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АТА ЗАҢ -АТА ЗАҢ - ÒҰÐÀҚÒÛ ÁÎËÀØÀҚÒÛҢ ÊÅÏIËI
АКЦИЯ  АЯСЫНДА

БАЙЗАЌ  АУДАНЫНЫЅ 
ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН 
АУЫЛ  ШАРУАШЫЛЫЄЫ 

МАЌСАТЫНДАЄЫ  ЖЕРЛЕРГЕ  ЖЕР 
САЛЫЄЫНЫЅ  МҐЛШЕРЛЕМЕСІН 

ЖОЄАРЫЛАТУ  ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 10 
желтоќсандаєы «Салыќ жəне бюджетке тґленетін 
басќа да міндетті тґлемдер туралы (Салыќ  
кодексі)» кодексініѕ 387 бабыныѕ 1-1 тармаєына 
сəйкес, Байзаќ  аудандыќ мəслихаты  ШЕШІМ 
ЌАБЫЛДАДЫ:

1.Байзаќ  ауданыныѕ  пайдаланылмайтын 
ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жерлерге 
жер  салыєыныѕ  мґлшерлеме с і  он  е се 
жоєарылатылсын.

2. Осы шешімніѕ орындалуын баќылау Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ “Аумаќты экономикалыќ 
дамыту, ќаржы, бюджет, əкімшілік аумаќтыќ 
ќўрылым, адам ќўќыєын ќорєау мəселелері 
жəне  жер  учаскелерін  сатып  алу  туралы 
шарттар жобаларын ќарау” жґніндегі тўраќты 
комиссиясына жїктелсін.

3. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік 
тіркелген кїнінен бастап кїшіне енеді жəне алєаш 
ресми жарияланєан кейін кїнтізбелік 10 кїн ґткен 
соѕ  ќолданысќа енгізіледі.

Байзаќ аудандыќ мəслихаты
сессиясыныѕ тґраєасы               Н.Тлепов.

Байзаќ аудандыќ 
маслихатыныѕ хатшысы           Н.Їкібаев.

БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ 
МƏСЛИХАТЫНЫЅ 

ШЕШІМІ

С. Ќалмўратов,
“Ауыл жаѕалыєы”.

БЇГІНГІ  ТАЅДА  МЕМЛЕКЕТТІК 
ЗАЅНАМАЛАРДЫЅ ЖЕКЕ НОРМАЛАРЫН 
ТЇСІНДІРУ  МƏСЕЛЕСІ  БОЙЫНША 
МЕМЛЕКЕТПЕН  КЕПІЛДЕНГЕН 
ЌЎЌЫЌТАРЫ МЕН ЕРКІНДІГІН ІСКЕ 
АСЫРУЄА  ЖƏРДЕМ  БЕРУ  ТУРАЛЫ 
ЗАЅДЫ ЖƏНЕ ЖЕКЕ ТЎЛЄАЛАРДЫЅ 
ҐТІНІШТЕР САНЫНЫЅ ЖЫЛ САЙЫНЄЫ 
ҐСІМІН БЕЛГІЛЕЙ КЕЛЕ, ПРОКУРАТУРА 
ОРГАНДАРЫНЫЅ  ЌЎЌЫЌ  ЌОРЄАУ 
МІНДЕТТЕРІНІЅ ЌОЛЖЕТІМДІЛІГІН 
АРТТЫРУ  ЌАЖЕТТІЛІГІ  ТУЫНДАП 
ОТЫР. СОНЫМЕН ЌАТАР, ЇСТІМІЗДЕГІ 
ЖЫЛДЫЅ 30 ТАМЫЗЫНДА ЕЛІМІЗДІЅ АТА 
ЗАЅЫНЫЅ 20 ЖЫЛДЫЄЫ АТАП ҐТІЛУІНЕ 

БАЙЛАНЫСТЫ, МЕРЕКЕНІ ТОЙЛАУ 
КОНСТИТУЦИЯНЫЅ  БАСТАПЌЫ 
ЕРЕЖЕЛЕР ІН  Б ІЛУ  ДЕЅГЕЙІН , 
ЌАЗАЌСТАНДЫЌ ОТАНШЫЛДЫЌТЫ 
АРТТЫРУДЫ ,  КОНСТИТУЦИЯНЫЅ 
НЕГІЗГЕ АЛЫНАТЫН ПРИНЦИПТЕРІН 
ЖƏНЕ  ДЕМОКРАТИЯЛЫЌ  ЕГЕМЕН 
М Е М Л Е К Е Т Т І Ѕ  Х А Л Ы Ќ П Е Н 
Т ƏЖ І Р И Б Е Д Е  О ЌЫП - Б І Л У І Н 
БОЛЖАМДАЙДЫ. 
ЕЛІМІЗДІЅ  ЖАЅА  ЌАРЖЫЛАЙ -

НЕСИЕЛІК САЯСАТЌА ҐТУІНЕ ОРАЙ, 

ХАЛЫЌПЕН  ҐТКІЗІЛІП  ЖАТЌАН 
ЭКОНОМИКАЛЫЌ РЕФОРМАЛАРДЫ 
ДЎРЫС  ТЇСІНУІН  ЌАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ,  СОНЫЅ  ІШІНДЕ ,  ЎЛТТЫЌ 
ВАЛЮТАНЫЅ «ЕРКІН ЖЇЗУ» РЕЖИМІНЕ 
ҐТУІ ,  СОНДАЙ -АЌ  ЌОЄАМДАЄЫ 
Ə Л Е УМ Е Т Т І К  ШИЕЛ Е Н І С УД І 
Б ОЛ Д Ы РМ АУ  М А Ќ САТ Ы Н Д А 
ОБЛЫСТЫЌ  ПРОКУРАТУРАНЫЅ 
БАСШЫЛЫЄЫМЕН «АТА ЗАЅ – ТЎРАЌТЫ 
БОЛАШАЌТЫЅ КЕПІЛІ» АТТЫ АКЦИЯ 
ЎЙЫМДАСТЫРЫЛЄАН БОЛАТЫН. 
Жуырда аудан əкімдігініѕ мəжіліс залында 

аталмыш  акция  аясында  ќаржы  саласы 
ќызметкерлері мен облыстыќ жəне аудандыќ 
прокуратура ґкілдерініѕ ќатысуымен жиын 
болып ґтті. 
Аймаќта заѕдылыќтыѕ саќталуына, халыќтыѕ 

ќўќыќтыќ сауатын, заѕ санасын арттыруєа 
баєытталєан жиынєа Жамбыл облыстыќ Табиєи 
монополияларды реттеу жəне бəсекелестікті 
ќорєау департаментініѕ бас маманы А.Багжан, 
Ќазаќстан  Республикасы  Ўлттыќ  банкі 
облыстыќ филиалы директорыныѕ орынбасары 
Н.Берікбосынов, облыс прокуратурасыныѕ 
басќарма бастыєы Б.Жанўзаќўлы, облыс 
прокуратурасыныѕ басќарма бастыєыныѕ 
о ры н б а с а ры  Р.Аби л х а и р о в ,  о блы с 
прокуратурасыныѕ басќарма аєа прокуроры 
А .Избанова ,  облыс  прокурорыныѕ  аєа 

кґмекшілері Є.Абдрахманов, Ж.Саржанов, 
Байзаќ ауданыныѕ прокуроры Н.Асабаев, 
аудан прокуратурасыныѕ аєа прокурорлары 
З.Айтжанова, Б.Ќалыбаевтар ќатысты.

Жиын барысында акцияныѕ маќсат-міндеттері 
тўрєысында кеѕінен сґз болып, еліміздіѕ 
Конституциясы Бїкілхалыќтыќ референдумда 
ќабылданєаны, оныѕ жобасыныѕ халыќ арасында 
ўзаќ талќылануы негіз болып, нəтижесімен 55 
бапќа 1100 тїзету енгізілгені, халыќпен жїзеге 
асырылєан егемендік ќўќыќ Конституцияны 
дербес етіп, оєан жоєарєы заѕ кїшпен ќатар 
рухани-ґнегелік кїш беретіні əѕгіме ґзегіне 
айналды. 
Сондай-аќ акция барысында жаѕа аќша-

несие саясатыныѕ аясында мемлекетпен 
ќабылданып жатќан шаралар жайында əѕгіме 
ќозєалып, алыпсатарлыќ баєалар тəуекелі еѕ 
алдымен бірінші кезекте ќажет азыќ-тїлік 
тауарларына, жоєары тўтынушылыќ сўранысќа 
ие (автомобильдер , ўйымдастырушылыќ 
техника, тўрмыстыќ химия заттары жəне т.б.), 
сондай-аќ мультипликативтік əсері бар азыќ-
тїлікке жатпайтын тауарларєа (мўнай ґнімдері, 
тауарлыќ жəне сўйытылєан газ, кґмір, мазут 
жəне т.б.) ќалыптасќан жаєдайда, Табиєи 
монополияларды реттеу жəне бəсекелестікті 
ќорєау комитеті мен Ќазаќстан Республикасы 
«Атамекен» Ўлттыќ кəсіпкерлер палатасы 

халыќ їшін сауда мен ќызметтер салаларыныѕ 
кəсіпорындарына, сондай-аќ отандыќ тауар 
ґндірушілерге  тўтынушылар  тарапынан 
дїрлігуге жəне наразылыќќа итермелемей, 

ќалыпты жўмыс режимін саќтауєа шаќырды. 
Ґз  кезегінде  прокуратура  саласыныѕ 

ґкілдері сауда ќызметін жəне бəсекелестікке 
ќарсы іс-ќимылды жїзеге асыру саласында 
бўзушылыќтар орын алуы мїмкін жəне оларды 
жасаєаны їшін жауапкершілікке тарту, сенімді 
емес аќпаратты тарату деректері їшін ќўќыќ 
бўзушылыќ жауапкершіліктерін ќарастыру 
жолдары, митинг, шеру жəне сол сияќты 
мəселелерді ўйымдастыру бойынша заѕнама 
талаптарын бўзєаны їшін жауапкершілік 
мəселелері тґѕірегінде сґз ќозєап, əкімдіктер 
жанынан ќўрылєан баєаларды баќылау бойынша 
штабтардыѕ ќўрамына прокуратура органыныѕ 
жедел ќызметкерлері, монополияєа ќарсы 
органныѕ жəне кəсіпкерлер палатасыныѕ 
ќызметкерлерініѕ ќатысуымен негізгі əлеуметтік 
маѕызы бар тауарлар баєаларына кїн сайын 
мониторингтер  жїргізіліп жатќанын жеткізді.
Аталмыш акция халыќпен жедел жəне тікелей 

жўмыс атќару, ґткізіліп жатќан экономикалыќ 
реформаларды халыќ арасында адекваттыќ 
тїсінігін ќалыптастыруєа, сондай-аќ əлеуметтік 
саяси тўраќтылыќты ќамтамасыз етуге едəуір 
септігін тигізді. 

М. Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ґткен жексенбіде Алматы 
ќаласыныѕ  айналасында 
азыќ-тїлік белдеуін ќўру 
жəне «Ќазаќ хандыєыныѕ 
550  жылдыєына»  орай , 
Жамбыл облысы əкімдігі 
мен ауыл шаруашылыєы 
б а с ќ а р м а с ы н ы ѕ 
ў й ы м д а с т ы р у ы м е н 
Алматы  ќаласында  ауыл 
шаруашылыєы жəрмеѕкесі 
ґткізілген болатын. Аталмыш 
шараєа  біздіѕ  ауданныѕ 
шаруашылыќтары да белсенді 
тїрде ќатысып ќайтты.
Осы маќсатта аудан əкімдігі 

ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ 
басшысы Д.Саєынбековпен 
сўхбаттасќан болатынбыз.

-  Алм аты  ќ а л а сы ныѕ 
айналасында  а зыќ -тїл ік 
белдеуін  ќўру  жґніндег і 
Елбасыныѕ  тапсырмасын 
орындау маќсатында ґткен 
жексенбіде  аудан əкімдігініѕ басшылыєымен Алматы 
ќаласында ґткізілген жəрмеѕкеге барып, аудан 
шаруашылыќтары ґнімдерін ќала тўрєындарына 
тґменгі баєамен ўсындыќ. 
Аудан  əк ім і  М .Шїкеев ,  аудан  əк ім ін іѕ 

орынбасары Д.Сўлтанбеков бастаєан біздіѕ аудан 
шаруашылыќтарыныѕ ўсынєан ґнімдерін ќала 
тўрєындары ќуана ќарсы алды.
Жалпы, Жамбыл облысы тауар ґндірушілерініѕ 

ќатысуымен ґткізілген бўл жəрмеѕкеге біздіѕ ґѕірден 

40 тоннаєа жуыќ ауыл шаруашылыќ тауарлары 
ўсынылды. Атап айтќанда, 5 тонна ет ґнімдері 
(жылќы, сиыр, ќой), 3 тонна сїт ґнімдері, 20 тоннадан 
астам кґкґніс-баќша ґнімдері (картоп, пияз, ќияр, 
ќызанаќ, ќарбыз, баклажан, т.с.с.) бар. 
Сонымен  ќатар ,  1 тоннадан  астам  ауданда 

ґндірілетін басќа да ауыл шаруашылыєы тауарлары 
жəрмеѕкеге жеткізілді (ара балы, ќымыз, макарон 
ґнімдері, ґсімдік майы, т.б.). Осылайша, тауар 
ґндірушілер Алматы ќаласыныѕ тўрєындарына ґз 
тауарларын 15-20 пайызбен, ал кейбір ґнімдерді 20-

40 пайыз тґмен баєамен ўсынды,-
дейді бґлім басшысы бізге берген 
сўхбатында. 
Салыстырмалы тїрде айтар 

болсаќ ,  Алматы  ќаласында 
саудаланып жатќан сиыр етініѕ 
келісі 1050 теѕге, ќой еті 1000 теѕге, 
жылќы еті 1250 теѕгеден сатылса, 
сїттіѕ литрі 120 теѕгеден, ќаймаќ 
750 теѕгеден, жўмыртќаныѕ 10 
данасы 150 теѕгеден ґткізілген. 
Сондай-аќ кїнделікті ас-ауќатќа 
ќажетт і  кґкґн істерд іѕ  б ір 
келісі: картоп 60 теѕгеден, жуа 
50 теѕгеден, сəбіз 85 теѕгеден, 
ќызанаќ 70 теѕгеден, макарон 
ґнімдері 120 теѕгеден сатылєан. 
Жəрмеѕкеде жїзімніѕ келісі 250 
теѕге, таѕсыќ ас ќарбыздыѕ келісі 
20 теѕгеден саудаєа шыєарылєан. 
Аталмыш ауыл шаруашылыєы 
жəрмеѕкесіне «Rola-7», «Жамбыл 
Ќўс» жауапкершілігі шектеулі 
сер ікте ст іктер і ,  «Дəурен» , 
«Ержан», «Аќ ниет», «Олжа-
Тўрсын», «Шилі ќарын», «Баќ 
береке» шаруа ќожалыќтары мен 

«Лесняк» жəне «Мамбетова Р» жеке кəсіпкерліктері 
ґз ґнімдерін ўсынєандыєын айта кетсек орынды 
болмаќ.  

P.S. Аудан əкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы 
бґлімініѕ берген мəліметіне сїйенсек, келер 
жексенбіде аудан шаруалары Астана ќаласында 
ґтетін ауыл шаруашылыєы жəрмеѕкесіне ґз 
ґнімдерін ўсынса, арєы жексенбіде Алматы 
ќаласында ґткізілетін ауыл шаруашылыєы 
жəрмеѕкесіне ќайта ќатыспаќ.

Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына орайЌазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына орай
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“20 МЕРЕЙЛІ  ІС” АЯСЫНДА“20 МЕРЕЙЛІ  ІС” АЯСЫНДА

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЖАЛПЫ ,  БАЄДАРЛАМАНЫЅ  НЕГІЗГІ 
МАЌСАТЫ – ЖЎМЫСПЕН 
Т Ў Р А Ќ Т Ы  Ж Ə Н Е 
НƏТИЖЕЛІ  ЌАМТУЄА 
Ж Ə Р Д Е М Д Е С У 
АРЌЫЛЫ  ХАЛЫЌТЫЅ 
ТАБЫСЫН  АРТТЫРУ. 
КҐЗДЕЛГЕН МАЌСАТТЫ 
НАЌТЫЛАЙ ТЇСКЕНДЕ, 
Т Ґ М Е Н Д Е Г І Д Е Й 
САНАТТАЄЫ АЗАМАТТАР-
ҐЗ БЕТІНШЕ ЖЎМЫСПЕН 
АЙНАЛЫСУШЫЛАРДЫ , 
ЖЎМЫССЫЗДАРДЫ ЖƏНЕ 
ТАБЫСЫ АЗ АДАМДАРДЫ 
ЖЎМЫСПЕН НƏТИЖЕЛІ 
ЌАМТУ. 
Шын мəнінде де «Жўмыспен 

ќамту – 2020 жол картасы» 
баєдарламасы кəсіптіѕ нəсібін 
кґрем  деген  азаматтарєа 
їлкен демеу беруде. Бїгінде 
бўл баєдарлама бойынша 4 
баєытта жўмыс атќарылуда. Ґз бетінше жўмыспен 
айналысушыларды, жўмыссыздарды жəне табысы 
аз адамдарды оќыту жəне олардыѕ жўмысќа 
орналасуына жəрдемдесу. Бўл - бір.
Екіншісі, ауылдаєы кəсіпкерлікті дамытуєа 

жəрдемдесу. Бўл їшін кəсіпкерлерге  шаєын 
несие беріліп, инженерлік-коммуникациялыќ 
инфраќўрылымды дамытуєа кґмек кґрсетіледі. 
Кəсіпкерлік негіздері оќытылады. Мўныѕ бəрі ауыл 
кəсіпкерлері їшін мемлекет тарапынан жасалып 
отырєан зор мїмкіндік. Баєдарламаны іске асырудаєы 
їшінші баєыт  — еѕбек ресурстарыныѕ ўтќырлыєын 
арттыру.  Бўл  їшін  мемлекет  тўрєындарды  
экономикалыќ əлеуеті тґмен елдімекендерден 
экономикалыќ даму орталыќтарына ґз еркімен 
кґшуіне жəрдемдеседі. Ал тґртіншісі, əлеуметтік 
кґмек кґрсету жїйесін жетілдіру.
Міне, осылайша мемлекеттіѕ ќамќорлыєын тиімді 

пайдалана отырып, шаруаны ґрге домалатудыѕ зор 
мїмкіндігі туып отыр. «Əрекет тїбі — берекет» 
демекші, «Жўмыспен ќамту – 2020 жол картасы» 
баєдарламасыныѕ екінші баєыты кəсіп ашып, 
кїнкґрісін  жаќсартамын  дегендерді  демеп , 
ќаржылай ќолдауды кґздейді. Мəселен, Ынтымаќ 
ауылдыќ округініѕ тўрєыны Жандос Смайлов осы 
бір мїмкіндікті ќалт жібермеді. Іскер азамат шаєын 
несие алып,  бїгінде мал шаруашылыєына мыќтап 
бет бўрып, тындырымды еѕбек етіп жїр. «Еѕбек 
етсеѕ ерінбей, тояды ќарныѕ тіленбей» деген ўлы 

Күзгi абаттандыру, көгалдандыру, 
көгерiштендiру жəне санитарлық тазалық 

екi айлығы iс жүзiнде

Абайдыѕ осы сґзін кəсіпкер Жандос жете тїсінген 
сыѕайлы. Бала-шаєасын ќатардан ќалдырмай, 
еѕбекпен танытып келеді. Енді, міне, жеке кəсібімен 
шалєай ауылдыѕ ґзінде-аќ кəсібін ґрге домалатып, 

ауылдыѕ ґркендеуіне ґз їлесін ќосуда.
–  «Жўмыспен  ќамту -2020 жол  картасы» 

баєдарламасыныѕ  екінші   баєыты  бойынша 
«ЌазАгроФинанс» АЌ-ы арќылы алты пайыз 
жеѕілдікпен їш миллион теѕге шаєын несие алдым. 
Ґте ыѕєайлы. Алєан ќаржыєа жеті жылќы, бес 
сауын сиыр жəне бес бас бўќа сатып алдым. Алдаєы 
уаќытта шаруашылыќтыѕ ґрісін кеѕейтіп, ќосымша 
жўмысшы алу жоспарымда бар»-дейді ісін ґрге 
домалатќан жеке кəсіпкер.
Мўндай шаєын несие 6%-дыќ мґлшермен 5 жылєа 

беріледі. Ал Жандостыѕ тəуекелі ґзгелерге їлгі 
боларлыќ. Негізінен Жандос Смайлов шаруашылыќќа 
əу бастан-аќ бет бўрєан азамат. Біраќ ќолындаєы мал 
басын кґбейтіп, шаруасыныѕ ауќымын кеѕейтуге 
ќаржы жаєы ќолбайлау боп келген. Ал, алєан 
несиесіне етті, сїтті малдарды таѕдап тўрып сатып 
алєан. Алайда, айта кету керек, бўл  коммерциялыќ 
маќсатќа берілмейді. Еткен еѕбегіѕ – кїнделікті 
кїнелтісіѕ, артыќ тапќаныѕ – несиеѕді жапќаныѕ.

«Жўмыспен ќамту-2020 жол картасы» баєдарламасы аясында«Жўмыспен ќамту-2020 жол картасы» баєдарламасы аясында

НЕСИЕ АЛЫП, 
ØÀÐÓÀÑÛÍ ÄӨҢÃÅËÅÒÓÄÅ

БАЙЗАЌ АУДАНЫ ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!!!БАЙЗАЌ АУДАНЫ ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!!!
2015 æûëäûң 17-øi қûðêүéåãiíäå Áàéçàқ àóäàíäûқ ñîòûíäà 2015 æûëäûң 17-øi қûðêүéåãiíäå Áàéçàқ àóäàíäûқ ñîòûíäà 

ñîòқà æүãiíóäå êåçäåñåòií ìәñåëåëåð áîéûíøà òүñiíiêòåìåëåð áåðó ñîòқà æүãiíóäå êåçäåñåòií ìәñåëåëåð áîéûíøà òүñiíiêòåìåëåð áåðó 
ìàқñàòûíäà «Àøûқ åñiê» êүíi өòåòiíií õàáàðëàéìûç.ìàқñàòûíäà «Àøûқ åñiê» êүíi өòåòiíií õàáàðëàéìûç.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА!!!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА!!!
17 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â Áàéçàêñêîì ðàéîííîì ñóäå ïî îáñóæäåíèþ 17 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â Áàéçàêñêîì ðàéîííîì ñóäå ïî îáñóæäåíèþ 

îáðàùåíèé íàñåëåíèÿ â ñóäåáíûå îðãàíû áóäåò ïðîõîäèòü äåíü îáðàùåíèé íàñåëåíèÿ â ñóäåáíûå îðãàíû áóäåò ïðîõîäèòü äåíü 
«Îòêðûòûõ äâåðåé».«Îòêðûòûõ äâåðåé».

С.Умралиев,
Байзаќ аудандыќ сотыныѕ судьясы.                                      

Бəрімізге мəлім, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
№ 267 «Сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы 
кїрес туралы» Заѕы 1998 жылы 2 шілдеде 
ќабылданєан болатын.
Заѕныѕ маќсаты - азаматтардыѕ ќўќыќтары мен 

бостандыќтарын ќорєауєа, сыбайлас жемќорлыќ 
кґрiнiстерiнен туындайтын ќауiп-ќатерден 
Ќазаќстан Республикасыныѕ ўлттыќ ќауiпсiздiгiн 
ќамтамасыз етуге, сыбайлас жемќорлыќќа 
байланысты  ќўќыќ  бўзушылыќтыѕ  алдын 
алу, аныќтау, олардыѕ жолын кесу жəне ашу, 
олардыѕ зардаптарын жою жəне кiнəлiлердi 
жауапќа тарту арќылы мемлекеттiк органдардыѕ, 
мемлекеттiк мiндеттердi атќаратын лауазымды 
жəне басќа да адамдардыѕ сондай-аќ оларєа 
теѕестiрiлген адамдардыѕ тиiмдi ќызметiн 
ќамтамасыз етуге баєытталєан жəне сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїрестiѕ негiзгi принциптерiн 
айќындап, сыбайлас жемќорлыќќа байланысты 
ќўќыќ бўзушылыќтыѕ тїрлерiн, сондай-аќ 
жауаптылыќтыѕ  пайда  болу жаєдайларын 
белгiлейдi. Осы Заѕ сол сияќты демократиялыќ 
негiздердi, мемлекеттi басќарудаєы жариялылыќ 
пен баќылауды кеѕейтуге халыќтыѕ мемлекет пен 
оныѕ ќўрылымдарына деген сенiм ныєайтуєа, 
бiлiктi мамандарды мемлекеттiк ќызметке 
кiруге ынталандыруєа, мемлекеттiк мiндеттердi 
атќаратын адамдардыѕ риясыз адалдыєы їшiн 
жаєдайлар жасауєа да баєытталєан.
Бўл заѕныѕ ерекшелігі - билік басындаєы 

лауазым иелерініѕ ќызмет бабын жеке басыныѕ 
маќсаттарына пайдалануына, келеѕсіз əрекеттеріне 
тосќауыл ќою болып отыр. Лауазым иесініѕ 
ќызметтік міндетіне жатпайтын əрекеттер, 
мысалы, жеке тўлєаныѕ немесе заѕды тўлєаныѕ, 
їшінші бір адамныѕ пайдасына баєытталєан іс-
əрекеттер ќылмыстыќ белгі ќўрамауы мїмкін. 
Сондай жаєдайда келеѕсіз ќылыєы əшкере болєан 
лауазым иесі аталєан заѕ негізінде жауап береді. 
Мемлекеттіѕ мїддесіне, халыќтыѕ мемлекетке, 
заѕдарымызєа деген сеніміне нўќсан келтіретін 
лауазым иесініѕ теріс əрекеті жазасыз ќалмау 
керек.
Жалпы сыбайлас жемќорлыќпен кїресу жеке 

СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌПЕН 
КЇРЕС - БАСТЫ МАҚСАТ

адамдардыѕ немесе жекелеген топтыѕ єана 
емес мемлекеттік органдардыѕ, мемлекеттік 
ќызметкерлердіѕ, тўтастай ќоєамныѕ басты 
міндеті мен борышы. Осыны шынайы орындау 
їшін əрбір лауазым иесі ґзініѕ жан-дїниесін 
ўдайы таза, адал ўстауы тиіс. Сонда єана олар 
ќарапайым халыќтыѕ сенімін аќтап, ќоєамныѕ 
тежеусіз дамуына їлес ќосќан болар еді.
Сыбайлас жемќорлыќпен кїрес жїргізу - 

мемлекеттік  органдардыѕ ,  мемлекеттік 
ќызметкерлердіѕ, тўтастай ќоєамныѕ басты міндеті 
мен борышы, осы кеселге ќатаѕ баєытталєан 
мемлекеттік баєдарлама жоєары деѕгейдегі 
жауаптылыќпен іске асырылуы тиіс.
Сыбайлас  жемќорлыќтыѕ  с ебептер ін 

жəне жаєдайын аныќтау мен жою – біздіѕ 
жўмысымыздыѕ негізгі басымдыќтарыныѕ бірі 
болып табылады.
Белгіленген  маќсаттарды  жїзеге  асыру 

баєдарламалардыѕ сапалы жїзеге асыруды 
ќамтамасыз ететін  кəсіби мемлекеттік аппаратты 
жасаќтау  їшін  ќажетті  жаєдай  жасайды . 
Мемлекеттік баєдарламаларды жїзеге асыру 
жылдамдыєы, кґбінесе дўрыс басќарушылыќ 
шешімдерден тəуелді, ґйткені  мемлекеттік 
ќызмет – еліміздіѕ серпінді дамуыныѕ елеулі 
ќўрамдас бґлігі.
Мемлекеттік  ќызмет  туралы  жаѕа  заѕ 

ќабылданєаннан кейін ќазіргі уаќытта жўмыс 
істеп жатќан мемлекеттік ќызметшілерді кешенді 
аттестаттау ґткізілмек. Ол ќызметшілердіѕ кəсіби 
ќўзыреттілік пен жеке ќасиеттер деѕгейін жаѕа 
талаптарына сəйкестігін аныќтау ќажеттілігімен 
негізделген жəне реформа жаєдайында мемлекеттік 
аппаратыныѕ кадрлыќ əлеуетін  əділдікпен 
баєалап, тиімді пайдалануєа жəрдемдеседі. Бўл ґз 
кїшіне сенетін жəне мансапќа жетуге талпыныс 
білдіретін адамдарєа жаќсы мїмкіндік, ґйткені 
алдаєы аттестаттаудыѕ негізгі маќсаттардыѕ бірі 
жоєары жеке əлеуеті бар еѕ ќабілетті мамандарды 
іздеу болып табылады. Оныѕ нəтижелерініѕ 
негізінде жеке жўмыстыѕ жоспарларына, оќыту 
жəне біліктілікті арттыру баєдарламаларына 
тїзету енгізіледі. 
Жалпы алєанда аталєан шаралар ґз кезегінде 

їздік халыќаралыќ  тəжірибеге  сай кəсіби 
мемлекеттік аппарат ќўруєа ыќпал жасайды.

КІТАПХАНАҒА 
100 ÊIÒÀÏ ÑÛÉËÀÄÛ

Кітап – алтын ќазына. Білімніѕ ќайнар 
бўлаєы- кітапта. Техника ќанша ќарќынды 
дамыєанмен оларды кітаппен салыстыра 
алмайсыѕ. Кґркем əдебиет ќиялымызды 
ќанаттандырып, айналамыздан жаќсылыќ 
пен  мейірімділікті  кґруге  їйретеді , 
жїрегімізге таза дїниені ќондырады. 
Халќымыздыѕ ўлы аќыны Абай кітапты 
кґп оќуыныѕ арќасында бірнеше тілді 
меѕгерді. “Кітап – еѕ сабырлы ўстаз. 
Тек  кітап  ќана  ќайырымдылыќ  пен 
айуандыќтыѕ, аќиќат пен жалєанныѕ ара 
жігін айнытпай танып білуге їйретеді.” 
деп Елбасымыз Нўрсўлтан Назарбаев 
айтќандай ,  адамзат  алдында  тўрєан 
ўлы мўрат - салауатты, саналы ўрпаќ 
тəрбиелеу.  Жас  ўрпаќтыѕ  талабын 
ќанаєаттандыру,  рухани  байлыєын , 
жалпы  ой-ґрісін  дамытуда  кітаптыѕ 
алатын  орны  айрыќша .  Кітап  адам 
баласыныѕ сан єасырлыќ аќыл – ойыныѕ 
жемісі, тарихы мен таєылымыныѕ алтын 
сандыєы. Ал кітапхана – білім мен єылым 
алтын дариясы саналады. Ґткен аптада 
Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік 
ќызмет істері сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы іс-ќимыл департаментініѕ  ўжымы 
атынан  «20 мерейлі  іс» акциясы  аясында  
Байзаќ аудандыќ орталыќтандырылєан 
кітапханалар жїйесіне ќарасты Ќарасу 
ауылдыќ кітапханасына кітап сыйлады.

 Алќалы  жиынєа  Жамбыл  облысы 
бойынша  Мемлекеттік  ќызмет  істері 
сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы  і с -
ќимыл департаментініѕ бґлім басшысы 
Нўрлан  Еркебаев ,   жетекші  маман 

Айжан  Мадимарова ,  Ш .Уəлиханов 
атындаєы  облыстыќ  əмбебап-єылыми 
кітапханасыныѕ  директоры  Эльмира 
Абдинова жəне  ауылдыќ кітапханашылар, 
ауыл тўрєындары ќатысты.
Алдымен «Ата Заѕым - айбыным» атты 

ќўќыќтыќ саєат оќырмандар назарына 
ўсынылды.  Одан соѕ аудандыќ орталыќ 
кітапхананыѕ  директоры С.Ґмірбекова 
орталыќтандырылєан  кітапханалар 
жїйесініѕ, соныѕ ішінде Ќарасу ауылдыќ 
кітапханасыныѕ ќорымен таныстырды. 
Орталыќ  кітапхананыѕ  ќызметкері 
Р.Кїздеубаева Ата Заѕымыздыѕ тарихына 
тоќталса, библиограф  Є.Басыќараева  
«Конституция  –  тəуелсіздік  негіз і» 
а т ты  к і т а п  к ґ рм е с і н і ѕ  жанынд а 
əдебиеттерге  шолу  жасады .  Жамбыл 
облысы бойынша Мемлекеттік ќызмет 
істері сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл департаментініѕ бґлім басшысы 
Н. Еркебаев  кітаптыѕ адам ґмірінде 
алатын орны мен кітап оќудыѕ маѕызы 
туралы  ґзініѕ  ойымен   бґлісе  келе , 
Ќарасу ауылдыќ кітапханасына 100-ден 
аса кітапты  тарту етті.  Ш. Уəлиханов 
атындаєы  облыстыќ  к іт апхананыѕ 
директоры  Э .Абдинова   ауылдыќ 
кітапханаларєа  кітап сыйлаєан жомарт 
жандарєа алєысын айтып, еѕбектеріне 
табыс тіледі.
Кітаптыѕ ўлылыєын əспеттеген шара 

соѕында  аудандыќ əл-Фараби атындаєы 
мəдениет  їйініѕ əншілері  əуелете  əн 
салып, кїмбірлетіп кїй тартты.

Ґз тілшіміз.

ТАЗАЛЫЌ АЙЛЫЄЫ 
БАСТАЛДЫ

А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

ТАЗАЛЫЌ – САУЛЫЌ НЕГІЗІ, САУЛЫЌ БАЙЛЫЌ НЕГІЗІ ДЕМЕКШІ,  ТАЗАЛЫЌ 
ТУРАЛЫ СҐЗ ЌОЗЄАР БОЛСАЌ ЌОЄАМ ТАЗАЛЫЄЫ, ТІЛ, АР-ОЖДАН ТАЗАЛЫЄЫ, 
ЖЕКЕ БАСТЫЅ ЖƏНЕ ЌОРШАЄАН ОРТАНЫЅ ТАЗАЛЫЄЫ ОСЫЛАЙ ТІЗБЕКТЕЛЕ 
БЕРЕДІ. БЎЛАРДЫЅ ƏРЌАЙСЫСЫ ҐЗІНШЕ ƏЅГІМЕ ЕТЕРЛІК ТАЌЫРЫПТАР. 
АЛАЙДА ҐМІР СЇРЕР ОРТАМЫЗДЫЅ ТАЗАЛЫЄЫН САЌТАУ АЙТАРЛЫЌТАЙ 
МАЅЫЗДЫ ЕКЕНДІГІ РАС.
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ə.НАЗАРБАЕВ ТАЗАЛЫЌЌА 

ЌАТЫСТЫ АЙТЌАН СҐЗІНДЕ: «БЎЛ ОРАЙДА МЕН ƏРБІР ЌАЗАЌСТАНДЫЌ ҐЗІНЕН 
БАСТАУЫ КЕРЕК: ҐЗІНІЅ ЇЙІНЕН, ЌАЛАСЫНАН, АУЫЛЫНАН БАСТАУЫ, ҐЗІНІЅ 

ДЕНСАУЛЫЄЫ МЕН ҐМІР СЇРУ САЛТЫ ТУРАЛЫ ОЙЛАНУЫ КЕРЕК ЕКЕНІН БАСА 
АЙТЌЫМ КЕЛЕДІ. МЎНСЫЗ ЕШЌАНДАЙ ЖАЅА ҐМІР САПАСЫ ОРНАМАЌ ЕМЕС» 
ДЕГЕН БОЛАТЫН. ЕЛБАСЫНЫЅ ҐЗІ ТАЗАЛЫЌТЫ САЌТАУЄА БАРЫНША МƏН 
БЕРГЕННЕН КЕЙІН СОЅЄЫ ЖЫЛДАРЫ ЕЛ АУМАЄЫНДА ТАЗАЛЫЌЌА АЙРЫЌША 
КҐЅІЛ БҐЛІНІП КЕЛЕДІ.  
Сол себепті, жыл сайын жалпы республика кґлемінде, оныѕ ішінде облыс пен аудандарда кїз, 

кґктем мезгілдерінде тазалыќ айлыќтары ўйымдастырылады.
Міне кїз мезгілі келіп, ґѕірімізде кезекті рет аудан əкімдігініѕ «Кїзгі абаттандыру, кґгалдандыру, 

кґгеріштендіру жəне санитарлыќ тазалыќ екі айлыєын ґткізу туралы» Ќаулысы жарияланды. 
Їстіміздегі жылдыѕ ќыркїйек, ќараша айларын ќамтитын айлыќтыѕ ґткен сенбіде алєашќы 
тазалыќ шарасы ґткерілді. 
Оєан мыѕнан аса адам ќатысып, 474 саябаќтар мен скверлер тазаланып, кґріктендірілді. 21 

кездейсоќ кїл-ќоќыс орындары реттеліп, 13 арыќ-атыздар ќалдыќтардан аршылды. 
Əзірше, жўмыстыѕ бастапќы жўмыстары єана орындалєан, алда тал-аєаштар егу, гїлзарлар мен 

кґгалдар орналастыру шаралары атќарылмаќшы.

P.S. Негізінен дінімізде де тазалыќќа ерекше ден ќойылєан. “Тазалыќ - иманныѕ 
жартысы” деген тəмсіл жеке бас гигиенасы, жан тазалыєымен ќатар отырєан ортамызды 
мўнтаздай таза ўстауымызєа їндейді.  Осындайда айтпасќа амалыѕ ќалмайды екен, кейбір 
тўрєындардыѕ тўрмыстыќ ќалдыќтарды кґрінген жерге тастауыныѕ салдарынан еткен 
еѕбек зая кетіп жатќан жайы бар. Ендеше əркез, əр жерде, əрбір тўрєын ќоршаєан ортаєа 
аса жанашырлыќпен ќараєаны лəзім демекпіз. Ґйткені ґздері ћəм ўрпаќтары мекен еткен 
тўрєылыќты жерініѕ ќадірін ўєыну, тазалыєын саќтауєа ынта ќою - əрбір азаматтыѕ басты 
міндеті.                                                                                                                    
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ХАЛЫЌЌА ЌЫЗМЕТ КҐРСЕТУ ОРТАЛЫЄЫ АРЌЫЛЫ КҐРСЕТІЛЕТІН ЌЫЗМЕТТЕР

Н.Базарбеков,
ХЌКО-ныѕ Байзаќ аудандыќ 

бґлімініѕ инспекторы.

«Электрондыќ їкімет»  термині 
барлыќ мемлекеттік органдардыѕ 
басын біріктіріп, оларєа интернеттіѕ, 
электронды  терминалдардыѕ 
немесе тіпті ўялы телефондардыѕ 
кґмегімен тўрєындарєа ќызмет 
кґрсетуге  мїмкіндік  беретін 
біртўтас жїйені білдіреді. Жеке 
тўлєаларєа єана емес, компания мен 
кəсіпкерлерге де.
Елімізде электронды їкімет ќўру 

идеясын Мемлекет басшысы ґзініѕ 
республиканы əлемдегі бəсекеге 
ќабілетті елу елдіѕ ќатарына енгізу 
туралы Ќазаќстан халќына жыл 
сайынєы Жолдауында білдірген 
болатын. 2004 жылєы 10 ќарашада 
электронды їкіметті ендіру туралы 
Ќазаќстан  Республикасында 
э л е к т р о н д ы ќ  ї к і м е т т і 
ќалыптастырудыѕ  2005-2007 
жылдарєа арналєан мемлекеттік 
б а є д а р л а м а с ы  Пр е з и д е н т 
Жарлыєымен  бекітілді.
Б а є д а р л а м а  2 0 0 5  жы лы 

іске ќосылып 2 жыл ішінде ел 
їкімет ін іѕ  инфраќўрылымы 
ќалыптастырылып ,  базалыќ 
ќўрамдас бґліктері ќўрылды. Веб-

ҚЫЗМЕТТЕР 
ОЅТАЙЛАНДЫРЫЛУДА

Сіздерге ўсынатын келесі аќпаратымыз ол - азаматтыќ ќоєамныѕ 
тірегі, тўраќтылыќ кепілі кəсіпкерлік жайлы болмаќ. Негізінде 
соѕєы бірнеше жылда біздіѕ мемлекетіміз кіші жəне орта бизнес 
субъектілеріне ќолдау кґрсетуде. Ґзіѕніѕ жаѕа идеяларыѕды жїзеге 
асыру їшін тек ќана жеке кəсіпкер ретінде тіркелу керек. Дара 
кəсіпкерлерді тіркеу ќызметі 2 АЕЌ мґлшерінде аќылы тїрде бір 
жўмыс кїні ішінде тіркеледі.
Сонымен дара кəсіпкер ретінде тіркелу їшін салыќтыќ ґтініш, 

жеке басын куəландыратын ќўжат, мекен жай аныќтамасы не 
жылжымайтын мїлікке меншік ќўќыєын растайтын ќўжат, бюджетке 
тґленген тїбіртек ќажет. Дара кəсіпкер ретінде тіркелу кезінде 
шаруа ќожалыќтары, 1, 2, 3 топтаєы мїгедектер, заѕды тўлєа 
ќўрмай кəсіпкерлікпен айналысатын оралмандар тґлем тґлеуден 
босатылады.
Порталєа жїгінген кезде электрондыќ нысандаєы ЭЦЌ – мен 

куəландырєан салыќтыќ ґтініш, жеке басты куаландыратын 
ќўжатты, мекен-жай аныќтамасын, ќызмет беруші мемлекеттік 
аќпараттыќ жїйелерден ЭЦЌ-мен куəландырєан электрондыќ 
деректер нысанында алады. 
Нəтижесінде тіркелушіге дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу куəлігі 

беріледі. Ќосымша аќпаратты электронды їкімет веб-порталынан 
www.egov.kz немесе 1414 номеріне ќоѕырау шалу арќылы білуге 
болады.

Жер  пайдалану  ќўќыєы 
дегенді ќалай тїсінуге болады? 
Жер пайдалану ќўќыєы ќалай 
туындайды? Жер пайдалану 
ќўќыєы кімдерге беріледі? Жер 
пайдаланудыѕ ќандай тїрлері бар? 
Уаќытша ґтеулі жер пайдалану 
ќўќыєы деген не? Мўны біріміз 
білсек, біріміз білмейміз.
Ендеше, жер пайдалану ќўќыєы 

дегеніміз – бўл жер учаскесіне 
иеліктен шыєару ќўќыєынсыз (сату, 
сыйлау жəне с.с) тїрлі нысандарда 
пайда алу їшін жалдау шарты 
негізінде билік ету (иелену жəне 
пайдалану) мїмкіндігі.
Жер пайдалану ќўќыєыныѕ 

бірі - мемлекеттік меншіктегі 
жер учаскелерін мемлекеттік 
органдардыѕ актілері негізінде 
тікелей мемлекеттен жалєа алу. 
Ондай ќўќыќ жеке жəне заѕды 
тўлєаларєа, сондай-аќ халыќаралыќ 
ўйымдарєа беріледі. Ол ќысќа 
мерзімді (5 жылєа дейін); ўзаќ 
мерзімді (5 жылдан 49 жылєа дейін) 
болуы мїмкін. Бўл жаєдайда, ауыл 
шаруашылыєы маќсатындаєы 
жер  учаскелерін  уаќытша 
пайдалануєа, иеліктен шыєаруєа 
жəне кейінгі жер пайдалануєа 
беруге жол берілмейді. Жер 
учаскелерініѕ жекеше (мемлекеттік 
еме с )  иелер імен  жалдау 
шарттарын жасасу нəтижесінде 
жер пайдалану ќўќыєын алу 
ЌР-ныѕ азаматтыќ заѕдарына 
сəйкес жалдау шарты негізінде 
жїргізіледі. Жер учаскелері шаруа 
(фермер) ќожалыєын жїргізу 
їшін Ќазаќстан Республикасы 
азаматтарына уаќытша ґтеулі жер 
пайдалану ќўќыєымен 49 жыл 
мерзімге беріледі. Мемлекеттік 
емес заѕды тўлєаларєа тауарлы 
ауыл шаруашылыќ ґндірісі мен 
орман ґсіруді жїргізу їшін жер 
учаскесі уаќытша ґтеулі жер 
пайдалану ќўќыєымен 49 жыл 
мерзімге беріледі. Оєан акт алу 
їшін ХЌО-єа жїгінсеѕіз болады.
Мемлекеттік ќызмет ХЌО-да 

кезек тəртібінде (электрондыќ) 
кґрсетіледі, портал арќылы 
электрондыќ кезекті броньдауєа 
болады.
ХЌО-єа кґрсетілетін ќызметті 

алушы (не сенімхат бойынша оныѕ 
ґкілі):жїгінген кезде тґмендегі 
ќўжаттар тізбесін ўсынады:

1) нысан бойынша уаќытша 
ґтеулі (ўзаќ мерзімді, ќысќа 
мерзімді) жер пайдалану (жалдау) 
ќўќыєына актіні беруге ґтініш;

А.Байсерке,
ХЌКО-ныѕ Байзаќ аудандыќ 

бґлімініѕ инспекторы.

Ќазаќстан  Республикасы 
Ќаржы министрініѕ 2015 жылєы 
27 сəуірдегі № 284 бўйрыєына 
сəйкес, ґтініштерді ќабылдау 
жəне мемлекеттік ќызмет кґрсету 
нəтижесін  беру  тґмендегі 
ќызметтер  арќылы  жїзеге 
асырылады:

-кґрсетілетін ќызметті беруші 
аќпаратты ќабылдау жəне ґѕдеу 
орталыќтары арќылы;

-Ќазаќстан  Республикасы 
Инвестициялар  жəне  даму 
министрлігініѕ «Халыќќа ќызмет 
кґрсету орталыєы» шаруашылыќ 
ж ї р г і з у  ќ ў ќ ы є ы н д а є ы 
республикалыќ мемлекеттік 
кəсіпорыны (бўдан əрі - ХЌКО) 
арќылы;

-«электрондыќ їкімет» веб-
порталы www.egov.kz (бўдан əрі – 

«ЗАЅДЫ ТЎЛЄАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ 
(ЌАЙТА ТІРКЕУ), ОЛАРДЫЅ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН 
ҐКІЛДІКТЕРІН ЕСЕПТІК ТІРКЕУ (ЌАЙТА ТІРКЕУ)» 

ТУРАЛЫ 
А.Суранчеева,
ХЌКО-ныѕ Байзаќ аудандыќ бґлімініѕ инспекторы.

Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу), олардыѕ филиалдары 
мен ґкілдіктерін есептік тіркеу (ќайта тіркеу) –ќўрылтайы жəне басќа 
ќўжаттардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕ актілеріне сəйкестігін тексеру 
жəне оларєа бизнес сəйкестендіру нґмірін, тіркеу нґмірін бере отырып, 
мемлекеттік (есептік) тіркеу туралы куəлікті беру, заѕды тўлєалар, филиалдар 
мен ґкілдіктер туралы мəліметтерді Заѕды тўлєалардыѕ бірыѕєай мемлекеттік 
тіркеліміне жəне Филиалдар мен ґкілдіктердіѕ бірыѕєай тізіліміне енгізу 
рəсімі.
Мемлекеттік ќызмет кґрсетуді аяќтау нысаны БСН берілген заѕды тўлєаны 

мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы куəлікті беру болып табылады. 
Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімдері:
Орталыќта ґтініш жасаєан кезде:
Тўтынушы ќажетті ќўжаттарды тапсырып, мемлекеттік ќызметті алу їшін 

ґтініш берген сəттен бастап:
1. Шаєын кəсіпкерлік субьектілері болып табылатын заѕды тўлєаларды, жəне 

олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу ќажетті ќўжаттарымен 
ќоса ґтініш берілген кїннен кейінгі бір жўмыс кїнінен кешіктірілмей 
жїргізілуге тиіс.

2. Орта жəне ірі кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын заѕды тўлєаларды 
мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) жəне олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін 
есептік тіркеу (ќайта тіркеу) ќажетті ќўжаттарымен ќоса ґтініш берілген кїннен 
кейінгі жеті жўмыс кїнінен кешіктірілмей жїргізілуге тиіс.

3. Жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын ўйымдарды, сондай-аќ саяси 
партияларды ќоспаєанда, коммерциялыќ есеп ўйымдарды мемлекеттік тіркеу 
(ќайта тіркеу) жəне олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу (ќайта 
тіркеу) ќажетті ќўжаттарымен ќоса ґтініш берілген кїннен кейінгі он жўмыс 
кїнінен кешіктірілмей жїргізілуге тиіс.

4. Саяси партияларды мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) жəне олардыѕ 
филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу (ќайта тіркеу), ќажетті 
ќўжаттармен ќоса ґтініш берілген кїннен бастап бір айдан кешіктірілмей 
жїргізілуі тиіс.

5. Мемлекеттік ќызмет тіркеу тїріне ќатысты алым ставкалары бойынша 
аќылы негізде ўсынылады.

КҐРСЕТІЛЕТІН ЌЫЗМЕТТЕРКҐРСЕТІЛЕТІН ЌЫЗМЕТТЕРХАЛЫЌЌА ЌЫЗМЕТ КҐРСЕТУ ОРТАЛЫЄЫ АРЌЫХАЛЫЌЌА ЌЫЗМЕТ КҐРСЕТУ ОРТАЛЫЄЫ АРЌЫ

портал жəне шлюз, ведомствоаралыќ 
электрондыќ ќўжат айналымы, 
куəландырушы  орталыќтары , 
бірыѕєай кґлік ортасы, сонымен 
ќатар, 2007 жылы бїкіл ел бойынша 
бірыѕєай тізілімге біріктірілген 
жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ 
мемлекеттік деректер ќоры тўраќты 
пайдалануєа енгізілді. Веб-портал 
арќылы мемлекеттік органдардыѕ 
20 интерактивтік ќызметтері іске 
асырылды.

2007 жылы электронды їкіметті 
дамыту маќсатында Ќазаќстан 
Республикасында электрондыќ 
їкіметті ќалыптастырудыѕ 2008-
2010 жылдарєа арналєан мемлекеттік 
баєдарламасы ќабылданды, онда 
электрондыќ їкіметтіѕ базалыќ 
инфраќўрылымын жəне ќол жеткізу 
тетіктерін кеѕейту жəне дамыту 
маќсаттары алєа ќойылды.

«Электрондыќ їкімет» порталы 
–  Ќазаќстан  азаматтарыныѕ 
жəне республика ќонаќтарыныѕ 
Ќазаќстан туралы, оныѕ їкіметі, 
заѕнамасы, ўлттыќ назар аударарлыќ 
орындары туралы ресми аќпарат 
ала алатын, сонымен ќатар, онлайн 
режимде мемлекеттік органдар 
ќызметіне ие болып жəне айыппўл 
тґлеуге мїмкіндік беретін бірыѕєай 
ресурс.                                         

«ЭЛЕКТРОНДЫЌ ЇКІМЕТ»  
БАҒДАРЛАМАСЫ

ЖЕР ПАЙДАЛАНУ ЌЎЌЫЄЫНА 
АКТІЛЕРДІ РЕСІМДЕУ ЖƏНЕ БЕРУ

ДАРА  КƏСІПКЕРДІ  ТІРКЕУ 
ЕСЕБІ

портал) арќылы жїзеге асырады.
Заѕмен белгіленген тəртіпте 

ќабілеттілігін толыќ немесе 
ішінара жоєалтќан немесе ґз 
ґзіне ќызмет кґрсету, ґз бетімен 
ќозєалу, баєдаралу ќабілеттілігін 
жоєалтќан ќызметті алушыларєа 
ќызмет кґрсету 1414 бірыѕєай 
байланыс орталыєына жїгіну 
арќылы ХЌКО ќызметкерлерімен 
кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ 
тўрєылыќты  жеріне  барып 
жїргізеді.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету 

орындарыныѕ мекенжайлары 
кґрсетілетін ќызметті берушініѕ: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктіѕ: 
www.minfin.gov.kz, ХЌКО : 
www.con.gov.kz интернет-
ресурстарында орналастырылєан.
Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ 
ЭЦЌ-сы болєан кезде мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызметті электрондыќ 
нысанда портал арќылы алуєа 
мїмкіндігі бар.

ЗАЅДЫ ТЎЛЄАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ 
ЌАЙТА ТІРКЕУ) ОЛАРДЫЅ ФИЛИАЛДАРЫМЕН
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“ Б ї г і н г і  т а ѕ д а є ы 
ауыртпашылыќтар-біздіѕ 
їлесімізге тиген алєашќы 
сын а ќ  ем е с ,  б а р лыќ 
ќ а з а ќ с т а н ды ќ т а р дыѕ 
ґркендеуі, ќауіпсіздігі 
м е н  ə л - а у х а т ы н 
жаќсарту аса маѕызды 
міндет  болып  ќала 
береді. 
С о н д ы ќ т а н 
ќазаќстандыќтарды 
аталєан іс-шараларды 
жї з е г е  а с ы р у є а , 
еѕб е к с ї й г іш т і к к е 
жə н е  ќ а й с а р лы ќ 
танытуєа ,  кґмекке 
мўќтаж  жандарєа 
жəрдемдесуге жəне 
ќамќорлыќ кґрсетуге 
шаќырамын»  деп 
Есбасымыз  ґз ін і ѕ 
дəстїрлі Жолдауында 
баса айтќан болатын. 
О с ы  м а ќ с а т т ы 
кґздеген «Мектепке 
ж о л »  а к ц и я с ы н 
ќолдаєан шара аудан 
о р т а л ы є ы н д а є ы 
“Байзаќ баба” мешітініѕ 
бас имамыныѕ ўйытќы 
болуымен ґтті. 
Оны мешіттіѕ бас имамы 

Р. Азизов ашып, ќамќорлыќ 
ќ аже т  е т е т і н  о т б а сы 
балаларына ќолдау кґрсетудіѕ 
маѕызын сґз етті. Ќайырымдылыќ 
адамныѕ асыл ќасиеттерініѕ бірі 
екендігін, пайєамбарымыздыѕ 
(с .є .с) «Жаќсылыќ  жасаѕдар , 
ќайырымды болыѕдар!» деген 
сґ з і н і ѕ  маѕызына  тоќ т а л а 
отырып, бес кїндік фəни дїниеде 
ќайырлы іс жасаудыѕ сауабын 
айтты.  Наиб имам А.Абдухатўлы 
жəне  А .Каримбаевтар    сґз 
а лып ,  əлеуметт і к  жаєдайы 
тґмен ,  кґп  балалы  отбасы 
балаларына  ќайырымдылыќ 

кґмегін кґрсету, жас ўрпаќты ізгі 
істерге  ќўлшындыратындыєын , 
р е с п у б л и к а л ы ќ  а к ц и я н ы ѕ 
шарапаты бала жанына шаттыќ 
сыйлайтындыєын сґз етті.

 «Мектепке жол» акциясы аясында 
аз ќамтылєан отбасынан шыќќан 10 
балаєа аталмыш мешіт ќызметкерлері  
оќу ќўралдары салынєан сґмкелерді 
табыстады. 

         *            *           *

Барлыќ  біл ім  ошаќтарында  
ґтіп жатќан   «Мектепке   жол» 
республикалыќ акциясын ќолдаєан 
шара Амангелді атындаєы орта 
мектепте де ґткерілді. Əлеуметтік 
педагог Г. Кокаеваныѕ  мўрындыќ 
болуымен ґткен шараны аталмыш 
білім  ордасыныѕ    директоры 
К .Алменова  ашып ,   еліміздіѕ 
тїкпір-тїкпірінде  ґтіп  жатќан 
акцияныѕ  маќсатымен таныстырды. 
Директордыѕ тəрбие ісі жґніндегі 
орынбасары  Ќ .Байдаралинова  
халќымыз кґмекке мўќтаж адамєа 

кґмек кґрсетіп, ќайырымдылыќ жасау, 
ќарттарды аялау, мўќтаждарєа  мəрттік 
таныту -əрбір ќайырымды адамныѕ 
адамгершілік борышы екендігін  сґз 
етті.

 Ќайырымдылыќ шарасын əн мен би 
əрледі.  «Жанымда жїр жаќсы адам» 
атты таќырыпта ґнерпаздар ґнерлерін 
кґрсетті .  Ж .Абдымомынова  мен 
К.Кїзенбай  əртїрлі ўлт ґкілдерініѕ 
билерін  мыѕ бўрала билесе,  жас 

əншілер Г.Їсіпəлі, Ə.Адасхан, 
А.Жаќсылыќ , Б.Ерханова 
халыќ  əндер ін  əуелете 
шырќады.

  Жомарт жандар: аудан 
əкімдігі жўмыспен ќамту жəне 
əлеуметтік баєдарламалар 
б ґ л і м і н і ѕ  б а с ш ы с ы 
А.Саќќўлова, білім бґлімініѕ 
əд іскер і  Г.Ибрагимова , 
білім ошаєыныѕ басшысы 
К . А л м е н о в а  ж ə н е 
республикалыќ  балалар 
«Ханталапай» журналыныѕ 
демеушілігімен 18 оќушыєа 
о ќ у  ќ ў р а л д а ры ,  ки ім -
кешектері жəне спорттыќ 
киімдері їлестірілді.

 *                *                   *
Осындай шара Ќарасу орта 

мектебінде де ґтті. Мектеп 
директоры  Ж. Абдуалиев   
ґз сґзінде Абайдыѕ «Наєыз 
жїрек  і с і  раќымдылыќ , 
мейірбандылыќ жəне əр тїрлі 
істе адам баласыныѕ бəрін 
ґзіне тартып, бауырым деп, 
ґзіне ойлаєандай оларєа да 
болса игі еді» деген сґзіне 

жїгіне отырып,  ќайырымдылыќтыѕ 
ізгілік іс екендігін айтты.  Əлеуметтік 
п е д а г о г т а р  Б .С ќ а ќ о в а  м е н 
Г.Толыбаеваныѕ ўйытќы болуымен 
ґткен  ќайырымдылыќ акциясында 16 
оќушыєа мектеп формасы, спорттыќ 
киімдер,  аяќ киімдер, сґмке жəне оќу 
ќўралдары табыс етілді.

 Мектеп ўжымымен ќатар жомарттыќ 
танытќан мешіт имамы Ж.Мəдібаев, 
жеке кəсіпкерлер А.Абиев, Б.Ґзенбаев, 
А.Найзабеков, О.Тґлбасов, Н.Əбішевке 
ата-аналар атынан алєыс айтылды.

                                      Ґз тілшіміз.

ЫЛЫ КЫЛЫ К
ЫЄЫН

2) уаќытша ґтеулі (ўзаќ мерзімді, 
ќысќа мерзімді) жер пайдалану 
(жалдау) ќўќыєын беру туралы 
жергілікті атќарушы органныѕ 
шешімінен їзінді кґшірме;

3) уəкілетті органныѕ бекіткен 
жерге орналастыру жобасыныѕ;

4) жергілікті жердегі жер 
учаскесініѕ  шекараларын 
белгілеу жґніндегі материалдар 
кґшірмесі;

5) жеке тўрєын їй ќўрылысына 
бґлуге арналєан алаѕда жер 
учаскелерін орналастырудыѕ 
жерге орналастыру жобасы 
болєан жаєдайда, кґрсетілген 
жўмыстарды орындаєан ўйым 
беретін, наќты жер учаскесіне 
арналєан жерге орналастыру 
жобасыныѕ бір бґлігі жəне оныѕ 
жергілікті жердегі шекараларын 
белгілеу жґніндегі материалдар;

6) уаќытша  ґтеулі  (ўзаќ 
мерзімді, ќысќа мерзімді) жер 
пайдалану (жалдау) жене/немесе 
уаќытша ґтеулі (ўзаќ мерзімді) 
жер пайдалану (жалдау) ќўќыєын 
сатып алу шартыныѕ кґшірмесі;

7) уаќытша ґтеулі (ўзаќ мерзімді, 
ќысќа мерзімді) жер пайдалану 
(жалдау)  ќўќыєына  актіні 
дайындаєаны їшін кґрсетілетін 
ќызметтерге аќы тґленгені туралы 
тґлем ќўжаты (тїбіртек);

8) жетім балалар мен ата-
анасыныѕ ќамќорлыєынсыз 
ќалєан балаларєа олар он сегіз 
жасќа толєанєа дейінгі кезеѕде 
уаќытша ґтеулі (ўзаќ мерзімді, 
ќысќа мерзімді) жер пайдалану 
(жалдау)  ќўќыєына  актіні 
дайындаєан жаєдайда, осы фактіні 
растайтын ќўжат;

9) кґрсетілетін  ќызметті 
а л ушыдан  нот а ри а лдыќ 
куəландырылєан сенімхат;

10) кґрсетілетін ќызметті 
а л у ш ы н ы ѕ  н е  с е н і м 
білдірілген  адамныѕ  жеке 
басын куəландыратын ќўжат 
(кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ 
жеке басын сəйкестендіру їшін 
тїпнўсќасы беріледі);
Уаќытша ґтеулі (ўзаќ мерзімді, 

ќысќа мерзімді) жер пайдалану 
(жалдау) ќўќыєына арналєан 
актіні дайындау їшін мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет ќўнына 
тґлем стандартќа сай жїргізіледі.
Жетім балалар мен ата-анасыныѕ 
ќамќорлыєынсыз ќалєан балалар 
он сегіз жасќа толєанєа дейінгі 
кезеѕде актіні дайындау ґтеусіз 
негізде жїзеге асырылады.

БАЛАЛАР  
ДƏН  РИЗА  БОЛДЫ

С. Жаманєараев,
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметт і 

азаматы,  еѕбек ардагері.

 «2015 жыл-ўлттыќ тарихымызды 
ўлыќтау жəне бїгінгі биіктерімізді 
баєалау  тўрєысынан  мерейлі 
белестер жылы. Ќазаќ хандыєыныѕ 
550 жылдыєын, Ќазаќстан халќы 
Ассамблясы  мен  ата  заѕымыз- 
Конституциямыздыѕ 20 жылдыєын, 
Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєын атап 
ґтеміз. Осынау тарихи белестер 
жаѕа ќазаќстандыќ патриотизмді 
ўрпаќ жадына сіѕіруде айрыќша 
елге ие» деген болатын Елбасымыз 
ґзініѕ Ќазаќстан халќына арнаєан 
Жолдауында .  Шындыєында  ел 
ґміріндегі  елеулі оќиєалар барша 
ќа з аќс т андыќт арды  ґткенге 
ќўрметпен ќарап, келер кїнге  ныќ 
сеніммен жїруге жетелеп келеді.

 Аудан орталыєында орналасќан 
музейге  бїгінгі таѕда келушілер  
ќатары  кїн  санап  ґсіп  келеді . 
Жаќында  мен де аталмыш нысанєа  
атбасын тіредім. Бізді  мекеме 
директоры   Дəулетбек ініміз ќарсы 
алды.
Музейге кірген мезетте  ќарсы 

ќабырєада Байзаќ датќа жəне Ќосы 
батырлардыѕ  майлы  бояумен 
салынєан бейнесі, жоєары жаєында 
Ўлы  Жібек  жолыныѕ  панаромасы 
бірден кґзге шалынады.Археологиялыќ 
бґлімдегі арнайы орынєа Ќазаќстан 
ха лќы  Асс амблясы  мен  Ќаз аќ 
хандыєыныѕ 550 жылдыєына стенд 
жасалып, суреттер ілінген. Музейдіѕ 
“Даѕќ” бґлімінде ауданнан Ўлы Отан 
соєысына аттанєан 3341 азаматтардан 
елге аман-есен оралып еѕбек еткен 
1583 азаматтар, бїгінгі таѕда кґзі тірі  
11 соєыс ардагерініѕ саны жазылєан 
баннер ілінген. Ардагерлердіѕ суреттері 
мен ґмір баяндары ќойылєан стелаж, 
Кеѕес  Одаєыныѕ  Батыры  Аќəділ 
Суханбаевтыѕ панорамасы, жалпы 
нысан ішіне ќойылєан əрбір жəдігер 
тарихтан сыр шертеді. Еѕбек ардагерлері 
С.Ермеков, С.Балабеков, Е.Омаров, 
Н.Аманќозиев, М.Халбайўлы, ґзге 

ўлт ґкілдері М.Раджамов, Р.Хван, Л.Горр, 
Н .Шин ,  В .Казейкина ,  Д .Жарашуев , 
мўнымен  ќатар  аудан  орталыєы  мен 
ауылдыќ округтердегі   білім ошаќтарыныѕ 
оќушылары    музейге  келіп ,  ґткен 

тарихымызєа шолу жасап тўратындыєы 
мені ќуантты.
Музейге алыс, жаќын елдерден келген 

ќонаќтар да аз емес. Жерлесіміз,  Ресей 
Федерациясы Ленингарад облысыныѕ 
губернаторы Дрозденко Александр Юрьевич 
əкесімен жəне отбасымен  ауданымызєа 
ќарасты Тїймекент ауылында, сонымен 
ќатар аудандыќ музейде  ґткен жылдыѕ 
мамыр айында  болды. Музейге ќойылєан 
лəѕгіні кґріп, бала кезінде  ойнаєандыєын 
еске алып, “Тілек  кітабына” лебізін  жазып, 
естелікке сыйлыєын табыс етіпті.
Аудандыќ музейдіѕ директоры Дəулетбек 

Тґлепбергенов  ґз ісін жетік білетін 
басшы.Мўнда ќызмет ететін єылыми 
ќызметкер С.Наєашбекова,  ќор саќтаушысы 
Т.Мирамова, бас есепші Т.Наржановтар 
кґпшілікке   сапалы ќызмет кґрсетіп 
келеді.
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Қ Ұ Р Ы Л Т А Й Ш Ы  -  Б А Й З А Қ  А У Д А Н Ы  Ə К І М Д І Г І 

Сенбі    12 қыркүйек
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  13 қыркүйек
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30 “Ќымызхана”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 “Бїгін 
жексенбі”. 11.05 “Баламен бетпе-бет”. 11.25 М/с “Саяхатшы 
дара”. 12.15 “Ќазаќстан” ўлттыќ арнасыныѕ бейнеќорынан 
“Айтыстан їзінді”. 13.00 “Ґнер баєым” Баєдат Самединованыѕ 
концерті. 13.45 “Жарќын бейне”. 14.15, 00.45 К/Ф “Бал тамєан 
ґтірік”. 16.20 Концерт “Əндер мен жылдар”. 17.50 Т/х “Ќара 
шаѕыраќ”. 19.30 “Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.kz”. 21.00 “Ўлттыќ 
шоу: Роза шаќырады”. 22.25  К/ф “Лиззи Магуайр”. 00.00 
“Кґкпар” ўлттыќ ойын. 02.30 “Апта.кz”.

ЕВРАЗИЯ

07.00  “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 
08.00 “Ќымызхана”. 08.35 “Агробизнес”. 09.00 “Сенбілік  
таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.40 М/ф “Монстлар Университеті”. 
12.15 “Ќазаќстан” ўлттыќ арнасыныѕ бейнеќорынан “Айтыс 
їзінділері”. 13.00 “Білгірлер бəйгесі”. Интеллектуалдыќ 
сайыс. 13.45 “Поэзия əлемі”. 14.15 К/ф “Таєдырын іздеген 
екеу”. 16.20 Концерт “Əндер мен жылдар”. 17.30, 20.30, 
00.30, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 Т/х “Ќара шаѕыраќ”. 19.30 
“Əзіл əлемі”. 21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.35 “Жайдарман”.  
Республикалыќ жоєары лига.  01.05  К/ф “Таєдырын іздеген екеу”.

06.00  “Ќылмыстыќ іс №” баєдарламасы. 06.30 “Петрович” (каз).  
08.00 “Таѕєы  пошта”. 08.30 “П@ytina” баєдарламасы. 08.50 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф “Сюрприз для любимого”. 
11.45 “Фабрика грёз”. 12.05 “Əн дария” баєдарламасы. 
13.10 “Караоке такси”. 13.45 “101 кеѕес”. 14.20 “П@ytina+” 
баєдарламасы. 15.30 “И в горе, и в радости”. 20.00 “Первая 
программа”. 20.30 “Х FACTOR”.  22.00 “Кешкі кездесу” . 23.30 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 00.00 Х/ф “Мы купили зоопарк”. 02.45 
“Караоке такси”. 03.30 “Петрович” (каз). 

09.00 Əнўран. Аѕдатпа. 09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 
09.45 “Кїлегеш”. 10.00 “Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 
“Денсаулыќ”. 11.05 “Сґз жебе”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ 
фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00 
- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 
16.30  Мультфильм. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 
“Əулиеата əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Ел ќорєаны”. 
18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Апта”. 19.30 
“Сіз ќайда жїрсіз?”. 19.40 Т/х. 20.30 “Тараз тґрінде”. 21.10 “Сґз 
маржан”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 
“Телеблокнот”.   23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио” (каз). 07.00 М/ф (каз). 08.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 “Лицензия на брак”. 11.00 “Готовим с Адель”. 11.30 
“Ералаш”. 13.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
15.30 Х/ф “Побег из курятника”. 17.00 Х/ф “Салам, Нью-Йорк”. 
20.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 23.00 Х/ф “Напяги извилины”. 01.00 Х/ф “Долгий 
поцелуй на ночь” (каз). 03.00 “Ќазаќша концерт”. 

ЕВРАЗИЯ
06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.25 “Петрович” (каз). 
08.05 “П@ytina+”баєдарламасы. 08.30 Жаѕалыќтар”. 08.45 
“Воскресные беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 
10.50   “Теория заговора”. 12.00 “Кешкі кездесу”. 13.30 
“Караоке такси”. 14.10 “Əйел сыры...”. 15.05 “Х FACTOR”. 
16.35 Т/с “Память сердца”. 21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@
ytina+”баєдарламасы.  23.05  “Əн дария”. 00.10 “Напрасная 
жертва”. 02.20 “П@ytina+”баєдарламасы. 03.05 “Караоке такси”. 
03.30 “Əн дария”.

09.00 Əнўран. Аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 
Деректі фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Taraz KZ”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 
10.45 “Балаларєа базарлыќ”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз 
маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 11.55 
Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 “Тараз тґрінде”. 
13.50 “Телемаркет”.  14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”.  16.10 М/ф. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 Т/х.  
17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Ќоєам 
жəне заѕ”. 18.25 Деректі фильм. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 19.00 “Жаѕа айна”.  19.30 Т/х. 20.30 “Дəстїр 
дидар”. 20.40 “Бірлігіміз жарасќан”. 21.05 “Сазды əуен”. 21.15 
“Кримрадар. 21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 
Концерттік баєдарлама. 

        ( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы  
м ү м к і н . )

31 канал
05.58 ЌР Əнўраны. 06.00 “Əзіл стидио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 09.00 Х/ф “Севгинатор”. 11.30  “Спайдервик: 
хроники”. 10.00 Х/ф “Салам, Нью-йорк”. 12.30 М/ф “Побег из 
курятника”. 14.30 Х/ф “Напряги извилины”. 17.00 Той думан”. 
19.30 “Бурабай əзіл фест”. (каз). 21.30 Т/х “Сїйген сўлу”. 23.30 
“Час расплаты”.  02.00 Х/ф “Сквозь горизонт”. 05.00 ”Ќазаќша 
концерт”.

07.05 М/ф. 07.35 М/с “Астробой”.  08.00 “КТК” ќоржынынан. 09.40 
“Ввездная жизнь”. 10.40 Х/ф “Три счастливых женщины”. 
14.20 “Дорога  домой”. 14.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.30 
“Біздіѕ концерт”. 16.50 “ТОЙ BESTSTAR”. 18.15 “Ґнерлі 
отбасы”. 19.30 “Кґѕілді отбасы”. 20.30 “Эксперимент”.  21.00 
“Портрет недели”. 22.00 “Слуги народа”. 22.50 Х/ф “Смерть 
по завещанию”. 01.30 “Я стесняюсь своего тела”. 03.00  “КТК” 
ќоржынынан”. 03.45-05.00  К/ф “Каменный цветок”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 М/ф. 07.25  “Каменный цветок”. 08.30 “КТК” ќоржынынан”. 
10.00  “Удиви меня”. 11.10 “Звёздная жизнь”. 12.00 Новости. 12.40 
“Наша правда”. 13.40 “Хлодное блюдо”. 15.35 Т/х “Карадайы”. 
17.50 “Кїлейік”. 18.15 “Біздіѕ концерт”. 19.35 “ТОЙ BEST-
STAR”.   21.00  “Другая правда”. 22.00 “Очная ставка”. 23.00 “Я 
стесняюсь своего тела”. 00.50  Х/ф “Антикиллер Д.К.”. 02.35 Т/х 
“Карадайы”. 

КТК

08.00 “Такси”. 08.30 “Суперпапа”. 09.10 М/ф “Ну, погоди!”.  
09.45 “KAZNET”. 10.10 “Əн мен əзіл” концертті. 11.00 “Дїние 
жарыќ”. 11.30, 18.30 “Мадхубала”.  13.00 Т/с “Отрыв”. 15.10 
Х/ф “Три плюс два”. 16.55 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 17.15 “Сырласу”. 
18.05, 20.05 “Ел аузында”. 20.30  “20:30 біздіѕ уаќыт”.  21.20 
“Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 22.35 Х/ф “Бобби”. 00.50 
“Умытылмас”.

АСТАНА

08.00 “Такси”. 08.30 “Ел аузында”. 09.20 “Суперпапа”. 10.00 
“Астана кеші кґѕілді”. Концерттік шоуы. 11.15 “Кїлдірген”. 
11.35, 18.35 Т/х “Мадхубала”. 13.05 Т/с “Отрыв”. 15.15 
Х/ф “Грех”. 17.05  “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 17.35 
“Магия”.  18.00 Шоу-лотерея “Бай бол”.  20.05 Арнайы жоба. 
“Той жыры”. 20.30 “20:30”. 21.20 “Шкатулка проклятия”. 
21.40 Х/ф “Погребенный заживо”. 23.10 Т/х “Ўмытылмас”. 

АСТАНА

07.02 “Ќалжыѕ ќоржын”.  08.30 “Айбын”. 09.00 “Жеті кїн”. 10.00 
“Ас арќау”. 10.30 М/ф “Маша и медведь”.  10.40 М/ф  “Болт и 
блип спешат на помощь”. 11.55 М/ф “Чебурашка”, “Шапокляк”. 
12.35  Сказка “Столик, сам накройся”.  13.45 “Bala Turkvizyon”: 
эпизод-3. 14.55 “Ду-думан”.   16.10 “Ґмір сабаќтары”. 16.45 Д/ф 
“Əбілќайыр Хан”. 18.25 “Тўран” этнофольклорлыќ ансамблініѕ 
“Ер тўран” атты концерті. 19.45 “Бенефис-шоу”. 21.00 “Жеті 
кїн”. 22.00 “Мерейлі отбасы”. 23.00 “Письма к джульетте”. 01.00 
“Жўмаќ” К/ф.

ХАБАР

КТК

           Жұма  11 қыркүйек
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Əзіл студио” 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Əкетай”. 10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Т/с 
“Воронины”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х  “Алєашќы махаббат”.  
15.00 Т/х “Əкетай”. 16.00 “Сен келерсіѕ”. 17.00 Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі (каз). 18.00 Т/с “Воронины”.  20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.00 “Сен келерсіѕ”. 
23.00 Т/х “Алєашќы махаббат”.  00.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Любовь по правилам и без”. 03.00 
Х/ф “Полупрофессионал”. 05.00 “Ќазаќша концерт”. 

07.25 Əнўран. Аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  09.30 
Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды 
əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Жаса, меніѕ елім”. 10.50 “Иман 
нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 
“Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х . 12.35 Деректі 
фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости.  13.20 “Балаларєа 
базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”. 14.05 -17.50 -техникалыќ їзіліс. 17.55 
“Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 “Тараз KZ”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

31 канал

06.00 Т/с “Петрович”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Пятницкий 2”.  12.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.00 “Ашыєын 
айтќанда” ток-шоуы. 14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 15.10 “П@ytina” баєдарламасы. 15.30 “Любовь из 
прошлого” .  17.40 “Жди меня”. Казахстан.   18.50  “Поле чудес”. 
20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 “П@ytina” 
баєдарламасы. 23.50 Т/с “Голосящий Кивин”. 03.30 “П@ytina” 
баєдарламасы. 03.50 Т/х “Ќылмыстыќ іс №” Баєдарламасы. 04.15  
“Ашыєын айтќанда” ток-шоуы.

06.05 М/ф. 06.15 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
07.00 “Махаббат мўѕы” Т/х. 07.25 Т/х “Карадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Жанќияр патшайым”. 10.00 “Верное 
средство”. 12.00 Новости. 12.40 Т/с “Наша правда”. 13.40 
“Морские дьяволы. Смерч”. 15.35 “Семейные драмы”.  16.35 
“Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 “Əйел 
ќырыќ шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 
21.40 “Наша правда”. 22.40 Х/ф “Холодное блюдо”. 00.40 
“Беременна в 16”. 01.40 “КТК” ќоржынынан ойын-сауыќты 
баєдарлама. 02.25 ”ТОЙ BESTSTAR “. 03.25 Жаѕалыќтар. 04.50-
05.15 “Вау” Д/х.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар.  10.00 “Жарыќ”. 
10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35 Т/х “Сырєалым”.  12.30, 17.30, 
20.30, 00.15, 03.15 Жаѕалыќтар. 12.40 “Иман айнасы”. 13.05 
“Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 13.30 “Баламен бетпе-
бет”. 13.55 “Жїзден жїйрік”. 14.25  М/ф “Айдаѕар мінген 
шабандоздар”. 14.45 М/ф “Білгіштер”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.10, 22.40 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Жан 
жылуы”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10, 02.35  “Єасырлар їні”. 19.00 
“Меніѕ Ќазаќстаным!”.  19.30 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 21.50, 
02.25 “Шын жїректен!”. Реалити-шоуы. 23.40 “Жайдарман” Їздік 
əзілдер. 00.45 “Ґзекжарды”. 01.05 К/ф “Транссібір экспресі”.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 00.40 Əн шашу. 07.30, 20.30 Новости “20:30”. 07.40, 10.00, 
13.00, 20.00 Жаѕалыќтар. 08.10 “Əзілстан” жасырын тїсірілім.  
08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х “Əмірші əйел”.  10.10 “Əмірші 
əйел”. 10.30 Т/х “Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”.  
13.10 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 13.40 “Кїлдірген”. 14.00 
Новости. 14.10 Арнайы жоба. Той жыры. 14.35 М/ф “Винни-пух”. 
16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 21.00 
“Котовский”. 23.00 “Ел аузында”. 23.25 Т/х “Єашыќ жігіт”.

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 
10.10 Т/с “След”. 11.00 Новости. 11.10, 16.30 “Мерейлі отбасы” 
кїнделігі. 11.40 “Магия кухни”. 12.10 “Подари детям жизнь”. 
12.20 Т/с “Ничего личного”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф 
“Семейные  мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор-2”. 15.00 
Новости. 15.15, 01.50 “Бўйымтай”. 16.00 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости.  
18.15 Т/х “Жігіттер хикаясы”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 20.00, 
00.20 Жаѕалыќтар.   20.30 “Керейден Кенесарыєа дейін”. 21.00, 
00.50 Итоги дня. 21.30 Тўсаукесер!!! “Жанды дауыс”. 23.00 Т/х  
“Ќўрбылар”. 01.20“Əр їйдіѕ сыры басќа”. 03.00 Жаѕалыќтар. 
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Меншік иесі- 
“Байзақ аудандық

 “Ауыл жаңалығы”- “Сельская новь” 
газетінің редакциясы” жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

Директор - Бас редактор
С .Қалмұратов

КЕ З Е КШ І  М .МАНЕКЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО “Алди и К” сообщает своим ТОО “Алди и К” сообщает своим 
потребителям, что с 1 октября потребителям, что с 1 октября 

2015 года, до 1 октября 2016 года 2015 года, до 1 октября 2016 года 
водится временно новый тариф водится временно новый тариф 
на услуги по отводу сточных вод на услуги по отводу сточных вод 
в размере 326,14 тенге за 1 мв размере 326,14 тенге за 1 м33 без  без 
НДС, на основании приказа №127-НДС, на основании приказа №127-
НЌ РГУ “Департамента комитета по НЌ РГУ “Департамента комитета по 

регулированию естественных монополий регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции министерства и защите конкуренции министерства 

национальной экономики РК по национальной экономики РК по 
Жамбылской области” от 27 августа Жамбылской области” от 27 августа 

2015 года. 2015 года. Т-322-09-88.Т-322-09-88.

Т-323-09-88. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Аққия ауылы,  Молдағұлова көшесі, №26 үйдің 
тұрғыны болған Мамбеталиева Сайлаукульдің 
2015 жылдың 10 наурызы күні қайтыс болуына 
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жариялан-

ғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Матросов көшесі 
№1/Е үйде  орналасқан нотариалдық кеңсе 
қызметкері  Л.Мамековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-324-09-88. 2011-2012 оқу жылында  Байзақ 

ауданы, Дихан ауылы, Ленин орта мектебінің 
9-сыныбын бітіргендігі туралы Ермеков Бекболат 
Сәбибекұлының атына берілген сериясы НОБ 
№0618472 нөмірлі куәлік және негізгі орта 
білім туралы куәлік қосымшасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылсын.

*                  *                   *
Т-325-09-88. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Тегістік ауылы,  Байназар көшесі, №2 үйдің 
тұрғыны болған Сейтханова Айзаданың 2013 
жылдың 7 ақпаны күні қайтыс болуына байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жариялан-

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

Байзақ аудандық орталық ауруханасының 
ұжымы мен бастауыш кәсіподақ ұйымы 
аурухананың жедел жәрдем бөлімінің 
фельдшері  Берік  Қуатовқа  зайыбы , 
аурухананың  жансақтау  бөл ім ін і ң 
дәрігері Әсет Қуатовқа анасы және туған-
туыстарына 

терапия бөлімінің аға мейірбикесі 
ҚОЗБАҚОВА Райкүл Нәметқызының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 

қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.
Т-326-09-88. 

ҐРТ ЌАУІПСІЗДІГІ 
АЙЛЫЄЫ

И.Рысалдиев,
Байзаќ  ауданы Тґтенше жаєдайлар 

бґлімініѕ инженері, ґртке ќарсы ќызмет 
лейтенанты.

ЌЎРМЕТТІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ!
Байзаќ ауданы Тґтенше жаєдайлар  бґлімі 

2015  жылдыѕ 26 тамызы мен 26 ќыркїйегі  
аралыєында аудан аумаєындаєы тўрєын 
їй секторлары мен саяжай массивтерінде 
ґрт ќауіпсіздігі айлыєыныѕ ґтетіні туралы 
хабарлайды.
Тўрєын їйлердегі жəне пəтерлердегі  ґрт 

оќиєалары  кґбінесе сол їйлерде тўрып жатќан 
тўрєындардыѕ  кінəсінен болып жатады. 
Сўрапыл, апатты кўбылыс жылдар бойы 
жиылєан мїліктерді аяусыз жойып, адамдарєа 
ќайєы-ќасірет əкеледі. 
Статистика  бойынша тўрєын їй  мен 

пəтерлерде ,  саяжайда  ґрттіѕ  шыєуына  
негізгі себептер: тўрмыстыќ электр жəне  газ 
аспаптарын  пайдалану кезінде, пештердіѕ 
дўрыс  орнатылмауы мен ќолдану кезіндегі 
ґрт ќауіпсіздігі ережелерін  бўзу, мас кїйінде 
темекі тарту салдарынан, сонымен ќатар электр 
ґткізгіштерін дўрыс жїргізбегендіктен  болып 
отыр. Егер Сіздіѕ їйіѕізде немесе  пəтеріѕізде 
электр ґткізгіш сымдарына  жəне электр 
аспаптарына заќым келсе тез арада электр 
маманын шаќырыѕыз.
ЕСІЅІЗДЕ  САЌТАЅЫЗ :
Ќазаќстан Республикасы «Ґрт ќауіпсіздігі 

туралы  » Заѕыныѕ  24-бабына  сəйкес , 
Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары  ґрт 
ќауіпсіздігініѕ талаптарын саќтауєа міндетті.
Ґртті болдырмау  їшін Сізге мынадай ґрт  

ќауіпсіздігі  ережелерін саќтаєан жґн:
-Электр жəне газ ќўралдарын ќосулы  кїйінде 
ќалдырмаѕыз,сондай-аќ оєан  балаларды 
жаќындатпаѕыз;

-Уаќытша  жəне заќымдалєан электр 
ґткізгіш  сымдарын  пайдаланбаѕыз;

-Эл ектр  есептег іштердег і  эл ектр 
саќтандырєыштар зауыттан  дайындалєан 
болуы тиіс;

-Їлкен кґлемдегі электр ќўралдарын бір 
уаќытта  ќосып  электр  жїйесіне  кїш 
тїсірмеѕіз;

-Газдыѕ кеміп ќалуын тексеру їшін ашыќ 
отты ќолданбаѕыз;

-Сіріѕкені  балалардыѕ ќолы жетпейтін 
жерде  саќтаѕыз;

-Бґлмені  жылытуєа бейберекет ќолдан  
жасалєан  электр-жылытќыш ќўралдарын 
ќолданбаныз;

-Балалардыѕ отпен ойнауына  жол бермеѕіз 
жəне оларды ќараусыз ќалдырмаѕыз.

 Ґрт жəне жану оќиєасы болєан кезде тез 
арада Байзаќ ауданы ҐСБ-ніѕ 2-11-01  немесе  

101 телефон нґмірлеріне  хабарласыѕыз.
Ґрт ќауіпсіздігі ережесін саќтау, Сіздіѕ 
їйіѕіз бен  мїлкіѕізді оттан ќорєайды! 

Є.Байымбетов,
ЌР АШМ АҐК МИК «Республикалыќ фитосанитарлыќ диагностика жəне болжамдар əдістемелік  

орталыєы» Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ фитопатолог маманы.

Шаруа ќожалыќтарда кїз айларында ауыл шаруашылыќ тауарларын ґндірушілерге тынымсыз кїндер 
басталатыны аныќ. Еккен егінніѕ сапасы мен жўмыстыѕ жемісті болуы сіздіѕ ќолыѕызда. Сондыќтан, 
егін егер алдында тўќымныѕ сапасына аса мəн беріп, дəрілеп, зертханаєа  тўќымныѕ  сапасын, 
ґнімділігін, ќуаттылыєын міндетті тїрде  тексеріп барып егу ќажет. Тўќымды дəрілеудіѕ сапасыз немесе 
дəріленбегендігінен егін  пісіп, жетілгенге дейін əр тїрлі аурулармен ауырады. Тўќымды дəрілеп егу, 
тўќымды ќара кїйе сияќты аурулардан залалсыздандырып ќана ќоймай, кїздік бидайдыѕ жəне басќа 
даќылдардыѕ ґсу кезеѕінде кездесетін аурулардан саќтандырады. Соныѕ ішінде, септориоз, тат ауруы, 
тамыр шірігі жəне басќа да аурулардан алдын ала саќтап алуымыз керек. Осындай тиімді препараттардыѕ 
ќатарына «Раксил», «Витовакс-200FF», «Колфуга-супер» таєы басќалар жатады. Кґп жылдыќ 
зерттеулердіѕ арќасында осы препараттардыѕ əсерінен ґнімнен 3-4 центнер ќосымша ґнім алынєаны 
іс жїзінде дəлелденді. Жалпы алєанда дəрілеудіѕ арќасында масаќты даќылдарда кездесетін вирусты 
аурулардыѕ алдын алып, мол ґнімге ќол жеткізуге болатындыєын уаќыттыѕ ґзі кґрсетіп отыр. 

КЇЗДІК БИДАЙДЫЅ ҐНІМДІЛІГІН АРТТЫРУКЇЗДІК БИДАЙДЫЅ ҐНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ07.02 “Ќалжыѕ ќоржыны”. 08.30  
М/ф “Динофроз”. 09.00 “Бармысыѕ, 
бауырым?”. 09.40 “Продвопрос”. 10.00 
“Ўлт саулыєы”. 10.35 М/ф “Чебурашка 
идет в школу”. 10.45 М/ф “Атлантида 2: 
возвращение майло”. 12.05  “Крошка из 
Беверли-хиллз”. 13.45 “Bala Turkvizyon”: 

эпизод-2. 15.30 “Жанды дауыс”. 17.00 “Тур де Хабар”. 17.30 
Сказка “Ловкий вор”. 18.35 “Бенефис-шоу”. 19.45 “Ду-думан”. 
21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Ќазаќ хандыєыныѕ 
550 жылдыєына арналєан “Мəѕгілі ел” атты театрландырылєан 
мерекелік ќойылым.  23.30 Х/ф  “Бауыржан Момышулы”. 

ХАБАР

“ӨРЛЕУ” “ӨРЛЕУ” 
ҰБТ -ҒА  ДАЙЫНДЫҚ ҰБТ -ҒА  ДАЙЫНДЫҚ 
ОРТАЛЫҒЫ  ОҚУҒА ОРТАЛЫҒЫ  ОҚУҒА 

ШАҚЫРАДЫ !ШАҚЫРАДЫ !  
Àïòàñûíäà өòiëåòií ïәíäåð: Àïòàñûíäà өòiëåòií ïәíäåð: 
1. Қàçàқ òiëi-2 ñàғàò;1. Қàçàқ òiëi-2 ñàғàò;
2. Қàçàқñòàí òàðèõû -2 ñàғàò;2. Қàçàқñòàí òàðèõû -2 ñàғàò;
3. Ìàòåìàòèêà-4 ñàғàò;3. Ìàòåìàòèêà-4 ñàғàò;
4. Îðûñ òiëi-2 ñàғàò;4. Îðûñ òiëi-2 ñàғàò;
5. Òàңäàó ïәíi-4 ñàғàò.5. Òàңäàó ïәíi-4 ñàғàò.
Òiðêåëóãå қàæåòòi құæàòòàð:Òiðêåëóãå қàæåòòi құæàòòàð:
1 .  Àòà-àíàíûң æåêå êóәë i ã i 1 .  Àòà-àíàíûң æåêå êóәë i ã i 

(êөøiðìå);(êөøiðìå);
2. Îқóøûíûң æåêå êóәëiãi íåìåñå 2. Îқóøûíûң æåêå êóәëiãi íåìåñå 

òóó òóðàëû êóәëiãi.òóó òóðàëû êóәëiãi.
Îðòàëûқòà æîғàðғû ñàíàòòû, Îðòàëûқòà æîғàðғû ñàíàòòû, 

òәæiðèáåëi, êәñiáè øåáåðëiêòåði òәæiðèáåëi, êәñiáè øåáåðëiêòåði 
øûңäàëғàí ұñòàçäàð äàéûíäûқ øûңäàëғàí ұñòàçäàð äàéûíäûқ 
æүðãiçåäi. æүðãiçåäi. 

 Ìåêåí-æàéûìûç:  Ìåêåí-æàéûìûç: 
Ñàðûêåìåð àóûëû, Ê.Îðûíқұëîâ Ñàðûêåìåð àóûëû, Ê.Îðûíқұëîâ 

êөøåñi ¹1 үé êөøåñi ¹1 үé 
(Àâòîìåêòåï “Òұëïàð”). (Àâòîìåêòåï “Òұëïàð”). 
Áàéëàíûñ òåëåôîíäàðû: Áàéëàíûñ òåëåôîíäàðû: 

8 777 768 95 04; 8 777 768 95 04; 
8 778 733 61 73.8 778 733 61 73.


