш-жігерін жеңіс жолында жұмылдырды. Нұржан 
оқушыларды жұмысқа өзі бастап барып егістік алқабында 
еңбек ететін, ол балалардың оқуы ақсамасын деп оларды 
жылжымалы кестемен жұмыс істетіп әр баланың оқуына 
жағдай жасады. «Соғыс бітер, ал балалардың сауатсыз 
қалғаны дұрыс болмас» деп айтатыны есімде. 
Нұржан сондай-ақ ауылдың қоғамдық жұмыстарына 

да атсалысты. Майдан даласынан «қара қағаз» алған 
отбасылардың қайғыларына басу айтып, қолынан кел-
генше қолқабыс жасайтын. Жаны жайсаң зиялы азамат 
еді. Қызметін абыроймен атқарып, ел алғысына бөленген 
оны күндеушілер де табылды. 
Бірде жұмыстан кештете келіп асқа отыра бергенім сол 

еді, терезені тақылдатқан соң сыртқа шықсам жақын 
туысқаным келіп түр, жүзінде үрей. «Не болды?» деймін 
«Ешкім мені көрмесін деп әдейі түн жамылып келіп 
тұрмын, кеше бір топ адам Нұржанды қаралап облыс бас-

Айыртау арыстары
ҚАЛАМ ҰШЫНДАҒЫ ҒҰМЫР

шыларына жасырын домалақ арыз жолдағанын естідім, 
Нұрекеңді жамандыққа қимаймын, әйтсе де олардың 
хаты Петропавловск қаласына әлі жеткен жоқ шығар, 
сен оған басына төнген қауіпті ескерт, ақылды кісі ғой, бір 
амалын табар. Ал, бұл әңгіме арамызда қалсын»,- деді 
де қараңғылық құшағына сіңіп жоқ  болды. 
Мынандай күйіп тұрған заманда Нұржанды қаралаған 

адамның кім екенін ішім сезеді, бірақ оған істер 
амалың бар ма!?. Өйткені осындай қарау адамдардың 
кесірінен ауылдың арыстай бес азаматы «жалған 
жаламен» тұтқындалып, із-түссіз кеткен болатын. 
Сондықтан суыт хабарды ести сала лезде Нұржанның 
үйіне бардым. Үй-ішінің жарығы сөніп ұйқыға жатқан 
екен. Ойланып тұратын уақыты па, есікті тақылдаттым. 
Сыртқа шыққан Нұржан мені көріп «ау, Сәке не бол-
ды, тиыштық па?» деп алаңдап қалды. Мен жаманат 
хабарды айтып «қазір қай жерге барайық десеңде 
мен дайын, өзіңіз бір амал қылыңыз» дедім. Нұржан 
жағдайды тез түсініп, жылдам жиналды да, түн 
қараңғылығын жамылып Қызылжар қаласына жүріп 
кеттік. Астымдағы атыма сенімдімін, өйткені ол талай 
аламан жарыстарда жүлде алып жүрген сәйгүлік ат 
қой. Қаңтар айы. Табиғатта бізді қолдағандай лүп ет-
кен жел жоқ. Бағымызға қарай айлы түн, қар да қалың 
емес.
Ауылдан Қызылжарға дейін 300 шақырымдай жер. 

Ежелден екі аралыққа жүріп үйренген мен төтелетіп от-
ырып таң ата шаһарға жеттім. Нұрекең бірден аттың ба-
сын облыстың пошта үйіне бұрғызды. Мен атымды отқа 
қойып Нұржанды сыртта тосып қалдым. Таң ата кеңсеге 
кірген Нұржан түске қарай поштадан көңілдене шығып 
«Сәке, бұл жұмысты ыңғайладым, пошта басшысы та-
ныс кісі еді, - деп сырын шашпай жымиып қойды. Мен де 
арыстай жігіттің аман жүргенін қаладым.
Содан үш күндей Қызылжарда жаттық. Нұрекең об-

ком партияда, облисполкомдағы қажетті жұмыстарын 
реттеп қана қоймай Ленин орденін кеудесіне тағып 
елге оралады. Ленин орденін алғаны туралы жаңалық 
шағын ауылға тез тарады, халық оған қайырлы бол-
сын деп айтып жатты, ал қараулардың аузына құм 
құйылды. 
Иә, балам осылай шамам келгенше қалам ұшымен 

келген уыттың бетін қайтарып, жақсы адамның атын 
өшірмеуге сеп болдым. Екінші жағынан ертең балала-
рына «халық жауының» баласы деп озбырлық таныт-
са олардың болашағына балта шабылады емес пе. 
Әйтеуір ауыл адамдарының ауызбірлігінің арқасында 
жаманаттан құтылдық. Бірақ, өкінішке қарай Нұржан 
басқа мектепке ауысып кетті, жақсы адам еді,- деп 
атам үндемей көзіне жас алды. 
Осылай түн жамылып отырып сырын ақтарған атам-

мен 1950 жылы жаздың жайма –шуақ күні мәңгілікке 
қоштастым...
Ал Нұржанның баласы Еркін Әуебеков 1968 жылы 

Көкшетау облысының 1 хатшысы болып тағайындалды. 
Ол Қаратал ауылына 1969 жылы ақпан айында 
келіп, ауыл адамдарымен кездесу өткізді. Шынында 
ауыл құрудың аз-ақ алдында тұр еді. Ол біздің үйге 
соғып, Смағұл әкеме құран бағышылатты. Еркін өткен 
күндер туралы тіс жармады, бірақ оның жүрегінде 
әкесінен естіген естелігі сақтаулы екенін сездім. Еркін 
Әуелбеков 1969 жылы 23 тамыз күні қоңсы қонған алты 
қазақ ауылының басын біріктіріп «Қаратал» кеңшарын 
құруға жарлық шығарды. Қаратал ауылы кеңшардың 
орталығы болды. Еркін Әуелбековтың арқасында 
қазақ ауылдары жойылмай қанат жайды. Шіркін, Еркін 
ұлтжанды азамат еді ғой, - деп айтқан Темірхан ағай 
бүгінгі күні арамызда жоқ. Ол атасының құпия сырын 
жарияласаң да, жарияламасаң да еркіңде деп маған 
рұқсатын берген болатын. Топырағың торқа, жаның 
жәнәттә болсын, Темірхан аға.

Ерсін ЕРҒАЛИЕВ.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация» КЕ АҚ 
ұжымының атынан Сіздерді Халықаралық қарт адамдар күнімен 
құттықтаймын!
Қарт адамдар күні елімізде Тәуелсіздік күнімен қатар жыл сайын атап өтіледі. 

1991 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы 1 қазан – Дүниежүзілік қарт адамдар күні 
деп жариялау жөнінде шешім қабылдады. Осы жылы Қазақстан Республика-
сы тәуелсіз және егеменді мемлекет болды. Жаңа мемлекет Конституциясының 
негізгі басымдығы – халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, аға буынға қамқорлық, 
бала мен ананы дүниежүзілік қолдау деп жарияланды.
Сондықтан мемлекетіміз саясатының әлеуметтік бағыты – бұл, ең алдымен, 

еліміздегі қарт, еңбекке жарамсыз азаматтар және әлеуметтік осал топтарға де-
ген қамқорлық. Мемлекет басшысы – Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев еліміздің әр тұрғынына деген қамқорлық идеясын негізгі 
басымдық ретінде әр баяндамасында атап өтеді.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы Елбасымыздың – 
мемлекеттік қызметті, әсіресе, қарт адамдар үшін бір жерден алуға барынша 
жағдай жасау тілегін нақты іске асырудың жолы болып табылады. Бүгінгі күні 
Корпорация 530 мемлекеттік қызмет көрсетеді, олардың көбін үйден шықпай-ақ 
алуға болады, бұл қарт адамдар үшін өте ыңғайлы.
Құрметті отандастар!
Қарт адамдар күні – ұзақ және кей кездері қиындыққа толы ғұмыр кешкен 

адамдар үшін маңызды мереке. Сіздерге жақындарыңыздың сүйіспеншілігіне 
бөленіп, ашық аспан астында ұзақ өмір сүрулеріңізге тілектеспін. Біз сіздердің 
тәжірибелеріңіз бен көп жылғы еңбектеріңізге алғыс айтамыз. Сіздердің 
мақсатқа талпыныстарыңыз бен адалдықтарыңыз сөзсіз бізге  үлгі болады. 
Үйлеріңізде құт-береке, молшылық болсын, алдағы жоспарларыңызды іске 

асыру үшін денсаулық тілеймін, айналаңыздағы адамдардың құрметі мен ыстық 
ықыласына бөлене беріңіздер.
Сіздер біз үшін әрқашан қажетсіздер. Жандарыңызда әрқашан сіздерге 

қорған болатын адамдар болсын.
Данияр ЕРЕНШІНОВ,

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы.

Құрметті отандастар!

Қазақстанның темір жол саласы елдегі 
ең қуатты, дамыған салалардың бірі. 

Сондықтан да мұнда жүз мыңнан астам 
адам еңбек етеді, еліміздегі көптеген елді 
мекендердің тағдыры болат жолмен тікелей 
байланысты. Жахандану дәуірінде қазақ 
мемлекетінің дамуына қарқынды үлес қосып 
отырған экономиканың күре тамыры да осы 
темір жол саласы. Тоғыз жолдың торабында 
отырған біз үшін бұл саланың маңызы өте зор.
Темір жол - өте қауіпті аймақ. Осы бір айналасы 

жұп-жұмыр келген бір-ақ ауыз сөздің мән-мағынасын 
көпшілік жұрт жете түсіне бермейтінге ұқсайды. Түсінсе 
де құнт қылмайды. Әйтпесе, пойыздар қозғалысына 
сырттан қауіп төндіру факторлары азаюдың орнына 
көбеймес еді ғой.  
Болат жолға шығу өмірге ғана қатер емес, сонымен 

қатар пойыздар қозғалысына бөгет жасап, айтарлықтай 
қауіп төндіреді.
Сонымен бірге темір жол адамдар үшін де, қараусыз 

жүрген малдар үшін де аса қауіпті аймақ болып санала-
ды. Содан да болар болат жолдың бойындағы түйіткілді 
мәселелердің ең бастысы жылжымалы құрамның 
қараусыз жүрген малды, жол үстіндегі адамды басып 
кету фактілері өкінішке орай толастамай отыр. Осын-
дай келеңсіз фактілерді болдырмау үшін темір жол са-
ласында қызмет істейтін адамдар арасында насихат 
жұмыстары мен бірге оқу-жаттығу шаралары да жиі 
өткізіліп тұрады. Темір жол көлік қызметкерлері жұмысқа 
кіріспес бұрын техника қауіпсіздігі бойынша арнайы 
нұсқаулықтан өтеді. Мұның сыртында темір жол сала-
сында жұмыс істемейтін былайғы халық үшін оларды 
апаттан сақтандыру мақсатында да әртүрлі шаралар 
ұйымдастырылып, бұқаралық ақпарат құралдарында 
танымдық материалдар жарияланып жатады. Соған 
қарамастан темір жол көлік саласында адам шығынына 
алып келетін келеңсіз оқиғалар жиі кездесуде.
Бақытсыздық жағдайы кез келген адамның басында 
болуы мүмкін. Сондықтан келе жатқан пойыздың алдын 
кесіп өтуге тырыспай, оны өткізіп жібергеніңіз дұрыс. 
Салмағы 2000, 3000 тонна болатын пойыз тізбегінің 
тежелу жолының ұзақтығы пойыздың салмағы мен 
жылдамдығына қарай 600-700 метрді құрайтынын 
былайғы жұрт біле бермеуі мүмкін.

Сақтансаң, сақтайды
ЖҮРГІНШІ, ПОЙЫЗДАН САҚТАН!

Темір жол аймағында, стансаларда болған жағдайда 
кім де болса жеке техникалық қауіпсіздік шараларын 
сақтауы шарт. Біз оларды қалың көпшіліктің есіне тағы 
бір мәрте сала кетуді жөн көрдік.
Жыл сайын аудан мектептерінде «Темір жол – аса 

қауіпті аймақ» деген тақырып бойынша кездесулер 
өткізіп, балаларға осы тақырып бойынша жадынамалар 
таратылады.
Егер сіз темір жол стансасында болсаңыз:
1. Стансаға барарда немесе қайтарда темір жолды кесіп 

өтуге тура келсе арнайы өтпелерді пайдаланыңыз.
2. Пойыз толық тоқтағанша вагоннан шығуға немесе 

вагонға кіруге болмайды.
3. Темір жолдарын кесіп өтерде ұялы телефонмен 

сөйлесуге тыйым салынады.
4. Жүріп келе жатқан пойыздың алдын кесіп өтуге бол-

майды. Темір жолдан бес метр қашықтықта тұрып пой-
ызды өткізіп жіберіңіз.

5. Станса жолында тұрған пойызды немесе локомотивті 
5-10 метр қашықтықта айналып өту қажет.

6. Темір жолды кесіп өтер алдында оң мен солыңызға 
қарап, пойыздың жоқтығына көз жеткізіңіз, релсті ба-
спай одан аттап өтіңіз.

7. Темір жол бойында тұрған вагондардың асты-
нан өту-ге болмайды, 5 минут уақыт үнемдеймін деп 
өміріңізге қауіп төндіресіз.

Алмас КЕНЖЕКЕЕВ,
Володар темір жол 

станциясының бастығы.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») 
деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге на-
зар аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек 

көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

*   *   *
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабымен терро-
ризм актісі туралы көрнеу жалған хабарлау үшін қылмыстық жауапкершілік 
қарастырылған, қылмыс жасаған тұлға алты жылға дейін бас бостандығынан 
айырылады.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» РММ жұма 
сайын азаматтардың жеке мәселелері бойынша қабылдау жүргізеді. 
Аптаның бейсенбі күні сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін, ал аптаның жұма күндері  

сағат 11.00-ден 13.00-ге дейін бөлім бастығы, өртке қарсы қызмет майоры Ғазизов 
Ермек Ебрағимұлы, ал аптаның сәрсенбі күні сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін 
азаматтарды Саумалкөл селосы, Ықшам ауданы, 22 үйде қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» РММ-

де 8(7152) 52-21-72, 8(71533) 27-359 сенім телефондары қызмет істейді.  
Сенім телефондары арқылы сіздер Айыртау ауданының төтенше жағдайлар 

бөлімінің мемлекеттік қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың тарапы-
нан жіберілген құқықбұзушылықтарды, Ар-намыс Кодексін және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар.
Ақпарат құпялылығы сақталады.

2016 жылдың IV тоқсандағы  «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша 
ТЖ бөлімі» РММ-де азаматтарды қабылдау 

кестесі

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ басшысы – Қазбеков Ерлан Қабдуұлы, әр бейсенбі сайын сағат 
11.00 – 13.00 дейін, телефон: 21-3-62.

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ басшысының орынбасары – Жүсіпова Маржан Жылқайдарқызы, 
әр сейсенбі сайын сағат 11.00 – 13.00 дейін, телефон: 21-2-98.
Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 42.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қоғамның сенімін, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мақсатында, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық және 
сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқықбұзушылықтарын және Ар-намыс 
кодексінің талаптарын сақтамау жағдайларын анықтамау мақсатында, СҚО 
Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінде – 8-715-33-21-3-62 сенім телефоны қызмет етеді.
Ақпарат құпиялылығы сақталады.

*   *   *

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша 2016 жылдың ІV тоқсанына арналған қабылдау кестесі

ДҮЙСЕНБІ, 10 ҚАЗАН  
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Питер 
Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» М/х 10:45 
«Апта.kz» 11:50 «ДАУА» 12:25 «Жаңа 
қоныс» Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 
«Келін» Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 
«Сурайя» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Тұсау» 18:30 «Бүгінгі күннің батырла-
ры» 18:40 Мультфильм 18:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 19:30 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» Д/ф 23:00 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 
1:15 «SPORT.KZ» 1:35 «Жаңа қоныс» 
Т/х 2:05 «Серпіліс» 2:50 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 3:00 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:30 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 
12:30 «Магия кухни» 13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «И всё-таки я 
люблю...» 15:00 «Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х «За-
уал» 16:45 Т/х «Пәленшеевтер» 17:20 
«EXPO - болашақ энергиясы» 17:30 
«Егіз жүрек» 18:00 «Біздің назарда» 
18:15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 19:35 Негізінде 
19:40 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 
20:30 «EXPO - энергия будущего» 20:35 
«Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:35 По 
сути 21:40 «Бюро расследований» 22:10 
Т/с «Осколки» 23:05 Т/х «Пәленшеевтер» 
23:40 «Әр үйдің сыры басқа» 00:15 
Қорытынды жаңалықтар 00:50 «Өмір 
сабақтары» 01:20 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:45 Қорытынды жаңалықтар 02:20 
«Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТЬ  ЗДОРОВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ӘН 
ДАРИЯ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» Т/С 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
17:35 «РОДИНА» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБ-
ВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ТОНКИЙ ЛЕД» Т/с 2:10 
«П@УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

СЕЙСЕНБІ, 11 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН  

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:45 «Айман&Шолпан» Т/х 11:40 
«Айтуға оңай...» 12:25 «Жаңа қоныс» 
Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 
Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «БЕЙНЕТ ТҮБІ 
- ЗЕЙНЕТ» 18:10 «Сәлем, Астана!» М/х 
18:30 «Питер Пэн» М/х 18:55 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 19:00 Тәуелсіздікке 
25 жыл «ТАБЫС СЫРЫ» 19:30 «СУ-
РАЙЯ» Т/х 20:30 KAZNEWS 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 ФУТБОЛ 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ-2018 Іріктеу кезеңі 
ҚАЗАҚСТАН - РУМЫНИЯ 0:05 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:40 
KAZNEWS 1:20 «Жаңа қоныс» Т/х 1:55 
Тәуелсіздікке 25 жыл «Табыс сыры» 
2:20 «Қылмыс пен жаза» 2:45 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 2:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:30 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 
12:30 «Магия кухни» 13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «И всё-таки я 
люблю...» 15:00 «Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 Т/х «Зауал» 16:45 
Т/х «Пәленшеевтер» 17:10 «EXPO - энер-
гия будущего» 17:15 «Біздің үй» 18:00 
«Білу маңызды» 18:15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
19:35 Негізінде 19:40 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан»-2 20:30 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:35 «Қайсар жандар» 21:00 
Итоги дня 21:35 По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 Т/х 
«Пәленшеевтер» 23:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:30 Қорытынды жаңалықтар 
01:00 «Өмір сабақтары» 01:30 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:55 Қорытынды 
жаңалықтар 02:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТЬ  ЗДОРОВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА» 15:15 
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» Т/С 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ТОНКИЙ ЛЕД» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 

СӘРСЕНБІ, 12 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:45 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 

«Айтуға оңай...» 12:25 «Жаңа қоныс» 
Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 
Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 18:10 «Сәлем, Астана!» 
М/х 18:35 «Питер Пэн» М/х 19:00 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 19:30 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 «СҰХБАТ» 
22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:55 
«ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ».Д/ф 23:00 «КЕЛІН» 
Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 1:15 «Жаңа 
қоныс» Т/х 1:45 «Жарқын бейне» 2:15 
«Арнайы сұхбат» 2:40 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 2:55 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 11:30 Т/х 
«Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 12:30 
«Магия кухни» 13:00 «Семейные мело-
драмы» 14:00 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
15:00 «Народный контроль» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 Т/х «Зауал» 16:45 Т/х 
«Пәленшеевтер» 17:10 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 18:00 
«Біздің назарда» 18:15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
19:35 Негізінде 19:40 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан»-2 20:35 «EXPO - энергия 
будущего» 20:40 «Қайсар жандар» 21:00 
Итоги дня 21:35 По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 Т/х 
«Пәленшеевтер» 23:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:30 Қорытынды жаңалықтар 
01:00 «Өмір сабақтары» 01:30 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:55 Қорытынды 
жаңалықтар 02:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТЬ  ЗДОРОВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА» 15:15 
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» Т/С 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» Т/с 2:10 
«П@УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

БЕЙСЕНБІ, 13 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:45 «Айман&Шолпан» Т/х 11:40 
«Айтуға оңай...» 12:25 «Жаңа қоныс» 
Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 
Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 18:10 «Сәлем, Астана!» 
М/х 18:35 «Питер Пэн» М/х 19:00 
«АГРОБИЗНЕС» 19:30 «СУРАЙЯ» Т/х 
20:30 KAZNEWS 21:15 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» Д/ф 23:00 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 «МУЗАРТ 
Live» Күнделік 0:40 KAZNEWS 1:25 
«Жаңа қоныс» Т/х 1:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 2:05 «Агробизнес» 2:30 
«Тұсау» 3:00 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 11:30 
Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 
12:30 «Магия кухни» 13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «И всё-таки я 
люблю...» 15:00 «Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 Т/х «Зауал» 16:45 
Т/х «Пәленшеевтер» 17:10 «EXPO - энер-
гия будущего» 17:15 «Біздің үй» 18:00 
«Білу маңызды» 18:15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
19:35 Негізінде 19:40 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан»-2 20:40 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:45 «Қайсар жандар» 21:00 
Итоги дня 21:35 По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 Т/х 
«Пәленшеевтер» 23:50 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:25 Қорытынды жаңалықтар 
00:55 «Өмір сабақтары» 01:25 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:50 Қорытынды 
жаңалықтар 02:20 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТЬ  ЗДОРОВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
Т/С 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
Т/с 2:10 «П@УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

ЖҰМА, 14 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «МузАРТ Live» Күнделік 10:10 
«Питер Пэн» М/х 10:35 «ТОБОТ» М/х 
10:55 «Айман&Шолпан» Т/х 11:45 
«Қоғамдық кеңес» 12:30 «Жаңа қоныс» 
Т/х 13:00 KAZNEWS (Дайджест) 13:05 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:15 «Келін» 
Т/х 15:00 KAZNEWS (Дайджест) 15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:45 «Сурайя» Т/х 
17:35 KAZNEWS 18:00 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 18:10 Х.Ерғалиевқа 100 жыл 

«Сардар ақын, сарбаз жыр» Д/ф 18:45 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 19:05 «ИМАН АЙНАСЫ» 
19:30 «СУРАЙЯ» Т/х 20:30 KAZNEWS 
21:00 ПАРЛАМЕНТ 21:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 22:00 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 
23:25 «КЕЛІН» Т/х 0:20 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 0:40 KAZNEWS 1:10 Парламент 
1:25 «Жаңа қоныс» Т/х 1:55 «Жан жылуы» 
2:15 «Иман айнасы» 2:35 «Дауа» («Өттегі 
тас») 3:05 «Қылмыс пен жаза» 

ХАБАР 
07:02 «Біздің үй» 07:40 «Продвопрос» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 11:30 Т/х 
«Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 12:30 
«Магия кухни» 13:00 «Семейные мело-
драмы» 14:00 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
15:00 «Народный контроль» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 Т/х «Зауал» 16:45 Т/х 
«Пәленшеевтер» 17:15 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:20 «Өмір жолы» 18:00 
«Біздің назарда» 18:15 «Компромат» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар 19:40 
Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 20:25 
«EXPO - энергия будущего» 20:30 «Ар-
найы хабар» 21:00 Итоги дня 21:40 Т/с 
«Такая работа» 22:30 Т/с «Осколки» 
23:25 Кино «Перевозчик Наследие» 01:05 
«Әр үйдің сыры басқа» 01:40 «Сотқа 
жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 

УАҒЫЗЫ»  7 : 0 0  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА» 15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» Т/С 16:20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:35 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО» 18:45 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Кино «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 2:00 
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 2:40 «П@УТINA» 
300 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 3:10 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:45 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
4:30 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕНБІ, 15 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:15 «ДАРА МЕН 
ДОСТАРЫ» М/х 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:10 «МузАРТ Live» 11:40 «Әзіл әлемі» 
12:00 «АС БОЛСЫН!» 12:35 «БАЛАПАН 
ЖҰЛДЫЗ» 13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 14:30 
«Айналдым, қазақ деген халықтан мен...» 
16:20 «Шырғалаң» Т/х 19:55 «МузАРТ 
Live» Күнделік 20:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 20:30 KAZNEWS 21:05 
«ДАРА ЖОЛ» 22:35 «КӨҢІЛАШАР» 
0:05 KAZNEWS 0:40 Кино «Тағдырын 
іздеген екеу» 2:25 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 «Қызық 

times» 09:35 «Биле, Қазақстан!» Дневник 
09:50 Кино «Джонии цунами» 11:20 
Ертегі «Алты аққу» 12:50 Т/х «Сүйген 
жарым» 14:40 «Биле, Қазақстан!» 16:30 
Реалити шоу «Экспедиция 25» 17:00 
«КешYou» тобының концерті 18:30 «Ду-
думан» 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
«7 күн» 22:00 Кино «Мистер и миссис 
Смит» 23:40 Т/с «Дворец Абдин» 00:40 
Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 02:30 
Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «ВЕРО-
НИКА МАРС» Т/Х 8:35 «П@УТINA» 9:00 
«СМАК» 9:40 Кино «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112 
НЕДЕЛЯ» 12:25 ШӘМШІ ҚАЛДАЯҚОВ 
«ШӘМШІ ӘНДЕРІНІҢ КЕШІ» БӨЛІМ 1 
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 
15:05 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» Т/с 
18:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 20:00 «ПЕР-
ВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 ПРЕМЬЕРА 
СЕЗОНА «ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 22:30 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 23:05 ШӘМШІ 
ҚАЛДАЯҚОВ «ШӘМШІ ӘНДЕРІНІҢ КЕШІ» 
БӨЛІМ 1 0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
НОВЫЙ СЕЗОН 2:40 «112 НЕДЕЛЯ» 
3:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

ЖЕКСЕНБІ, 16 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:40 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 7:30 «Көңілашар» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:15 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 12:00 «Сәлем, Қазақстан!» 
13:25 «Дара жол» 14:55 «Шырғалаң» 
Т/х 17:50 ФУТБОЛ Қазақстан Премьер-
лигасы 30-тур «ҚАЙРАТ» - «АСТАНА» 
20:00 «АПТА KZ» 21:00 «МУЗАРТ Live» 
22:35 «СЕРПІЛІС» 23:25 Кино «Құлагер» 
0:45 «Ой-толғау» 1:35 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:10 «Әсем 

әуен» 08:35 «Ас арқау» 09:00 «ТВ Бинго» 
10:00 «Биле, Қазақстан!» Дневник 10:15 
«Аққаз», «Мақтаншақ қыз» М/ф 10:30 
«Рыбка Поньо на утёсе» М/ф 12:10 Кино 
«Препод» 13:45 Т/х «Сүйген жарым» 15:20 
«Ду-думан» 16:30 «Экспедиция 25» 17:00 
«Компромат» 18:00 «Қызық times» 19:15 
«Биле, Қазақстан!» 21:00 «7 күн» 22:00 
«Пай-пай 25» 23:05 Вечер боевых искусств 
01:05 Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 
02:55 Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 7:35 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 
8:20 «П@УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 12:00 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 12:35 ШӘМШІ 
ҚАЛДАЯҚОВ «ШӘМШІ ӘНДЕРІНІҢ КЕШІ» 
БӨЛІМ 2 13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 16:30 «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» СУПЕРСЕЗОН 20:00 «АНАЛИ-
ТИКА» 21:00 «П@УТINA+» 22:00 «ТОЙ 
БАЗАР» 23:00 ШӘМШІ ҚАЛДАЯҚОВ 
«ШӘМШІ ӘНДЕРІНІҢ КЕШІ» БӨЛІМ 2 
0:00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 1:40 «П@
УТINA+» 2:25 «ТОЙ БАЗАР» 
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Желдіњ шапшањдыѓы

12 с.
0 с.

+12
+6

+1
+0

+5
-1

+6
0

+4
-1

+1
0

+2
0

738
С

5

745
Б

2

746
О

734
О-Б
8

734
О
2

727
О-Ш
4

729
Б

6

Уақыт
(жергілікті)

6/10
БС

7/10
ЖМ

8/10
СН

9/10
ЖК

10/10
ДС

11/10
СС

12/10
СР

5

 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

«ҚАУЫРТ ЖЕЛІ»«ҚАУЫРТ ЖЕЛІ»
110110

- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және ұйымдастыру 
туралы;

-  радикалды көзқарастағы дәстүрлі емес діни ағымдарды жақтаушыларды 
жалдау, қаруландыру, оқыту фактілері туралы;

- терроризм және діни экстремизм идеологиясын насихаттау және тарату 
туралы мәлім болса

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

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

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

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

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 55-148 сенім телефоны қызмет етеді.

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесі азаматтарды

 жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

Қазан Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.10.2016 Сенбі 5:35 7:25 13:14 17:02 19:08 20:38
02.10.2016 Жексенбі 5:36 7:26 13:14 17:00 19:06 20:36
03.10.2016 Дүйсенбі 5:38 7:28 13:13 16:57 19:04 20:34
04.10.2016 Сейсенбі 5:40 7:30 13:13 16:55 19:02 20:32
05.10.2016 Сəрсенбі 5:42 7:30 13:13 16:53 18:59 20:30
06.10.2016 Бейсенбі 5:44 7:34 13:12 16:51 18:56 20:29
07.10.2016 Жұма 5:46 7:36 13:12 16:49 18:54 20:26
08.10.2016 Сенбі 5:48 7:38 13:12 16:46 18:52 20:24
09.10.2016 Жексенбі 5:50 7:40 13:12 16:44 18:49 20:21
10.10.2016 Дүйсенбі 5:52 7:42 13:11 16:42 18:47 20:19
11.10.2016 Сейсенбі 5:54 7:44 13:11 16:40 18:45 20:16
12.10.2016 Сəрсенбі 5:55 7:45 13:11 16:38 18:42 20:14
13.10.2016 Бейсенбі 5:57 7:47 13:11 16:36 18:40 20:11
14.10.2016 Жұма 5:59 7:49 13:10 16:33 18:38 20:09
15.10.2016 Сенбі 6:01 7:51 13:10 16:31 18:35 20:06
16.10.2016 Жексенбі 6:01 7:51 13:10 16:31 18:34 20:04
17.10.2016 Дүйсенбі 6:05 7:55 13:10 16:27 18:30 20:01
18.10.2016 Сейсенбі 6:07 7:57 13:09 16:25 18:29 19:59
19.10.2016 Сəрсенбі 6:09 7:59 13:09 16:23 18:27 19:56
20.10.2016 Бейсенбі 6:10 8:01 13:09 16:21 18:25 19:54
21.10.2016 Жұма 6:10 8:03 13:09 16:18 18:23 19:52
22.10.2016 Сенбі 6:12 8:05 13:09 16:16 18:21 19:50
23.10.2016 Жексенбі 6:13 8:07 13:09 16:14 18:19 19:48
24.10.2016 Дүйсенбі 6:15 8:09 13:08 16:12 18:17 19:47
25.10.2016 Сейсенбі 6:11 8:11 13:08 16:10 18:15 19:45
26.10.2016 Сəрсенбі 6:13 8:13 13:08 16:08 18:13 19:43
27.10.2016 Бейсенбі 6:15 8:15 13:08 16:06 18:11 19:41
28.10.2016 Жұма 6:17 8:17 13:08 16:04 18:08 19:39
29.10.2016 Сенбі 6:19 8:19 13:08 16:02 18:06 19:37
30.10.2016 Жексенбі 6:21 8:21 13:08 16:00 18:04 19:34
31.10.2016 Дүйсенбі 6:21 8:21 13:08 16:00 18:02 19:32

Айыртау аудандық Қайрош ата мешіті.

ҚАЗАН АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІҚАЗАН АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ
(Саумалкөл уақыты бойынша) 2016 жыл – хижраша 1437 жыл

«Патриот болу - өз Отаныңды шын жүректен сүю, өзіңе және өз 
халқыңа сеніп, қоғамға қызмет ету. Бірақ өзіңнің тарихыңды , ана 

тіліңді, шығу тегіңді білмей нағыз патриот бола алмайсың».
                                                                                         Н.Ә.Назарбаев.

«Отансыз адам болмас, ормансыз бұлбұл болмас» деген халық нақылы 
тегіннен-тегін айтыла салмаған. Өйткені Отан, туған жер, туған ел деген киелі 
ұғымды түсіну әр адамның туған жерінен, өз еліне деген сүйіспеншілігінен бастау 
алады. Отансүйгіштік пен патриотизм бір-бірімен егіз ұғымдар.

«Қазақстан - дүниедегі әр қазақтың қастерлі шаңырағы! Қазақстан- әлемдегі бар-
ша қазақтың құтты қара шаңырағы! Қазақ баласы дүниенің қай түкпірінде жүрсе де 
тұтас қазақ халқының бір бөлшегі екенін біз еш уақытта ұмытпауымыз керек»,- деді 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.
Отанды сүю отбасынан басталады емес пе?! Патриотизм - Отанды сүю,туған 

еліңді, туған жеріңді құрметтеу деген ұғымды білдіреді. Мұндай сезім жас 
жеткіншектердің, жалынды жастардың жүрегіне көбірек ұялауы керек. Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы –қоғамның идеялық бірлігінде» - 
дейтін еңбегіндегі бір тамаша ойға жүгініс жасаған дұрыс болар: «Әрбір адам біздің 
мемлекетімізге,соның бай да даңқты тарихына,оның болашағына өзінің қатысты 
екенін мақтанышпен сезіне алатындай іс-қимыл жүйесіне талдау жасауы қажет».
Әрбір адам бала кезінен «Қазақстан-менің Отаным,мен үшін жауапты екені сияқты 
мен де ол үшін жауаптымын»деген қарапайым ойды бойына сіңіріп өсетіндей істеген 
жөн. Қазақстандық патриотизмнің анықтамасы осындай ойдан тұрады.Балаларға 
патриоттық рух беретін, халық үшін қызмет етуге үндейтін - Абай туындылары. Абай 
халықтың болашақ жаңа қауымына, жасөспірімдерге арнап талай өлеңдер жазды, 
нақыл сөздер айтты. Білімді ұрпақ туған ұлт –халық үшін қызмет етсін дегенді басты 
міндет етіп қояды.Өйткені, патриотизм-қашанда, қандай қоғамда да өзінің әлеуметтік 

Тәрбие
ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМ - БАСТЫ МӘСЕЛЕ

мәнін,маңызын жоғалтпайтын ұғым.
Ұлттық тәрбие жүйесінің негізі ретінде 

М.Шахановтың мына бір өлең жолдары 
алынғаны ұтымды:
Тағдырыңды тамырсыздық  
 індетінен қалқала,
Әр адамның өз анасынан басқа
Жебеп тұрар,демеп тұрар арқада
Болу керек құдіретті төрт ана:
Туған жері-түп қазығы,айбыны,
Туған тілі-сатылмайтын   
  байлығы,
Қадамына шуақ шашар үнемі
Және туған тарихы еске алуға  
  қаншама......
Осы тұрғыдан алғанда,қазақтың 

ақындары мен ұлы ойшылдарының 
кемеңгерлік ой-пікірлерін оқу-тәрбие 
ісінде орынды пайдалана отырып, 
батыр бабаларымыздың ерлік 
дәстүрлерін насихаттау,билер мен 
шешендердің өнегелі тәлім-тәрбиесіне 
негізделген жан-жақты тәрбие жүйесін 
құру қажеттілігін қазақстандық білім 
саласының маңызды мәселелерінің 
бірі және әрбір тәрбиеші-ұстаздардың 
басты парызы болып табылады.

Тұрымтай ҒАБДУЛЛИНА,   
№1  Саумалкөл ОМ-нің 
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі. 

Тіл  -  қоғам  өмірінде 
адамдармен өзара пікірлесу, 

түсінісу қызметін атқарады. Ол 
болашақтың бастауы,өмірдің
ырысы, халықтың жаны болып 

табылады. Тіл құрыса халық та 
жер бетінен жоғалады. 
«Тәрбие басы  - тіл» деген осы күнге 

дейін мән-мағынасын жоғалтпаған 
қанатты сөз XI ғасырдың ұлы 
ойшылдарының бірі Ахмет Иүгінекидің 
есіміне  қатысты. Нұрсұлтан Назарбаев 

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы
АНА ТІЛІМ - МЕНІҢ ТІЛІМ

атамыз айтқандай: «Адамзат тари-
хында тіл жай қарым-қатынас құралы 
ғана емес, ол – саяси, экономикалық 
өктемдіктің де басты құралы болып 
келеді».  Жалпы алғанда дүние жүзінде 
алты мыңға жуық тіл бар, алайда әр 
халықтың өз ана тілі болады. Ал ана тілі 
деген не? Ана тілі - бұл әкеңнің, анаңның 
тілі. Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, 
жасап келе жатқан халықтың баяғысын 
да, бүгінгісін де, болашағын да таныта-
тын, сол халықтың мәңгілігінің мәселесі 

деп бекер айтпаған Ғабит Мүсірепов. 
Ана тілін адамдар кішкентай кезінен 
әке-шешесінен, әжесі мен атасынан 
үйренеді. Ер жеткенде халықтан, мек-
тептен, кітаптан, газет-журналдардан, 
радио мен теледидардан, кинотеатрлар 
мен театрдан үйренеді.  Ана тілі - атадан 
балаға мирас болып қалып отыратын 
баға жетпес мұра.
Туған тілдің абыройын асқақтату 

- әрбір адамзаттың абзал борышы. 
Сол себепті өз туған тілімізді қадірлеп, 
құрмет тұтайық ағайын!

Б.РЫСПАЕВ,
«ЕС-164/8 мекемесі» 

РММ-нің аудармашысы.

Ана тілі – бәріміздің анамыз, өйткені 
ол – ұлтымыздың анасы.

Н. Ә.Назарбаев.
Тіл – халықтың алтын діңгегі. Өзін-өзі 

білетін әр халық алдымен өзінің туған тілін 
сыйлап, мақтан тұта білуі керек. Өйткені 
халықтың даналығы, жырлары, шежіресі 
сол халықтың тілінде жазылады. 

Тіл – қай ұлтта болса да қастерлі, құдіретті ұғым. Ол әр адамның бойына ана 
сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл – халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, 
болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі. Әр халықтың, ұлттың құрмет тұтар 
өз ана тілі бар. Менің ана тілім – қасиетті қазақ тілі. Қазақ тілі түркі тілдердің ішіндегі 
ең таза әрі бай тілге жатады. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі. «Ана тілі – халық боп жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене 
беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі.   Жүректің терең сырларын, басынан кешкен 
дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық толқынын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, сақтап 
отыратын қазына»,-деп Жүсіпбек Аймауытов ағамыз жазғандай, жерін, елін сүйген 
әрбір азаматтың ана тіліне деген сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі болуы керек. 

ТІЛ – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАНЫ Бала өмірге келгеннен бастап, өз ана 
тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алып, 
жалпы ұлттық тәрбие алуы керек деп 
ойлаймын. Себебі өз ана тілінде сөйлеу 
оған деген көзқарас ең зор адамшылық, 
мәдениеттілік, тәрбиелілік өлшемі бо-
лып табылады. Тіл – ұлттың жаны. Ал 
ұлттың болашағы – оның ана тілі. Тіл 
халықпен бірге өмір сүріп дамиды, әр 
ұлттың тілі – оның бақыты мен тірегі.

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев халықтың 
болашағы туралы тереңнен толғай 
отырып, «Мемлекеттің ең басты дүниесі 
тек қана байлық емес, сонымен қатар 
ана тіліміздің болашағы» - деген бо-
латын.  Ана тілі – алтын қазына, ана 
тілін қадірлеу, беделін нығайту біздің 
парызымыз.

Ақсұлу МҰҚАЖАНОВА,
№1 Саумалкөл ОМ-нің 

қазақ тілі  мұғалімі.

Еске алу
О, жалған дүние-ай! Адамның өмірі қас 

пен көздің арасындай ғана уақыт екен-ау. 
Тәңір қаласа көнесің, Алланың жазғанына 
амал бар ма? Ең жақының жаныңнан 
кетсе не дерсің? Иә, тағдырдың жазуы 
солай болған шығар. Сарыөзек ауылын-
да дүниеге келіп, өмірінің соңына дейін 
Саумалкөл ауылында тұрған асқар тауға 
балайтын ардақты әкеміз, жаны жомарт 
сүйікті атамыз Жылқыбай Метайұлы Ме-
таев егер дәм-тұзы таусылмай арамызда 
аман-есен жүрген болса, 10 қазан күні 80 
жасқа толып, бала-шағасы, немерелері 
мен шөберелерінің ортасында масайрап 
отырушы еді ғой. Бұл қызық-қуаныштың 
бұйырмағаны жанымызға батады. Бала 
үшін әкенің орны әрқашан бөлек қой. 
Әкеміз Жылқыбай Метайұлы 1936 

жылы Сарыөзек ауылында дүниеге келіп, 
орта мектепті бітіргеннен кейін Қотыркөлдегі малдәрігерлік техникумға 
түсіп, 1956 жылы оқуды жақсы бітіріп, малдәрігерлік мамандығын алып 
шығады. Алғашқы еңбек жолын Шолақөзек ауылында мал дәрігері 
қызметінен бастап, содан кейін «Каменноброд» кеңшарында осы 
мамандығы бойынша жемісті еңбек етті. 
Зейнеткерлікке шаққанға дейін ол «Завет Ильича» кеңшарында мал 

шаруашылығы саласында қажырлы еңбек етіп, елге сыйлы болды. Өз 
мамандығын өте жетік білетін еді. Ерен еңбегі үшін аудандық, облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасы тараптарының бірнеше Құрмет гра-
моталарымен және бағалы сыйлықтарымен де марапатталған. Осын-
дай жоғары жетістіктері үшін сауықтыру орындарына жолдамамен жиі 
баратын. Табысты еңбегі үшін 1974 жылы кеңшар басшылығы «Урал» 
мотоциклін сыйға тарту еткен болатын. 
Отбасында анамыз екеуі 5 бала тәрбиелеп өсірді. 
Дегенмен де, арамызда әлі жүре тұрса ғой, деген қимастық сезіммен 

ардақтымызды сағынышпен еске алып, туған күнінде аруағына Құран 
бағыштап, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын дейміз.
Дүниеден өтпесін де ардақты әкең,
Болсыншы тағдыр жанды зарлатпаған.
Өмірде одан асыл адам бар ма?
Қандай күш әке орнын салмақтаған?
Еске алушылар: ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу балалары, 

немерелері, шөберелері.

Айыртау ауданы
2005 жыл.

№7. 11.02.2005 ж. «Сенатордың шақыруымен». 
Қорғаныс жəне қауіпсіздік, халықаралық істер жөніндегі 
Комитеттің хатшысы, Сенат депутаты Тасбай Қабашұлы 
Сембаевтың шақыртуымен Айыртау ауданындағы облыстық 
жəне аудандық мəслихат депутаттары Астана қаласына 
барып келді. 
№10.4.03.2005 ж. «Əкімнің өрелі ісі». Облыс əкімі 

Тайыр Мансұров Солтүстік өңіріміздің тұрғындарының 
демографиялық ахуалының мəз емес екендігіне бай-
ланысты, 2005 жылда туған жас сəбилерге біржолғы 
жəрдемақыға қоса жергілікті бюджеттен 30 мың теңге бөлу 
жөнінде шешім қабылдаған болатын.
Бұл шешім демографиялық жағдайды жақсартып, жас 

жанұяларға көмек ретінде де үлкен септігін тигізбек.
№13. 25.03.2005 ж. «Жаңа монша іске қосылды».  Өткен 

жылдың  жаз айында құрылысы қолға алынған монша үйі 
іске қосылып, мереке күні оның ашылу салтанаты болып 
өтті. Салтанатты рəсімге аудан əкімі Б. Төлегенов, Володар 
селолық округінің əкімі С. Жекебаев, аудан əкімінің орынба-

сарлары жəне аудан тұрғындары қатысты. 
№16. 15.04.2005 ж. «Вице-министр селолық округ-

терде».  Сəуір айының 6-10 күн аралығында ауыл 
шаруашылығының вице-министрі Д. Айтжановтың жұмыс 
сапары Гусаковка, Константиновка, Төмен-Борлық, Ка-
занка, Арықбалық, Имантау, Лобанов, Антоновка селолық 
округтерінде болып өтті. 
№20. 13.05.2005 ж. 9 мамыр күні аудан əкімі Баржақсы 

Рақымжанұлы Төлегенов Ұлы Отан соғысының ардагері 
Николай Федорович Орелға «Құрмет» орденін тапсырды.
№20. 13.05.2005 ж. Мамырдың 8 күні Константиновка 

селосында Даңқ ескерткішін жаңғыртып, ашу рəсімі өтті. 
«Константиновка» ЖШС-ның басшысы Н.Н. Черненко 1 000 
000 теңге қаражат қаржы бөліп, демеушілік көрсетті. Бұл күні 
Даңқ ескерткішін ашуға аудан əкімі Б. Төлегенов  қатысып, 
соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін құттықтады.
№36. 2.09.2005 ж. «Мерекелік медаль тапсырыл-

ды». Мереке қарсаңында республика Президенті Н.Ə. 
Назарбаевтың атынан «Қазақстан Конституциясына 10 
жыл» мерекелік медалімен бір топ айыртаулықтарға на-
градалар тапсырылды. Награданы аудан əкімі Б. Төлегенов 
салтанатты түрде табыс етті.
№48. 18.11.2005 ж. «Облыс əкімі – ауданымызда». 

Қарашаның 16 жұлдызында облыс əкімі Тайыр Мансұров 
ауданымызда жұмыс сапарымен болып қайтты. Аймақ бас-
шысы өз сапарын мөлтек аудандағы жуырда пайдалануға 
берілген тоғыз қабатты үйді аралап, құрылыс сапасымен 
танысты.

«Айыртау таңы» газеті. 2005 ж. 
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