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2000 жыл.

№1. 1.01.2000 ж. «Мемлекет наградаларымен марапатталды». Президент 
Н.Ә. Назарбаевтың 1999 жылдың 4 желтоқсанындағы Жарлығымен Айыртау 
ауданының әкімі Армия Әбілқайыров «Парасат» орденімен марапатталды.

«Айыртау» агрофирмасының механизаторы Төлеген Батырбаев, «Әлжан» 
серіктестігінің механизаторы Жәнібек Ерубаев, «Тұмар-жер» серіктестігінің ком-
байншысы Николай Пудов осы Жарлық негізінде «Ерен еңбегі үшін» медалімен 
марапатталды.
№3. 4.02.2000 ж. «Халықаралық мойындау». Бұрынғы май, қазіргі «Сүт» 

акционерлік бірлестігінің атына Испаниядан жеделхат жолданған. Онда Мадрид 
қаласында өткен әлемнің 57 елінен келген іскер адамдар конференциясында 
аталмыш кәсіпорынға жоғары өнім сапасы үшін «Алтын Жұлдыз» берілгені 
хабарланған.
№11. 9.06.2000 ж. «Ақын жерлесіміздің кітабы шықты». «Көкше-Полиграфия» 

өндірістік бірлестігі аудандық «Айыртау таңы» газетінің тұңғыш редакторы, 
журналист, ақын, әнші, сазгер, жыршы Жұмабай Қабділмәжитұлы Есекеевтің 
«Айыртау арыстары» деген өте құнды, өміршең кітабын шығарды. Кітап қазақ 
тілінде, таралымы 40дана.
№15. 11.08. 2000 ж. «Ақан сері көшесіндегі мереке». Аудан орталығы 

Саумалкөл ауылындағы ақын, әнші, сазгер Ақан сері атындағы көшенің мерекесі 
өткізілді. Таңертең сағат сегізден серінің сұлу әндері есімі одақ көлеміне танылған 
сазгер-әнші Қайрат Байбосыновтың орындауында шырқалды. Мерекемен аудан 
тұрғындарын А. Әбілқайыров, Ақан сері серіктестігінің директоры А. Наурызбеков, 
Ақан сері аулының тұрғыны Ж. Раев, жер жөніндегі мемлекеттік аға инспектор Б. 
Исимбаев құттықтады.
№17. 8.09. 2000 ж. «Әкіммен шұрайлы кездесу». Ауданға жаңа оқу жылы 

қарсаңында 34 жас мұғалім келді. Оларды әкім қабылдады.
№18. 29.09.2000 ж. «Петропавлдағы жәрмеңке». Петропавлда Айыртау 

ауданының тұрақты жұмыс істейтін «Қызылжар» бөлшек сауда күні өткізілді. Бұған 
ауданның көптеген ауыл шаруашылығы құрылымдары, жекеменшік иелері, барлық 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘУЕЛСІЗДІК 
ШЕЖІРЕСІШЕЖІРЕСІ

Аудан бойынша 
биылғы орақ науқаны 

қызу жүруде.
Ауданның ауыл шаруа-

шылығы  бөл ім ін і ң  7 
қыркүйектегі мәліметі бойын-
ша 217,5 мың гектар (71%) 
алқаптың дәнді-дақылдары 

орылып, 185 мың гектары (61%) 
дестеге түсірілді. Егіннің орташа 
шығымдылығы гектарына 18 
центнерден айналуда. 
Ал майлы дақылдардың 24 

мың гектары (54%) орылып, 
17,8 мың гектар (40%) алқаптың майлы дақылдары дестеге түсірілді. Орташа 
шығымдылығы гектарына  - 9,5 центнерден айналуда.
Биылғы орақ науқанының көшбасында келе жатқан «Жарқын СК» ЖШС-і 

(55 %), «Баянтай» ЖШС-і (60%), «Айыртау-Әліби» ЖШС-і (40%), «Кирилловка-
Айыртау» ЖШС-рі (35%) алтын астықты қамбаға құйып алған. 
Майлы дақылдарды да бастыруда да жоғарыдағы аталған серіктестіктер 

көш бастап келеді.

Орақ – 2016
Аудан егінжайларындаАудан егінжайларында

Қыркүйектің 2 жұлдызында 
«Нұр Отан» партиясы аудан-

дық филиалының ғимаратында 
көктем мезгілінде табиғаттың 
тосын мінезі – су тасқыны кезін-де 
бар мүмкіндігін сарп етіп, елді-
мекен тұрғындарына барынша 

көмек беріп, олардың үй-жайлары 
мен төрт түліктерді су әкелген 
апаттан аман алып қалып, олардың 
қайтадан қалпына келулеріне жағдай 
жасаған аудан басшылығы Солтүстік 
Қазақстан облысы төтенше 
жағдайлар департаментінің бастығы, 
азаматтық қорғау полковнигі Павел 
Филипповтың марапатына ие бол-
ды.
Ағымдағы жылы көктемгі су тасқыны 

кезінде облыс бойынша 500-ден аса тұрғын 
жай су алу қаупіне бой алдырса, маңызы 
бар 90 шақырым жолды су шайып кеткен. 
Сонымен қатар, 22 жер учаскесін де су 
басып қалған. Зиян келтірілген нысандар-
ды қайта қалпына келтіру мен күрделі 
жөндеуден өткізу мақсатында бюджеттен 
қомақты қаражат бөлініп, орын алған су 
тасқыны салдарын жоюға бағытталған.
Көпшілікті әбігерге салған көктемгі су 

тасқынының бетін қайтарып, үрейленген тұрғындардың 
бұрынғы бейқам тұрмысын қамтамасыз еткен аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрлігінің «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» мерекелік медалімен 
наградталды. 

Марапат
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА ТОСҚАУЫЛ БОЛҒАНТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА ТОСҚАУЫЛ БОЛҒАН

Аудан әкімінің орынбасары Аманбек Махметов, аудан 
әкімі аппаратының төтенше жағдайлар бойынша бөлімінің 
бас маманы Жұмабек Қапарғазин, ауданның білім бөлімінің 
басшысы Сайрамбек Жақыповтар Солтүстік Қазақстан об-
лысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының Алғыс 
хаттарымен марапатталды. 

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

селолық округтерінің мектептері белсе-
не атсалысты. Жәрмеңкені облыс әкімі 
Қ. Нағманов аралап өтті.
№20. 20.10.2000 ж. «Жәпек батырға 

мүсін қойылды». Жарағаш ауылының 
ата жұртында Жәпек батырдың 
ескерткіш мүсінін ашу рәсімі салта-
натты түрде өткізілді. Мерейлі мереке 
жиынын шаруа қожалығының дирек-
торы Кәдірбай Мәжитұлы ашып, хас 
батырдың өмірбаянына тоқталды.
№21.10.11.2000 ж .  «Аудан 

орталығында  жаңа  мұнай 
құбыры ашылды».  Қазақстан 
Республикасының он жылдығы 
құрметіне еуропалық үлгімен салынған 
мұнай құбыры аудан орталығында 
пайдалануға берілді. Құбыр элеватор-
мен іргелес қоныстанған. Құбырдың 
салтанатты ашылу рәсімі 25 қазан күні 
өткізілді. Аудан әкімі А. Әбілқайыров 
жиналғандарды республика күнімен 
және осынау маңызды нысанның іске 
қосылуымен құттықтады. Бұдан кейін 
аудан әкімі мұнай құбырының иесі, 
кәсіпкер А. Осипенкомен дәстүрлі тұсау 
лентасын қиды.
№22. 24.11.2000 ж. «Қуанышты ха-

бар». Қазақ елінің нар тұлғалы азаматы, 
көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері 
Бәйкен Әшімов жайында Алматыдағы 
«Рауан» баспасынан жарық көрген кітап 
осылай аталады. Ардагер ағаның 80 
жасқа толуына орай шығарылған бұл 
кітапта осы айтулы күнге байланысты 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың, басқа да мем-
лекет басшыларының құттықтаулары, 
жылы лебіздері берілген. 

«Айыртау таңы» газеті. 2000 жыл.

Ауданның барлық мұсылмандарын ұлы Құрбан айт мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Құрбан айт - елдің бірлігін күшейтіп, халқымыздың бауырластығын 

арттырудағы рөлі зор ислам мейрамы. Біздің көпұлтты еліміз үшін Құрбан 
айт – игілік пен қайырымдылықтың, жомарттық пен ынтымақтастықтың 
жарқын көрінісі болып табылады.
Құрбан айт қазақстандықтардың асқан бай рухани мұрасының ажы-

рамас бөлігі болып табылады, әлемдегі ең бейбіт діндердің бірі - ислам 
бар шынайы жасампаздық пен рухани жаңғыртудың негіздерін өз бойына 
сіңірген.
Исламның нағыз құндылықтары бізге Тәуелсіздік алғаннан кейін қайтып 

оралды және халқымыздың рухани дамуында маңызды рөл атқарады.
Тәуелсіздігіміздің 25 жылы ішінде Қазақстанда Мемлекет басшысы 

Н.Ә. Назарбаевтың сындарлы және дәйекті саясатының арқасында 
барлық этностар мен конфессиялар арасында татулық пен келісім 
орнаған, Қазақстанның бастамасымен үш жыл сайын еліміздің аста-
насында Әлемдік және дәстүрлі діндердің съездері өтеді, олар 
барлық конфессиялар үшін басты үнқатысу алаңына айналды.                
 Мемлекетімізде адамның құқықтары мен бостандықтарына, наным мен 
сенім еркіндігіне кепілдік беретін демократиялық қағидаттардың дамып, 
нығаюының арқасында еліміз тыныш, жұртымыз аман өмір сүріп жатыр. 
Еліміздің барлық саласында қарышты қадаммен алға басуы, өсіп-
өркендеуі байқалады, рухани құндылықтарымыз еселене түсуде. 
Осы орайда, ауданымызда да рухани және мәдени өрлеуге көптеген 

игілікті жұмыстар атқарылуда. 
Құрметті жерлестер!
Барлық ізгі ұмтылыстарымыз бен армандарымыз жүзеге асып, бұл 

жарқын мереке әр үйге тыныштық пен қуаныш әкеліп, әр мұсылманның 
жүрегін ізгілік шуағына толтыра берсін!
Сіздерге зор денсаулық пен амандық, бақыт-береке тілеймін.
Қасиетті Құрбан айт мерекесі құтты болсын!  

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар! 
Аудандағы астық алқаптарында орақ науқаны қарқын ала ба-

стады. Өткен аптада аудан әкімі Ағзам Тастеміров Лобаново, Ан-
тоновка және Қамсақты ауылдық округтерінің егістік алқаптарында 
болып, астық жинау науқанымен танысқан болатын. 

Диқан қауымының алдындағы басты мақсат – маңдай термен өсірілген астықты 
ысырапсыз жинап алу. Биылғы  алқапқа себілген дәнді-дақылдар өсіп-өніп, мол 
астыққа кенелген аудан  диқаншыларының көңілі көтеріңкі. 

Жұмыс сапары
ОРАҚ НАУҚАНЫ ОЙДАҒЫДАЙОРАҚ НАУҚАНЫ ОЙДАҒЫДАЙ

Сіздерді қасиетті Құрбан айт мейрамымен  шын жүректен 
құттықтаймын!
Мұсылмандардың ұлық мерекелерінің бірі Құрбан айт бағзы замандардан 

бері жоғары рухани құндылықтар – мейірімділіктің, рақымдылық пен ізгіліктің 
бейнесі іспеттес. Бүгіндері бұл діни мейрам бірлік пен өзара түсіністікке 
шақыратын бүкілхалықтық сипатқа ие болды. 
Қазақстан этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтауда бай 

тәжірибе жинақтады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатының 
арқасында біздің еліміз әлемге жалпыұлттық келісім мен қоғамды біріктірудің 
үлгісі ретінде танылды. Жыл сайын Астанада өтетін әлемдік және дәстүрлі 
діндер көшбасшыларының съезді оған дәлел бола алады.
Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында Құрбан айтты атап 

өтуіміздің ерекше мәні бар. Себебі Тәуелсіздікке қол жеткізуіміз  Қазақстан 
халқына ұлттық және діни мерекелерді тойлауға мүмкіндік берді. 
Құрбан айт қазақстандықтардың рухани өміріндегі елеулі оқиға болып табы-

лады. Дәл осы қасиетті уақытта адам жаны күнәдан тазаланады, адалдыққа, 
жақсылық жасауға ұмтылады деп саналған. 
Бұл күндері мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, ағайын-туыстар мен 

жақындарды аралап, марқұмдарға құран бағышталады. 
Құрбан айт мейрамының жарқын идеялары алдағы уақытта біздің елімізде 

халықтардың топтасуына, бірлікті нығайтуға және  тұрақтылықты қамтамасыз 
етуге жәрдемдесетініне сенімдімін.
Барша солтүстікқазақстандықтарға шын жүректен зор денсаулық, бейбітшілік, 

ізгілік пен амандық тілеймін!
Ерік СҰЛТАНОВ,

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

Құрметті Құрметті 
солтүстікқазақстандықтар!солтүстікқазақстандықтар!

Ең алдымен «Ключи» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің егістік 
алқаптарында болған аудан басшысы 
бітік шыққан егіннің шығымдылығына 
көңіл аударды. Серіктестік басшы-
сы Мұрат Махметов дәнді-дақылдар 
атжалдарға жығылып, уақыты келісімен 
жиналып жатқанын тілге тиек етті. 
Қазірдің өзінде шаруашылық та-
наптарында гектарынан 15-17 цент-
нерден айналуда. Шаруашылықтың 
дәнді-дақылдарымен қатар майлы 
дақылдары да орылуда. Ауа-райының 
ашық күнінде серіктестік диқандары 
бітік шыққан астықты ысырапсыз жинап 
алуы үшін аянбай тер төгулері қажет 
екенін жеткізді.
Шалқар ауылының маңындағы 

«Юлия» шаруа қожалығының егістік 
алқаптарына ат басын тіреген Ағзам 
Ахметжанұлы қожалықтың техника 
базасын аралап, олардың тыныс-
тіршілігімен танысқан соң, қожалық 
басшысы Александр Вороновпен бірге 
егістік алқаптарында болып, астық жи-
нау науқаны жұмысының барысымен 
танысты. 
Сапар соңында аудан басшысы 

Антоновка және Қамсақты ауылдық 
округтерінің егістік алқаптарына да 
соқты. Биылғы бітік шыққан егінді 
уақытылы жинап алу жөнінде серіктестік 
басшыларына бірқатар міндеттемелер 
жүктеді.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.
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Жадыраған жаздың үш 
айы көзді ашып жұмғанша 

өте шық-ты. Қоңыр күздің 
алғаш-қы күні асқақ арманда-
рын арқалап, мектеп та-
балдырығын аттағалы 
отырған балдырғандар мен 
жиған білімдерін тереңдете 
түсу үшін еліміздің барша оқу-
шылары алтын ұя мектебіне 
оралды. Бұл күні таңертеңмен 
қолдарына шоқ-шоқ гүлдерін 
алып, мектепке асыққан кіп-
кішкентай балапандарды көру 
үлкен бір қуаныш.
Қыркүйек айының бірінші жұлдызы 

күні  Шалқар орта мектебі білім күнін 
ерекше үлкен дайындықпен қарсы 
алды.
Алғашқы қоңырау мерекесіне ар-

найы қатысқан аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам 
Тастеміров жиналғандарды жаңа 
оқу жылымен құттықтады. 

- Дәл осы күннен бастап, алғашқы 
қоңырау үнімен бірге, әр адам 
өмірінде жеке тұлға және азамат 
ретінде қалыптасу кезеңі баста-
лады.
Бұл күні біздің кішкентай 9 азама-

тымыз алғашқы рет Шалқар орта 
мектебі табалдырығын аттағалы 
тұр. Болашақ мектеп түлектері үшін 
бұл өздерінің өмір жолын таңдауда 

ерекше  маңызы бар шешуші жыл. 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан - 

2050» ұзақ мерзімді Стратегиясында білім беру жүйесі 
алдына сапалы білім үдерісін қалыптастырып, жан-жақты 
дамыған, жаңашылдыққа құштар оқушылар қауымын 
тәрбиелеу мақсатын қойды. Бұл мақсатта «Болашақ» 
бағдарламасы, 20 Назарбаев зияткерлік мектебі, Назарбаев 
Университеті бой түзеп, сапалы білім беруде. 
Жас ұрпақтың мектеп қабырғасынан білім мен жарасымды 

тәрбие алып шығуына ауданымызда да барлық жағдайлар 
жасалып, мектептердің материалдық-техникалық базасы 
жыл сайын жақсара түсуде.
Барша ұстаздарға, оқушыларға зор шығармашылық 

1 қыркүйек – Білім күні
СЫҢҒЫРЛА, АЛҒАШҚЫ ҚОҢЫРАУ! 

табыс, қуат пен үйлесімділік, 
барлық бастаған істеріңізге 
сәттілік және ең батыл 
жоспарларыңыздың жүзеге 
асуын тілеймін! – дей келе 
аталмыш мектепке музыкалық 
орталық сыйлады. 
Сонымен қатар «Клю-

чи» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры 
Мұрат Махметов мектеп 
оқушылары мен ұстаздарын 
және ата-аналарын Білім 
күнімен құттықтап, мектеп 
табалдырығын алғаш аттаған 
9 оқушыға республикалық 
«Мектепке жол» акциясы ая-
сында мектепке қажетті оқу 
құралдары мен сөмкелерін 
тарту етті. Сондай-ақ «Юлия» 
шаруа қожалығының бас-
шысы Александр Воронов та 
алғашқы қоңырау мерекесімен 
құттықтап, мектепке қажетті 
спорттық заттар сыйлады.
Мерекелік шараның ең 

маңызды сәті – алғашқы 
қоңырау соғу рәсімі жаңа ғана 

мектеп табалдырығын аттағалы отырған Маслов Иван мен 
11  сыныптың оқу үздігі Фролова Светланаға берілді. 
Қайнар білім бастауы болар сәтті білдірген алғашқы 

қоңырау қазақ даласын өзіндік қоңыр күмбірімен көмкеріп 
әкетті. Қазақтың ақиық ақыны М.Жұмабаев қазақ мектебі 
жөнінде «Әрбір елдің келешегі – мектебіне байланысты», 
- деген. Ендеше тарыдай болып кірген жас бүлдіршіндерге 
келешекте таудай азамат болып шығуына тілектеспіз!
Алғашқы қоңырау сыңғырлап, оқушылар жаңа оқу 

жылының «Мен – өз елімнің патриотымын!» тақырыбына 
арналған алғашқы сабақтарына кірді. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.

Құрбандық шалудың үкімі. Қадірі асқан құрбан айтта құрбандыққа 
мал шалу, шамасы жеткендерге уәжіп. Бұл дегенің, негізгі қажеттерден 

тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие болу. Нисап мөлшері - 85грамм ал-
тын, яки соның құнына тең келетін ақша. Құрбан шалған уақытта міндетті 
түрде ниет ету керек. Пайғаммбарымыз  хадисінде бұл ақиқатты былай 
түсіндіреді: «Адам баласы құрбан айт күні  (құрбан шалып) қан ағызудан да 
сүйікті басқа іспен Аллаһ Тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал 
қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге 
тамбай жатып Аллаһ Тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан 
құрбандарыңды  көңіл ризашылығымен шалыңдар». 
Пайғамбарымыздың (С.ғ.с.) хадисстерінде: «Құрбандық- сендердің  Ибраһим 

(а.с.) бабаларыңның сүниеті, әрбір тал  қылшығы үшін сауап аласындар».    
«Құрбандыққа малдың ең жақсысын,   көзге жұғымдысын таңдаңдар, өйткені 
ол –Қыл көпірден өтердегі өз  көліктерің» - делінген.   
Құран Кәрімде:  «Олардың (құрбан малдарыңның) еттері де, қандары да 

Аллаһ Тағалаға жетпейді. Бірақ   оған сендердің тақуалықтарың ғана жетеді» - 
делінген. Бұл дегеніңіз,  біздің Аллаһ Тағаланың әмірін, ләббайк  деп құлдық ұрып 
орындауымыздағы ықылас- ниетіміздің құдрет күшке жетіп, ризашылығына 
себеп болуы.  Аллаһ тағалаға керегі    құрбандықтың еті не қаны емес, құлының 
ниеті екенін жақсы білу.
Құрбан шалу - жүректі дүниеқұмарлықтан, сараңдықтан аластатады.  Аллаһты 

еске алу,   Аллаһқа деген сүйіспеншіліктің белгісі, шаңырақты берекеге бөлейді, 
бәле-жаладан аластатады, адам өзінің діни міндетін орындаған болып табы-
лады, ақыретте мол сауапқа кенелтеді, мал шаруашылығына көңіл бөлдіреді, 
кедейлерге жасалған жанашырлық.
Құрбандыққа шалатын малдардың ерекшілері. Құрбандыққа жарайтын 

қой мен ешкі ең кемі бір жасар болу керек. Дегенмен алты айлық қозы бір жасар 
қой секілді ірі, қоңды болса құрбандыққа жарамды. Сиыр екі жаста болу керек. 
Құрбандық малдың дені сау, етті және дене мүшелері түгел болу керек.
Малды  құрбандыққа жарамсыз ететін кемшіліктер. Малдың соқыр 

болуы,  екі құлағының не бір құлағының басым бөлігінің жоқ болуы, тістерінің 
бір бөлігі түсіп қалған болуы, мүйізі түбінен сынып қалған болуы, желін ұшының 
түсіп қалуы, құйрығының жартысы немесе үштен бір бөлігі кесілген болуы.
Құрбан шалудың жөн жобасы. «...Құрбан шалатын адам  пышағын 

жақсылап қайрасын, малды қинамай жұмсақ бауыздасын» - деген ха-
дис бар. Пышақты алдын ала қайрап қойған жөн. Мүмкін болса, өз 
құрбандығын өзі шалған ұнамды іс. Ал  өкілеттік беру арқылы басқа 
адам бауыздауға болады. Құрбан шалатын жер таза болу керек.
Құрбан шалғанда  аяттар мен дұғаларды білмесең «Ия Аллаһ тағалам, досың 
Ибраһим, сүйіктің Мұхаммедтен (с.ғ.с.) қабыл алғандай менен де қабыл ала 
гөр»,  «Биссмилләһи ирахман ирахим», «Аллаһу акбар», «Лә иләһа иллаллаһ» 
деп бауызда. 
Құрбандық шалудың уақыты. Құрбанды  шалу, яғни малды сою, айт на-

мазынан кейін рұқсат етіледі.Түнде шалуға болмайды.
Құрбанға шалған малдың еті мен терісі. Құрбандыққа шалған малдың 

етін үш бөлікке бөліп тарату – мұстахап. Бір бөлігі - туған туыс, көршілеріне, 
екінші бөлігі - кедей мен мұқтаж адамдарға, үшінші бөлігі - өзінің отбасына. Бірақ 
шалынған малдың етін түгелдей кедей мұқтаждарға таратуға болады. Егер аса 
дәулетті болмаса және жан ұясында адам саны көп болса, онда құрбандықтың 
етін түгелдей отбасына қалдыруға болады. Терісін жерге көміп, құны 400 теңге 
мешіттің садақа жәшігіне салады.
Айт намазы 2016 жылдың 12 қыркүйегі күні аудандық Қайрош ата 

мешітінде сағат 8.30 да басталады.
Қапез АҚМОЛДИН,

аудандық Қайрош ата мешітінің 
жауапты хатшысы.

12 қыркүйек – Құрбант айт мерекесі
ҚҰРБАН   АЙТ- ҚҰТТЫ   МЕРЕКЕ
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Жұма намазына бара жатыр едім. Жол үстінде екі баласын жетелеп 
кетіп бара жатқан әйелді балаларымен бірге машинама отырғызып ала 

кеттім. Қарасам, орыс ұлтының әйелі екен. «Қайда жеткізіп тастайын?»,- 
деп едім «жұма намазына мешітке бара жатырмын»,- дегеніне таңырқай 
қарағанымды сезген ол әңгімесін былай сабақтап әкетіп еді:
- Мына отырған ұлым алты жасқа толғанда қатты ауырып ауруханаға түсті. 

Баламды зертханалық сараптамадан өткізген дәрігерлер оның диагозын «обыр 
(рак)» деп айтқанда маған аспан айналып жерге түскендей болды. Күндіз күлкі, 
түнде ұйқыдан қалдым. 
Балама ем-шаралар жасап жүрген дәрігерлер «балаңызды үйде күтсеңіз 

қайтеді»,- деп шарасыздық танытқан соң не дейін «тар құрсағыма сыйған балам, 
сыртыма да сияр», - деп баламды ауруханадан шығарып үйде күттім.
Баламның қиналғанын көргенде оған көрсетпей жылап - сықтап аламын. Он-

дай жаман ауруды адам баласына бермесін. Әйтеуір демидрол, морфин беріп, 
баламның ауруын басқан боламын. Қалқиып қалған баламды өлімге қалай 
қияйын, емдетем деп талай тәуіптерге көрсетіп «бармаған жерім, баспаған тауым 
қалған жоқ», шіркеудің де табалдырығын тоздырған шығармын, бірақ бәрінен де 
қайыр болмады. 
Осындай ауыр қайғымен баламды арқалап көше бойлап келе жатсам, аспанға 

әуелете шыққан «Аллаһу Акбар, Аллаһу Акбар» деген әуезді үн тұла бойды 
шымырлата өзіне тартып бара жатты. Бұл құдіретті үн Науан хазіреті мешітінің 
мұнарасынан айтылып жатқан азан екен.
Азанның әуезді үні көңілге үміт ұялатып, мешітке кірсем, мүминдер жұма намазын 

оқуға сапта тұр екен. Балам екеуміз намазға тұрған адамдардың соңғы жағына оты-
ра қалып, имамның күмбірлеген әуезді даусына ұйып, құдіретті Алладан баламның 
ауруына шипа тілеп, құлшылық етумен болдым. Содан кешке дейін Алланың 
үйінде баламның деніне саулық тілеп, мешіттен қас қарая үйге қайттым. 
Үйге келе баламды төсекке жатқызып, жанына қисая кетіп едім, көзім ілегіп 

кетіпті. Бір кезде күбірлеген дауыстан оянсам, балам «Мама, су берші»- деп 
жатыр екен, содан аузына су тамыздым. Таңертең тұрып баламның көзіне көзім 
түсіп еді, жанарынан жарқ еткен үміт сәулесін көріп шайлығып қалған жүрегімде 
сенім пайда болды. 
Балам «тамақ ішкім келеді» деген соң құстың етінен дайындаған сорпаны аздап 

беріп едім рахаттана ішті. «Сыртқа шығармай бойына сіңімді болса екен», - деп 
бауыр етім езіле тілеумен болдым.
Тамақтан соң баламның бойы жіпсіп ұйықтап кетті. Жанында отырып құбылаға 

бетімді қаратып, Алладан баламның амандығын тілеумен болдым. Біраздан соң, 
ұйқысынан оянған балам, тағы тамақ сұрағанда қуанғаннан жылап жіберіппін... 
Сол күннен бастап балама аз-аздап қазақтың қымыз, айран, ірімшік, қазы, қарта 

басқа да тағамдарын ұсынғанда, оны рахатанып жегенін көргенде менің де жаным 
жадырап көңілім жай тапты. Ең негізгісі баламның демидрол, морфинге деген 
тәуелділігі жойылды. 
Содан баламның беті қарай бастады, жұма сайын мешітке барып, тілек тілеп, 

балама Алладан саулық тілеумен жүрдім.
Бірде дәрігерге апарып баламды тексертіп едім, оның бойынан «обыр» белгісін 

табылмай «балаңды қалай емдедің»,- деп таңғала сұрағандарына «Алланың 
шарапатының арқасында жазылды»,- деп бар болған жағдайды айтып едім, 
ол маған сенді ме, сенбеді ме білмеймін, ал мен бұл шипаны құдіретті Алланың 
мейірі деп білдім. 
Алла тағаланың шарапаты арқасында балам ауруынан айығып, екінші рет 

дүниеге келгендей болды. Қазір балам 12 жасқа келді. Содан бері үзбей жұма 
намазына қатысып, Аллаға құлшылық етіп жүрмін. Жұма намазына қатыспасам, 
балам қайтадан ауырып қалатындай қорқамын. Бүгін қатарыма қызымды қосып 
алдым. 
Қазір екі ойлы болып жүрмін, ислам дініне кірсем бе деймін. Имаммен сөйлесіп 

едім, оның айтуынша пайғамбарымыз Мұхамбет (с.ғ.с.) Алланың жер бетіне 
жіберілген соңғы елшісі және ислам діні бір ғана ұлтқа емес бүкіл адамзатқа 
түсірілген дін екенін білдім, мүмкін сол себепті шығар біз сияқты «адасқандарға» 
Алланың шарапаты тигені. 
Өзімнің туған-туысқандарыма Алланың хақ екенін, оның құдіретінің және 

мейрімінің шексіз екенін айтып отырамын,- деп әңгімесін аяқтаған еді христиан 
дінінің өкілі.
Намаздан соң, әлгі орыс әйелдің балаларымен жүздерін құбылаға бұрып, Аллаға 

тағзым етіп отырғанын көріп, шынында бұлар Алланың мейіріміне бөленетін жан-
дар екен деп ойладым...
Р/S. Бірде жұма намазына барып едім, таныс орыс әйелі баласымен мешіт жа-

нында тұр екен, амандасып едім, ол мені танып «балам, ислам дінін қабылдады»,- 
деді жүзі бал - бұл жайнап. Мен де оның бұл шешіміне риза болдым. Иә, Алла 
Тағаланың мейірімі де, құдіреті де шексіз. 

Ерсін ЕРҒАЛИЕВ.

Өз дініңе берік бол!
АЛЛАНЫҢ ӨЗІ ДЕ РАС, СӨЗІ ДЕ РАС

Елбасы Жарлығымен қыркүйек айының екінші жексенбісі 
«Отбасы күні» болып жарияланды. «Отан отбасы-

нан басталады» демекші, қазақ халқы қашанда отбасылық 
құндылықтарды жоғары қойған. Бүгінгідей жаһандану дәуірінде 
ұлттық келбетімізді сақтап қалу үшін ең алдымен отбасы 
құндылықтарына көңіл бөлуіміз керек. Отбасылық құндылықтардың 
ішінде тәрбие де, мәдениет те, әдеп те, салт пен дәстүр де бар.
Отбасының іргетасы ер-азамат пен әйел адамның заңды некелерін 
қиып, отау тігуінен құралады.
Үстіміздегі жылдың маусым айында өткен «Мерейлі отбасы» 

ұлттық байқауының аудандық кезеңінде Қарасай батыр ауылында 
тұратын Нашарбаевтар отбасы бірінші орынға ие болғаны белгілі.

  Қаймағы бұзылмаған қазақ ауылынан шыққан Орақ Пазылұлы мен Гүлбаршын 
Ілиясқызы Нашарбаевтар 7 қыз, 3 ұлды дүниеге әкеліп, мәуелі бәйтеректей 
тамырын тереңге жайған бақытты отбасы.

10 баланың үлкені Сарбиназ бүгінде 52 жасқа келген ақ жаулықты ана болса, 
отбасының кенжесі Ұлан биыл 35-ке толыпты.
Ер азамат — отбасының тірегі, қорғаушысы, дамытушысы, жетілдірушісі, яғни 

шаңырақтың аман сақталуының кепілі, жауапты тұлғасы, діңгегі.  

11 қыркүйек – Отбасы күні
БЕРЕКЕЛІ ШАҢЫРАҚ

Әйел-ана — шаңырақтың құты, 
бағы мен берекесі, ұйытқысы, 
тірегі, тұрмыстың сәні мен салтана-
ты. Аналық пен адалдықты аялап, 
азаматының қадір-қасиетін бағалап, 
абырой-атағын асқақтататын да әйел 
адам. Яғни әйел — отағасымен бірге 
шаңырақтың түтінінің түзу шығуына 
жауапты тұлға. 
Отағасы Орақ Пазылұлы ұзақ 

жылдар бойы туған ауылында ауыл 
шаруашылығы саласында механи-
затор болып істеп, сол жылдардағы 
еңбегінің арқасында көптеген 
марапаттарға ие болған.  Бүгінде 
жасы 78-ден асқан Орақ ақсақал 
Қарасай батыр ауылындағы жаңадан 
ашылған мешіттің имамы қызметін 
атқара жүріп, ауылдың және ауданның 
түрлі қоғамдық жұмыстарына да бел-
сене қатысады. 

10 баланы  дүниеге  әкелген 
Гүлбаршын әжей — «Батыр ана», 
«Алтын алқа» иегері. 

50 жылдан астам уақыт аралығында 
бірге қол ұстасып, қандай қиындық 
болса да бірге жеңіп келе жатқан қос 
қарияның ғұмыры мен отбасы – көпке 
үлгі, ұрпақтарына өнеге.
Бүгінгі күні әке жолын қуып, ана-

сының ақ батасын алып отырған На-
шарбаевтар отбасының ұрпақтары 
еліміздің түкпір-түкпірінде сан түрлі 
салада абыройлы қызмет атқарып 
келеді. Олардың әрқайсысы ата-
ана тәлімін ерекше үлгі тұтады.
Көргені мен түйгені көп Орақ ата мен 
Гүлбаршын әже болашақ ұрпағының 
білімді, білікті, жан-жақты, жаңашыл 
болып өскенін қалады. Қариялардың 
осы тілектері орындалып, тамы-
рын тереңге жайған ұрпақтары биік 
белестерді бағындыруда. 
Бүгінгі күні 20 немере, 2 шөбере 

сүйіп, бейнетінің зейнетін көріп отырған 
бақытты жандар ұрпақтарының 
амандығын, ел-жұртының бақытты 
болуын тілейді.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретте: тамырын тереңге жайған 

Нашарбаевтар әулеті.
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Ағымдағы жылдың шілде айында ҚР ҰЭМ Табиғи монополия-
ларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Солтүстік 

Қазақстан облысы бойынша департаментімен дәрілік препарат-
тарды көтерме саудада сататындарға  «Гелика Фарм Групп Дис-
трибьюция» ЖШС, «Спектр Фарм» ЖШС, «Фарм Медика Саудасы» 
ЖШС-не қатысты Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнамасының бұзылуына тергеу аяқталды.
Тергеуді  бастаудың негізі өткен жылдың қыркүйек – қазан айлары  аралығында  

дәрілік препараттардың қалдығына бағаны негізсіз көтеру фактісі болып табыл-
ды. Тұтас алғанда субъектілермен 70-ке жақын  препараттар қалдығына бағалар 
көтерілді. 
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 170-бабының 1- бөліміне 

сәйкес субъектілердің тауарларды сатып алу немесе өткізу бағаларын белгілеуге 
және (немесе) ұстап тұруға қатысты келісілген әрекеттеріне тыйым салынады.
Тергеу қорытындылары бойынша субъектілерге қатысты әкімшілік істер 

қозғалды және бәсекелестікті қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының бұзылуын жою бойынша нұсқама шығарылды.
Солтүстік Қазақстан облысы сотының қаулыларымен субъектілер Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқық бұзушық кодексінің 2-бөлімі 159-бабында 
қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі болып танылды 
және айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Монополиялық табысты тәркілеумен салынған айыппұлдың жалпы сомасы          

2 398 732  теңгені құрады. 
Субъектілерге қатысты дәрілік препараттардың қалдығына бағаны негізсіз 

көтеруді келешекте болдырмау бойынша Департаментпен шығарылғын 
нұсқамалар орындалды.

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу 
және бәсекелестікті қорғау комитетінің 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

Қоғам және заң
ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ 

ТАРТЫЛДЫ

Ағымдағы жылғы 5 шілдеден бастап «Асыл тастарды, 
зергерлік және басқа да бұйымдарды Еуразиялық экономикалық 

одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына 
әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге 
әкету, Кимберлий процесінің сертификаттау схемасын ескере 
отырып, өңделмеген табиғи алмасты Қазақстан Республикасының 
аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету 
қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» (бұдан әрі – Қағидалар) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы күшіне енді. 
Сондықтан, осы жылдың  шілде-тамыз айларында «ҚР ИДМ Техникалық 

реттеу және метрология комитетінің  Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
департаменті» РММ (бұдан әрі – департамент)  бағалы металлдар және асыл 
тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды сату мәселелері бойынша түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді. Осындай жиналыс департаментте өткізілген болатын, атал-
мыш шараға «Казахювелир АҚФ» СҮ, «Топаз» және   «Изумруд» дүкен иелері, 
«Унольд Г.А.» ЖК, «Рашевская Г.Г.»  ЖК өкілдері қатысты. 
Департамент мамандары  жиналысқа қатысушыларға жоғарыда аталған 

қағидалар мен нормативті-құқықтық актілердің талаптарын түсіндірді, сонымен 
қатар ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 190-1 және 297-1 баптары 
ағымдағы жылдың  17 шілдесінен бастап күшіне енетіндігін айтып өтті.
Қағидалар «Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» 2016 жылғы 14 

қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 3) және 4) тармақшаларына 
сәйкес  әзірленген. 
Мысалы, асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды кедендік де-

кларациялау және кедендік тазартумен байланысты кедендік операцияларды 
жүргізгенге дейін уәкілетті ұйым сараптама және Еуразиялық экономикалық 
комиссия шешімдеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
кедендік іс саласындағы уәкілетті орган анықтайтын, кеден бекеттері арқылы 
уәкілетті орган мемлекеттік бақылау жүргізеді. 
Бұл ретте, өңделмеген табиғи алмасты тек Кимберлий үдерісіне қатысушы 

елдерден әкелуге және әкетуге рұқсат етіледі. Өңделмеген табиғи алмаздарды 
әкету кезінде уәкілетті орган мемлекеттік бақылау актісімен бір уақытта уәкілетті 
орган бекіткен нысан бойынша Кимберлий процесінің сертификатын ресімдейді 
және береді. 
Қазақстан Республикасы 2012 жылдан бастап Қазақстан Республикасы 

Кимберлий процесінің халықаралық сертификаттау схемасының толық құқылы  
мүшесі болып табылады, оған сәйкес даулы аймақтардан өңделмеген табиғи 
алмазтарды, айналымына жол бермеу бойынша мүше-мемлекеттердің міндеттері 
бар екенін атап өту қажет. 
Жалпы Қағидалар жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғалар үшін асыл тастар-

ды, бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да 
бұйымдарды, Кимберлий процесінің сертификаттау схемасын ескере отырып, 
сондай-ақ өңделмеген табиғи алмазды әкелу және әкету бойынша жалпы 
тәртібін анықтайды. Осылайша, екінші жарты жылдықтан бастап Қазақстан 
Республикасының аумағында ҚР «Бағалы металдар мен асыл тастар тура-
лы» Заңының 13-бабына сәйкес зергерлік және басқа да бұйымдарды өндіру 
субъектісі барлық меншікті зергерлік және басқа да бұйымдарға қоятын сынама-
лау таңбасынсыз, сондай-ақ атаулы таңба бедерінсіз зергерлік және басқа да 
бұйымдарды өткізуге жол берілмейді. 
Бұйымда сынамалау таңбасының және атаулы таңба бедерінің болмауы заңнан 

тыс дайындалған бұйымды сатып алу белгісі болып табылады. 
Қабылданған қағидалар контрафактілік өнімді және алдын ала сараптамадан 

өтпеген контрафактілік өнімдерді сатып, тұтынушыларды алдау жағдайларының 
болмауына мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, тоқсан сайын іріктелген тексерулер тізімін жасау кезінде келесі 

ақпарат көздерін қолдана отырып, субъективті өлшемшарттар бойынша бағалау 
және талдау жүргізілетіндігін атап өтті: 

- заңнама талаптары сақталмаған жағдайда бұзушылық дәрежесінің ауырлығын 
ескере отырып, бақылау субъектілерінің алдыңғы тексерулер нәтижелері (өрескел, 
едәуір, болмашы): 

- тәуелсіз ұйымдар сараптамаларының нәтижелері; 
- жеке және заңды тұлғалардан, мемлкеттік органдардан келіп түскен өтініштер 

және расталған шағымдар, жоспардан тыс тексерулер нәтижелері; 
- бұқаралық ақпарат құралдарындағы ресми хабарларды талдау нәтижелері. 
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 190-1-бабының белгіленген 

талаптарының сақталмауы, яғни өндірушінің қоятын сынамалау таңбасынсыз, 
сондай-ақ атаулы таңба бедерінсіз бағалы металдар мен асыл тастардан 
жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарды өткізу түрінде жасалған 
бұзушылық жеке тұлғаларға – 50 АЕК, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне – 80 АЕК, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 100 АЕК, ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне – 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады. Сондай-ақ, асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды 
Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының 
аумағынан әкету бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын 
бұзушылық үшін ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 297-1-бабымен 
30 айлық есептік көрсеткіштен бастап 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін 
айыппұл салу жауапкершілігі қарастырылған. 
Жоғарыда аталған қағидалар мен нормативті-құқықтық актілердің талаптарын 

түсіндіру мақсатында  облыстық және аудандық газеттерде мақалалар жария-
ланды.
Қарастырылған шаралар зергерлік бұйымдар нарығын тәртіпке келтіреді және 

адал кәсіпкерлерді қолдауға мүмкіндік туғызады. 
Алина БЕЛОГОНОВА, 

ҚР ИДМ ТРМК СҚО бойынша департаментінің бас маманы,
СҚО мемлекеттің бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторы.

Бағалы металдар және асыл 
тастардан жасалған зергерлік 
бұйымдарды өткізу мәселелері 
бойынша түсіндіру жұмысы

1.БЖЗҚ-дағы салымшылардың жалпы саны 
және зейнетақы жинақтарының сомасы бүгінде 
қандай? 

2016 жылғы 1 тамызда шарттардың барлық түрі бой-
ынша салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы 
шоттарының (ЖЗШ) саны 10,15 млн. бірліктен асты, 
оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
жасалғаны шамамен 9,7 млн. Міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары бойынша салымшылар саны – 405 713 бірлік, 
ал ерікті зейнетақы жарналары бойынша 39 мыңнан 
астам бірлік. Зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 
6,35 трлн. теңгеден асты. 

2. Аннуитет шарттар дегеніміз не?
- Қолданыстағы заңнама аясында «БЖЗҚ» АҚ-дан 

(БЖЗҚ) зейнетақы төлемдерін «Қазақстан Респу-
бликасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының заңында (Заң) көзделген 
белгілі бір жағдайлар орын алған кезде алуға болады. 
Ең алдымен, зейнетақы төлемдерін алу құқығы БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар және зейнет жасына толған 
тұлғаларға беріледі. 
Сонымен қатар мүгедектiгі мерзiмсiз болып белгiленетін 

болса, бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектер 
зейнетақы төлемдерін алуға құқылы.
Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын 

жасау арқылы белгіленген зейнет жасынан бұрын 
зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар тұлғаларды 
бөлек атап көрсетуге болады. Зейнетақы аннуитеті 
шарты – сақтандыру шарты, оған сәйкес сақтанушы 
(зейнетақы төлемдерін алушы) сақтандыру ұйымына 
зейнетақы жинақтарының сомасын беруге міндеттенеді, 
ал сақтандыру ұйымы сақтанушының (зейнетақы 
төлемдерін алушының) пайдасына өмір бойы немесе 
белгілі бір уақыт кезеңінде сақтандыру төлемдерін 
жасауға міндеттенеді. 
Заңның 31-бабының ережелеріне сай ең аз зейнетақы 

мөлшерiнен кем емес төлемдi қамтамасыз етуге 
зейнетақы жинақтары жеткiлiктi болған кезде міндетті 
зейнетақы төлемдері есебінен зейнетақы төлемдерін 
алуға: 

55 жасқа толған ерлер;
50 жасқа толған әйелдердер (2016 жылғы 1 наурыздан 

бастап),
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 50,5 жасқа толған 

әйелдердер;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 51 жасқа толған 

әйелдердер;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 51,5 жасқа толған 

әйелдердер;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 52 жасқа толған 

әйелдердер;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 52,5 жасқа толған 

әйелдердер;
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53 жасқа толған 

әйелдердер;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53,5 жасқа толған 

әйелдердер;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - 54 жасқа толған 

әйелдердер;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 54,5 жасқа толған 

әйелдердер;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 55 жасқа толған 

әйелдердер құқылы.
Зейнетақы жинақтарының жеткіліктілігі сақтандыру 

ұйымымен жасалған зейнетақы аннуитеті шартының 
талаптарымен анықталады, зейнетақы жинақтарын 
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аудару туралы шешім қабылдай отырып, шартпен өте 
мұқият танысу қажет. 

3. Шартты-жинақтаушы құрамдауыш дегеніміз 
не? Оның зейнетақыға әсері қандай? 

- 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өзгерістер, яғни 
шартты-жинақтаушы құрамдауыш немесе жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) 
енгізіледі. 
Ол үшін БЖЗҚ-да әрбір қызметкерге шартты зейнетақы 

шоттары ашылатын болады, қызметкердің атына 
жұмыс беруші өз қаражаты есебінен қызметкердің 
айлық табысынан 5% мөлшерінде ЖМЗЖ аударатын 
болады. Жаңа ЖМЗЖ артықшылығы – жұмыс беруші 
жарна салып отырған зейнеткер бұл құрамдауыштан 
зейнетақыны өмір бойына, тіптен шартты зейнетақы 
шотындағы қаражат таусылып қалса да алады (жинап 
келгенде кемінде 60 күнтізбелік ай ЖМЗЖ аударылған 
жағдайда).

4. Салымшы қайтыс болған жағдайда, зейнетақы 
жинақтары кімге, қалай және қандай көлемде 
мұраға қалдырылады? 

- Міндетті, міндетті кәсіптік және ерікті зейнетақы жар-
налары бойынша зейнетақы жинақтарын заңнамада 
белгіленген тәртіппен өсиетхат бойынша да, заң бойынша 
да мұраға алуға болады. Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексінің ережелеріне сай мұрагерлер заң 
бойынша кезектілік тәртібімен мұрагерлікке шақырылады. 
Заң бойынша мұрагер болу құқығын бірінші кезекте мұра 
қалдырушының балалары, сондай-ақ оның жұбайы 
(зайыбы) мен ата-анасы тең үлеспен алады. Бірінші 
кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша мұрагер 
болу құқығын екінші кезекте мұра қалдырушының бір әке, 
бір шешеден туған және әкесі немесе шешесі бөлек аға-
інілері мен апа-қарындастары (сіңлілері), сондай-ақ оның 
әкесі жағынан да, анасы жағынан да атасы мен әжесі 
тең үлеспен алады. Егер бірінші және екінші кезектегі 
мұрагерлер болмаса, заң бойынша мұрагер болу 
құқығын үшінші кезекте мұра қалдырушының әкесімен 
бірге туған ағалары мен апалары, нағашы ағалары мен 
нағашы апалары тең үлеспен алады. Егер бірінші, екінші 
және үшінші кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша 
мұрагер болу құқығын мұра қалдырушының алдыңғы 
кезектегі мұрагерлеріне жатпайтын үшінші, төртінші және 
бесінші туыстық дәрежесіндегі  туыстары алады. 
Заңнамада белгіленген тәртіппен мұрагерлік құқық 

ресімделген және зейнетақы жинақтарын төлеуге қажет 
құжаттар БЖЗҚ-ға берілген соң зейнетақы жинақтары 
мұрагерлерге зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 
өтініште көрсетілген банк шотына аударылады. 

5. Қазақстан аумағындағы шетел азаматта-
ры және азаматтығы жоқ тұлғалар міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу 
туралы өтініш беріп, ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
шарт жасай ала ма?  

- Заңның 2-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты тұратын шетелдiктер мен азаматтығы 
жоқ тұлғалар, егер заңдарда және халықаралық шарт-
тарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының 
азаматтарымен бiрдей зейнетақымен қамсыздандырылу 
құқығын пайдаланады. 
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты 

тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар жеке 
басты куәландыратын құжаты (шетелдіктер үшін тұруға 
ықтиярхат, азаматтығы жоқ тұлғалар үшін азаматтығы 
жоқ тұлғаның кәуілігі) болған кезде Қордың кез келген 
бөлімшесіне міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы 
шотын ашу туралы өтінішпен бара алады. Сол жерде 
ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шарт жасауға болады.

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 са-
налады. 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. 
Осындай келеңсіз фактілерді болдырмау үшін темір 
жол саласында 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 саласында жұмыс істемейтін былайғы халық 
үшін оларды апаттан сақтандыру мақсатында да 
әртүрлі шаралар ұйымдастырылып, бұқаралық ақпарат 
құралдарында танымдық материалдар жарияланып жа-
тады. 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 

болмайды. Темір жолдан бес метр қашықтықта тұрып 
пойызды 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 баспай 
одан аттап өтіңіз.

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

Алмас КЕНЖЕКЕЕВ,
Володар темір жол 

станциясының бастығы.
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2016 жылдың бірінші жарты жылындағы таза 
инвестициялық табыс сомасы – 267, 21 млрд. теңге. 

Былтырғы жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 
инвестициялық табыс екі есеге дерлік артты. 2016 
жылдың алғашқы 6 айындағы бұл көрсеткіштің 141,41 
млрд. теңге болғанын еске сала кетейік. 
Ағымдағы жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша 

шарттардың барлық түрі бойынша салымшылардың 
(алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (ЖЗШ) – 10,15 
млн. бірлік, олардың міндетті зейнетақы жарналары 

есебінен жасалғаны – шамамен 9,7 млн. Міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша шарттар – 403 362 бірлік, 
ал ерікті зейнетақы жарналары бойынша шарттар – 39 071 
бірлік. Зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 6,22 трлн. 
теңгеден асты. Барлық зейнетақы жинақтарының 98,6% 
басым бөлігін міндетті зейнетақы жарналарының есебінен 
жинақтар құрап отыр. 
Ағымдағы жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша 

шарттардың барлық түрі Солтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы 
шоттары (ЖЗШ) – 352,5 мың. бірлік, олардың міндетті 
зейнетақы жарналары есебінен жасалғаны – шамамен 
344,7 мың. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша 
шарттар – 6 283 бірлік (Солтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша 132 мекеме), ал ерікті зейнетақы жарналары бойын-
ша шарттар – 1 454 бірлік. Міндетті зейнетақы жарналар 
шарты бойынша зейнетақы жинағының сомасы – 162 млрд.
теңге, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша – 
993 млн. теңге.
Бұл ретте салымшылардың (алушылардың) ЖЗШ саны 

бойынша бірінші орында Алматы (1 775 256 ЖЗШ), екінші 
орында Оңтүстік Қазақстан облысы (1 026 266 ЖШС), үшінші 
орында Қарағанды облысы (815 402 ЖЗШ). Зейнетақы 
жинақтарының жалпы сомасы бойынша да Алматы (1,2 
трлн. теңге) көш бастап тұр, одан кейін Астана (593,4 млрд. 
теңге), ал үшінші орында Қарағанды облысы (546, 2 млрд. 
теңге). 

2016 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша БЖЗҚ-дан 
зейнетақы төлемдерінің сомасы – 96,60 млрд. теңге, оның 
ішінде сақтандыру ұйымдарына аударымдар – 10,08 млрд. 
теңге.
Бүгінде салымшы (алушы) жеке зейнетақы шотындағы 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты 
Қордың 236 бөлімшесінің бірінен, пошта байланысы арқылы, 

2016 жылєы 1 шілдедегі БЖЗЌ ќызметініѕ ќорытындысы

Ағымдағы жылғы 2 қыркүйекте Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігі СҚО бойынша 

департаментінің басшысы - Әдеп жөніндегі 
кеңестің төрағасы Ғ.С. Тұрсынбаевтың 
төрағалығымен өткен Кеңестің кезекті отыры-
сында 7 мәселе қаралды.
Алғаш болып ауданның атқарушы органдарындағы 

қызметтік тәртіпті күшейту, сыбайлас жемқорлықтың және 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылықтардың 
алдын алу шаралары жөніндегі Қызылжар ауданының әкімі 
Б.С. Жұмабековтың есебі тыңдалды.
Баяндама қорытындысы бойынша барлық олқылықтар 

ескеріліп, аудан басшысына қызметкерлерінің құқықтық 
сауатын арттыру және заңнаманы мінсіз сақтану жөнінде 
ұсыныс жасалды.
Облыстық  денсаулық сақтау басқармасының қызметіндегі 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген сыртқы 
талдаудың нәтижесі туралы Сыбайлас жемқорлық профи-
лактикасы басқармасының бас маманы Р.Б. Қожахметов 
баяндады.
Департамент басшысы орынбасарының міндетін уақытша 

атқарушы Д.Қ. Тайшабай  мемлекеттік органдардағы тәртіптік 
комиссиялардың ағымдағы жылдың 2 тоқсанындағы жұмысын 
қорытындылады.
Бұдан әрі 4 тәртіптік іс қаралды.

Отырыс
ӘДЕП НОРМАЛАРЫН БҰЗҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ 

СӨГІС ЖАРИЯЛАНДЫ

Солтүстік  Қазақстан  облысы  бойынша 
басқармасына бағынышты ЕС-164/8 мекемесінде 

сотталғандармен жүйелі тәрбие жұмысын жүргізу, олар-
ды жұмыспен қамту, оқыту, кәсіптік мамандыққа баулуға 
ерекше мән беріліп, тыңғылықты істер өз жемісін беруде. 
Міне 2 жыл қатарынан 1 қыркүйек күні мекемедегі кәсіби 
техникалық лицейде және мектепте сотталғандарға «Білім 
күні» іс-шарасы өтуде. 
Бұл іс-шараға мекеме басшылығы, мектеп директоры 

және орынбасары, Саумалкөл агротехникалық колледжі 
директорының орынбасары қатысып, сотталғандарға жылы 
лебіздерін білдірді. 
Сотталғандарды тәрбиелеу, оларға тиянақты білім беру 

оңай шаруа емес. Әрқайсысын терең танып білу, ішкі дүниесін 
сезініп, қабылет қарымын байқау, түзу жолға түсуіне көмектесу, 
барынша білім беру – мекеме қызметкерлерінің басты міндеті. 
Темір тордың ар жағында отырғандар арасында орта мектеп 
бітірмеген, жаза-сыза алмайтын, білім алмағандар баршылық. 
Бүгінде жазасын өтеп жүргендердің ертен бостандыққа шыққан 

Түзету мекемесінде
Мамандыққа баулудың маңызы

электрондық пошта арқылы, www.enpf.kz сайтынан немесе 
ұялы қосымша арқылы ала алады. 2,2 миллионға жуық 
адам хабарлаудың электрондық тәсілін таңдаған, оның 1,9 
миллионы зейнетақы шотын Қор сайты немесе Android, 
iOS (iPhone, iPad) және Windows Phone операциялық 
жүйелерінде жұмыс істейтін смартфондар мен планшет-
терге арналған «ENPF» ұялы қосымшасы арқылы бақылай 
алады. Жарты жыл ішінде ұялы қосымшадан жүктеп алу 
саны 128 мыңнан астамға артқан және 2016 жылғы 1 
шілдедегі жағдай бойынша жүктеп алу 241,5 мыңға жетті. 
Электрондық үкімет порталы арқылы «бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпарат (инвестициялық табыс ескерілген) беру» қызметі 
іске қосылған 2015 жылдың ақпан айынан бастап 2016 
жылғы 1 шілдеге дейін салымшылардың (алушылардың) 
жеке зейнетақы шоттарынан 309 мың үзінді көшірме 
берілген. Салыстырып көріңіз, портал арқылы берілген 
үзінді көшірме жыл басында 125 мың болған. 
Электрондық хабарлау танымалдылығының бұлай артуы 

келешекте ол біртіндеп хабарлаудың дәстүрлі тәсілдерінің 
орнын басады деп топшылауға мүмкіндік беріп отыр. 
Сондықтан Қор электрондық қызметтердің мүмкіндіктерін 
жетілдіру үшін үнемі жұмыс жасауда.
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ 

негізінде құрылды. «БЖЗҚ» АҚ құрылтайшысы және 
акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ 
зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару 
тиімділігін көтеру бойынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін 
Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. 
Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы 

жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті 
зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, 
зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алу-
ды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында). 

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы 
БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz

Өтініш берушінің құқығын және жауап жолдау мерзімін бұзған 
Қызылжар аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы 
Д.А.Садықоваға қатысты азаматтардың арыздары бойынша 
қозғалған тәртіптік іс бірінші болып қаралды. Басшының бұл 
әрекетін айыптаған Кеңес мүшелері, оған мемлекеттік қызметке 
кір келтірген теріс қылығы және Әдеп кодексінің талаптарын 
бұзғаны үшін бірауыздан атқарып отырған лауазымына толық 
сай еместігі туралы тәртіптік жаза тағайындады.
Әдеп нормалары мен өзін-өзі ұстау тәртібін бұзғаны үшін Ти-

мирязев ауданы әкімі аппаратының басшысы А.С. Жүсіповке 
қатысты қозғалған тәртіптік іс қаралды.
Дауыс беру нәтижесінде қызметтік автокөлікті жеке мақсатта 

пайдаланған мемлекеттік қызметшіге сөгіс жарияланды.
Ал М. Жұмабаев ауданы Молодежный ауылдық округінің 

әкімі Н.Қ. Шаяхметов, азаматтармен байланыс орнатуда 
әдепсіздік танытқаны үшін Кеңес мүшелері тарапынан ескерту 
алды.
Соңғы болып, жер учаскелерін беру туралы шешім 

қабылдауға қатысты Мамлют ауданы Дубровное ауылдық 
округінің әкімі Б.Б.Жүсіпова бойынша тәртіптік іс қаралды.
Істің мән-жайын анықтаған отырыс мүшелері тәртіптік істі 

тоқтату туралы шешім қабылдады.
Мемлекеттік қызмет істері министрлігі

СҚО бойынша департаменті.

кезде жұмысқа орналасуы қиынға соғары белгілі. Осыны ескер-
ген түзеу мекемесінің басшылары кәсіптік мамандық беретін 
мектептерге көп көңіл бөлуде. Бұны жазасын өтеушілерде 
түсініп, уақытты босқа өткізбей түзеу орындарынан мамандық 
алып шығуды ойлайды. Ал уақытында орта білім алмағандар 
үшін де көңіл бөлініп, арнайы пәндер оқытылуда. Тиісті емти-
хандар тапсырғаннан кейін 9-11 сынып бітіргені туралы орта 
білімді аттестатпен қатар қолдарына қосымша мамандық 
алғаны туралы куәлік алады. 
Сонымен бірге кәсіптік мектебімізде оқу процессіне қажетті 

барлық қолайлы жағдай жасалған. Мектеп бөлмелері жаңа оқу 
жылына толық дайын.
Сотталғандарды жұмыспен қамтамасыз ету, күрделі 

мәселенің шешімі болмақ. Мамандыққа игеру, тиісті білім алу 
сотталғандарға келешекте қалыпты өмір сүру үшін қажет.

Т. ЖАҚАЕВ,
«ЕС-164/8» мекемесі бастығының

тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары,
әділет капитаны.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 
24 сәуірдегі № 555 «Қазақстан Республикасының 
аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен 
ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізудің кейбір 
мәселелері туралы» Жарлығы негізінде Айыртау 
аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Воло-

дар ауылдық округі әкімінің сайлауы 2016 жылдың 10 
қазанында өткізілсін.
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Во-

лодар ауылдық округі  әкіміне кандидаттарды ұсыну 
2016 жылғы 10 қыркүйекте басталып    2016 жылғы 15 
қыркүйекте аяқталады.   
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Во-

лодар ауылдық округі  әкіміне кандидаттарды тіркеу 
барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін бастала-
ды және дауыс беруге 15 күн қалғанда аяқталады – 
2016 жылғы  25 қыркүйекте.

2. Айыртау  аудандық  сайлау  комиссиясы  

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясының 2016 жылғы 6 қыркүйектегі №1 қаулысы
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Володар 

ауылдық округі әкімінің сайлауын өткізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 
24 сәуірдегі № 555 «Қазақстан Республикасының 
аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен 
ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізудің кейбір 
мәселелері туралы» Жарлығына сәйкес сайлау іс-
шараларының өткізуін қамтамасыз етсін.

3. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
Володар ауылдық округі әкімі сайлауының өткізілуі 
туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында 
хабарландырылсын.

4. Осы қаулы «Айыртау таңы», «Айыртауские зори» 
газеттерінде жариялансын.

5. Аудандық сайлау комиссиясының құрамы 
тұрғылықты жері көрсетілуімен «Айыртау таңы», «Ай-
ыртауские зори» газеттерінде жариялансын.

Ермек МЕРҒАСЫМОВ,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы. 

1. Володар ауылдық  округі

Селолық округ әкімдерінің сайлауын өткізу 
бойынша ауылдық округтердің атаулары

р/с Сайлау 
комиссиясының 
орналасқан жері 

Телефон, 
факс

Қызметтері (төраға, төрағаның 
орынбасары, хатшы, комиссия 
мүшелер) көрсетілген аймақтық 

сайлау комиссияларының құрамы

Аймақтық сайлау комиссиясының атауы
1. Саумалкөл с, аудан әкімі 

аппаратының ғимараты
22-646 ф.

21-426

Төраға: 
Мерғасымов Ермек Абуұлы, 
төрағаның орынбасары: 
Жүсіпов Жақсылық Мейірханұлы, 
хатшы:
Тиыштықбаева Бибінұр 
Балғожақызы, 
комиссия мүшелері: 
Әбілқайырова Гүлмира Армияқызы, 
Нұрғалиева Жұпар Төлегенқызы, 
Почепко Оксана Владимировна, 
Сексенбаев Ақан Алтайұлы

Аймақтық сайлау комиссиясының 
құрамы және оның орналасқан жері 

туралы мәліметтер

1. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сәйкес әкімшілік-аумақтық бірлік 
тұрғындарының мәліметіне сайлау күні туралы хабарландыруды жеткізу. 

               Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
               2016 жылғы 09 қыркүйекке дейін. (11-т.) 

2. Бұқаралық ақпарат құралдарында сәйкес аумақтық сайлау комиссиясының құрамын 
жариялау.                             

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау белгіленген күннен соң 10 күннен кешіктірмей.  (1 т.), 7) 9-т.)

3. Сәйкес әкімнің ұсынысы бойынша аумақтық сайлау комиссиясына балама негіздегі 
жолмен кандидаттарды және сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында әкім 
кандидаттығына дауысқа түсуге келісім туралы кандидаттардың өтінішін ұсыну.

Аудан әкімі. 
Сайлау күніне 30 күн қалғанда басталады –                                                                       

2016 жылғы 10 қыркүйектен және сайлауға 25 күн қалғанда аяқталады-  2016 
жылғы 15 қыркүйекте (13, 14, 15-т.)

4. Сайлаушылар тізімін құрастыру және сайлау пунктінде ілу. 
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы сәйкес мәслихат хатшысының ұсынысы 

бойынша. 
Сайлауға 7 күн қалғанда – 2016 жылғы 03 қазанда.  (1, 7)- т.)   9, 48)- т.)

5.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 33-б. 3-т. талаптарына және Қазақстан 
Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, кенттері мен 
ауылдары әкімдерін сайлау Ережелеріне әкім кандидаттығына сәйкестігін белгілеу, 
сәйкес хаттама құру. 

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Үш күн ішінде. (2, 17, 19)- т.) 

6. Жергілікті орны бойынша салық органдарына табыс және мүлік туралы декларация 
тапсыру 2016 жылғы 1 қыркүйектен. 

Кандидат және оның зайыбы.
Кандидаттың тіркелгеніне дейін. (18- т.)  

7.  Кандидаттарды тіркеу және сәйкес куәлік беру.
                                                          Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Барлық қажет құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлауға 15 күн 
қалғанда аяқталады –  2016 жылғы 26 қыркүйекте. (20, 24)-т.)

8. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе басқа да тәсілмен 
кандидаттарды тіркеу туралы хабарлау.  

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Кандидаттарды тіркегеннен кейін жетінші күннен кешіктірмей.  (1)- т. 22- т.)

9. Кандидат және оның зайыбы декларациялаған табысы және мүлкі туралы 
мәліметтердің растығын тексеру. 

Салық қызметі органдары.
Кандидат және оның зайыбы декларация тапсырғаннан кейін 7 күн ішінде. (19- т.)  

10. Кандидаттардың сенім білдірген тұлғаларын тіркеу және сәйкес куәлік беру. 
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Тіркеуге сенім білдірген тұлғалардың тізімін бергеннен кейін. (2)- т.) 9- т., 33,34)- т.)
11. Шарттық негізде сайлаушылармен кездесу үшін кандидаттарға үй-жай беру. 
Бөлінген үй-жайда кандидаттардың сайлаушылармен кездесу кестесін құру және оны 
бұқаралық ақпарарат құралдарында жариялау.                                   

Жергілікті атқарушы органдар және өзін-өзі басқару органдары. 
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы. Сайлау алды үгітті өткізу кезеңі.  (1, 7)- 

т.)  9- т.)
12. Сайлау алды үгітті өткізу.

Әкімдікке кандидаттар, олардың сенім білдірген тұлғалары.                                                              
Кандидаттарды тіркеу аяқталған күннен басталады және сайлау күніне жергілікті 

уақыт бойынша сағат нольде аяқталады
(2016 жылғы 26 қыркүйекте  басталады және 2016 жылғы 08 қазанда сағат 

24-те аяқталады).(28-т.)
13. Аумақтық сайлау комиссияларында сайлау қорларын тіркеу.                                 

Әкімдікке кандидаттар, олардың сенім білдірген тұлғалары.                                                              
Кандидаттың сәйкес аумақтық сайлау комиссиясына жүгінген кезден бір 

күнтізбелік күн ішінде (Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 
19.08.2010 ж. №7/8 қаулысы) (1, 7)- т.)   9- т.)

14. Сайлау қорларының арнайы уақытша шоттарын ашу.                            
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Кандидаттар тіркелгеннен кейін. (1, 7)- т.)  9- т.)
15. Сайлау пунктін ашу, сәйкес хаттама құру. 
                                                            Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

2016 жылғы 10 қазан– дауыс беру басталғанға дейін бір сағат бұрын. (52- т.)
 16. Әкімнің сайлауын өткізу. Әкім сайлауы бойынша дауыстарды санау және сайлау 
бойынша қорытындыларын жариялау, әкім сайлауы қорытындылары туралы хаттама 
жасау.   

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
 Бір күн ішінде 2016 жылғы 10 қазанда. (47- 54)- т.)

17. Сайланған әкімді тіркеу. Жоғары тұрған әкімге және сәйкес мәслихатқа шешім ұсыну.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Сайлау өткеннен кейін бес күн ішінде – 2016 жылғы14 қазаннан  кешіктірмей. 57- т.) 
18. Аумақтық сайлау комиссиясына кандидаттардың сайлау қорының қаражатын 
пайдалану туралы есеп ұсыну. 

Әкімдікке кандидаттар.
Сайлау қорытындылары шығарылғаннан кейін 5 күннен кешіктірмей -  2016 жылғы 

14 қазаннан кешіктірмей. (44- т.)
19. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау қорытындылары мен сайланған 
әкімнің тіркелгенін жариялау. 

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткеннен кейін 7 күннен кешіктірмей - 2016 жылғы 16 қазаннан  кешіктірмей. 

(1, 7)- т.)  9 -т., 59- т.)
Ескерту: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде Қазақстан Республикасының 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңның 
нормаларына және 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 тағайындау, 
олардың өкілеттігін тоқтату және қызметтен босату тәртібі туралы  сілтеме 
беріледі.  

Айыртау аудандық сайлау комиссиясының 2016 жылғы 
26 мамырдағы № 1 қаулысымен бекітілді.

2016 жылдың 20 маусымына белгіленген, 
мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтатқанның 

орнына Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы Володар ауылдық  округі 
әкімінің сайлауын дайындау және өткізу 

бойынша негізгі іс-шаралардың 
КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ



Айыртау таѕы 58 қыркүйек 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 12 ҚЫРКҮЙЕК  

ҚҰРБАН АЙТ КҮНІ 
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 10:50 «Апта.
kz» 11:55 «ДАУА» 12:30 «АРНАЙЫ 
СҰХБАТ» 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» 18:05 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 18:35 «СУРАЙЯ» 
Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:10 «АЙМАН&ШОЛПАН» 
Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 KAZNEWS 0:15 «SPORT.KZ» 0:35 
«Болашақ әлем» Д/ф 1:00 «Серпіліс» 
1:45 «Менің Қазақстаным!» 2:15 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 

«Сотқа жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 
10:10 Т/с «Осколки» 11:05 «Әр үйдің 
сыры басқа» 11:40 Т/х «Қыз жолы» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 Т/с «Жен-
ский детектив» 14:00 Т/с «Агенты 
справедливости» 15:00 «Народный 
контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:50 Т/х «Шалғайдағы окиға» 16:40 
Ілия Жақановтың «Әнім саған, Аста-
на» ән кеші 17:55 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 18:00 «Біздің назарда» 
18:15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар 19:35 
Негізінде 19:40 Т/х «Қыз жолы» 20:25 
«Бетпе-бет» 20:50 «Истории чемпио-
нов» 21:00 Итоги дня 21:35 По сути 
21:40 «EXPO - энергия будущего» 
21:45 «Бюро расследований» 22:15 Т/с 
«Осколки» 23:10 Т/х «Пәленшеевтер» 
23:45 «Әр үйдің сыры басқа» 00:20 
Қорытынды жаңалықтар 00:55 «Өмір 
сабақтары» 01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 01:50 Қорытынды жаңалықтар 
02:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:10 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 8:00 «ТОЙ ЗА-
КАЗ» 8:35 «П@УТINA» 9:00 Кино «ОФИ-
ЦЕРЫ» 11:05 «АФФТАР ЖЖОТ 13» 
12:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 12:30 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:25 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 14:20 «ӘН ДАРИЯ» 15:05 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:00 
Кино «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 
Т/с «РАСКАЯНИЕ» 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:00 
«ӘН ДАРИЯ» 

РОССИЯ 1 
04.00, 04.00 «Утро России» 08.00 

Праздник Курбан-Байрам 09.00 «О 
самом главном» 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Вести  10.30, 13.30, 16.25, 
19.45 Вести-Москва 10.55, 00.00 Т/с 
«Каменская» 13.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16.50 «Прямой эфир». 17.50 
«60 Минут». 20.00 Т/с «Жемчуга» 
23.00 «Специальный корреспондент» 
02.20 Т/с «Семейный детектив» 03.15 
«Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 13 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН  

6:00  Әнұран  6 :05  KAZNEWS 
6:55 ФУТЗАЛ  ӘЛЕМ  ЧЕМПИОНА-
ТЫ  АРГЕНТИНА  –  ҚАЗАҚСТАН 
9:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Питер 
Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» М/х 10:50 
«Айман&Шолпан» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 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 «Дубай - 
халықаралық қаржы орталығы» 18:15 
Тәуелсіздікке 25 жыл «ТАБЫС СЫРЫ» 
18:35 «СУРАЙЯ» Т/х 19:30 KAZNEWS 
20:30 «ЖУРНАЛИСТІК  ЗЕРТТЕУ» 
21:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 
0:15 «Журналистік  зерттеу» 0:40 
Тәуелсіздікке 25 жыл «Табыс сыры» 
1:05 «Қылмыс пен жаза» 1:25 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 1:35 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 

«Сотқа жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 
10:10 Т/с «Осколки» 11:05 «Әр үйдің 
сыры басқа» 11:40 Т/х «Қыз жолы» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 Т/с «Женский 
детектив» 14:00 Т/с «Агенты справед-
ливости» 15:00 «Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 Т/х «Шалғайдағы 
окиға» 16:35 Т/х «Пәленшеевтер» 17:10 
«EXPO - энергия 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 «Қыз жолы» 20:25 
«Қайсар жандар» 20:45 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 20:50 «Истории 
чемпионов» 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  СУБТИТ -

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 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 13:25 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 14:20 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:10 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:20 «ПРАВДА» 
15:30 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 16:30 
«ПРО ЛЮБОВЬ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 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 Т/с «РАСКАЯНИЕ» 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести 08.15, 04.00 «Утро России» 
09.00 «О самом главном» 10.30, 13.30, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 10.55, 23.10 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.50 «Прямой эфир». 
17.50 «60 Минут». 20.00 Т/с «Жемчуга» 
01.35 Т/с «Семейный детектив» 03.30 
«Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 14 ҚЫРКҮЙЕК 
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 10:50 «Айман&Шолпан» Т/х 11:40 
«Айтуға оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 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» 18:05 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 18:35 «СУРАЙЯ» 
Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «СҰХБАТ» 
21:05 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 
0:20 «Болашақ  әлем» Д /ф  0 :50 
«Жарқын бейне» 1:20 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 1:40 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 Әнұран 

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

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:05 «Әр үйдің сыры басқа» 11:40 Т/х 
«Қыз жолы» 12:30 «Магия кухни» 13:00 
Т/с «Женский детектив» 14:00 Т/с «Аген-
ты справедливости» 15:00 «Народный 
контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 Т/х «Шалғайдағы окиға» 16:35 
Т/х «Пәленшеевтер» 17:10 «Біздің үй» 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т/х «Ма-
хаббатым жүрегімде» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т/х 
«Қыз жолы» 20:30 «Қайсар жандар» 
20:45 «EXPO - болашақ энергиясы» 
20:50 «Истории чемпионов» 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  СУБТИТ -

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 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 13:25 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 14:20 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:10 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:20 «ПРАВДА» 
15:30 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 16:30 
«ПРО ЛЮБОВЬ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 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 Т/с «РАСКАЯНИЕ» 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести 08.15, 04.00 «Утро России» 
09.00 «О самом главном» 10.30, 13.30, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 10.55, 23.10 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.50 «Прямой эфир». 
17.50 «60 Минут». 20.00 Т/с «Жемчуга» 
01.35 Т/с «Семейный детектив» 03.30 
«Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 15 ҚЫРКҮЙЕК 
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 10:55 «Айман&Шолпан» Т/х 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 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 «БИЕ СҮТІ - ҰЛТТЫҚ БРЕНД» 
18:15 «АГРОБИЗНЕС» 18:35 «СУРАЙЯ» 
Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 21:05 «АЙМАН&ШОЛПАН» 
Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 KAZNEWS 0:15 «Болашақ әлем» 

Д/ф 0:45 «Агробизнес» 1:05 «Бие 
сүті - ұлттық бренд» 1:30 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 Әнұран 

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

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:05 «Әр үйдің сыры басқа» 11:40 
Т/х «Қыз жолы» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 Т/с «Женский детектив» 14:00 
Т/с «Агенты справедливости» 15:00 
«Важно знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:50 Т/х «Шалғайдағы окиға» 16:40 
Т/х «Пәленшеевтер» 17:10 «EXPO - 
энергия будущего» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т/х «Ма-
хаббатым жүрегімде» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т/х 
«Қыз жолы» 20:30 «Қайсар жандар» 
20:45 «EXPO - болашақ энергиясы» 
20:50 «Истории чемпионов» 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  СУБТИТ -

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 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 13:25 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 14:20 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:10 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:20 «ПРАВДА» 
15:30 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 16:30 
«ПРО ЛЮБОВЬ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 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 Т/с «РАСКАЯНИЕ» 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести 08.15, 04.00 «Утро России» 
09.00 «О самом главном» 10.30, 13.30, 
16.25, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.15 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.50 «Прямой эфир». 
17.50 «60 Минут». 20.00 Т/с «Жемчуга» 
02.20 Т/с «Семейный детектив» 03.15 
«Комната смеха» 

ЖҰМА, 16 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН 

4:50 Әнұран 4:55 ФУТЗАЛ ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫ  КОСТА -РИКА  – 
ҚАЗАҚСТАН  7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:50 «Айман&Шолпан» Т/х 11:45 
«Қоғамдық кеңес» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 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 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 18:35 «СУРАЙЯ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:05 ПАРЛАМЕНТ 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН !» 22:30 «ҰЛЫ  ДАЛА 
БАЛАСЫ» Күнделік 22:40 «КЕЛІН» 
Т/х 23:35 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 
23:55 KAZNEWS 0:25 Парламент 0:40 
«Болашақ әлем» Д/ф 1:05 «Жан жылуы» 
1:25 «Иман айнасы» 1:45 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт 2:30 «Дауа» 3:00 Әнұран 

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

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:05 «Әр үйдің сыры басқа» 11:40 
Т/х «Қыз жолы» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 Т/с «Женский детектив» 14:00 
Т/с «Агенты справедливости» 15:00 
«Народный контроль» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 Т/х «Шалғайдағы окиға» 
16:40 Т/х «Пәленшеевтер» 17:15 «EXPO 
- болашақ энергиясы» 17:20 «Өмір 
жолы» 18:00 «Біздің назарда» 18:15 
Т/х «Махаббатым жүрегімде» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 19:40 «Қайсар 
жандар» 20:15 «Арнайы хабар» 20:40 
«EXPO - болашақ энергиясы» 20:50 
«Истории чемпионов» 21:00 Итоги дня 
21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с 
«Осколки» 23:25 «Махаббат жыры» 
01:05 «Әр үйдің сыры басқа» 01:40 
Қорытынды жаңалықтар 02:10 «Сотқа 
жеткізбей» 02:40 «Өмір сабақтары» 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ӘЙЕЛ  СЫРЫ… »  6 : 4 5 

«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 7:00 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 13:35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 14:30 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:10 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:20 «ПРАВДА» 
15:30 Кино «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 17:25 
«ЖДИ  МЕНЯ» КАЗАХСТАН  18:40 
«ЕВРАЗИЯ  ЛОТО» 18:50 «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 «КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ» 2:10 «П@УТINA» 2:30 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

4:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
РОССИЯ 1 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести 08.15 «Утро России» 09.00 «О 
самом главном» 10.30, 13.30, 16.25, 
19.45 Вести-Москва 11.00, 00.05 Т/с 
«Каменская» 13.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16.50 «Прямой эфир». 17.50 «60 
Минут». 20.00 «Петросян-шоу». 22.05 
Х/ф «Храни ее, любовь» 02.10 Т/с 
«Семейный детектив» 03.05 «Комната 
смеха» 03.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» 

СЕНБІ, 17 ҚЫРКҮЙЕК 
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 «Әзіл әлемі» 12:00 «АС 
БОЛСЫН!» 12:35 «Ұлы дала баласы» 
Күнделік 12:50 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛА-
СЫ» 14:05 «Арман асуы» Т/х 17:05 
«ҰЛЫТАУ ҰЛЫ» 19:30 KAZNEWS 20:05 
«ҰЛЫТАУ ҰЛЫ» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ» Күнделік 0:15 KAZNEWS 0:50 
Кино «Кон-Тики» 2:40 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 07:50 «Әсем 

әуен» 08:20 «Ду-думан» 09:20 «Про-
двопрос» 09:40 Кино  «Берегись 
автомобиля» 11:20 Кино «Дорожная 
банда «4 лапы» 12:55 Т/х «Сүйген 
жарым» 14:45 «Жанды дауыс» 16:30 
«Экспедиция-25» 17:00 «Қызық times» 
18:00 Премьер-лига Кайрат – Иртыш 
20:00 «Бенефис-шоу» 21:00 «7 күн» 
22:00 «Глава государства» Д/ф 22:45 
Кино «Перевозчик-3» 00:45 Т/х «Ұзақ 
жол» 02:35 Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 
«ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 8:35 «П@
УТINA» 9:00 «СМАК» 9:40 Кино «ПРО-
СТИТЬ ЗА ВСЕ» 11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:00 «112 НЕДЕЛЯ» 12:25 
«ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 13:25 «ТОЙ 
БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 15:05 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16:00 Кино 
«УКРАДИ МЕНЯ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 22:15 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 
23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 0:00 Кино 
«ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 2:20 «112 НЕ-
ДЕЛЯ» 2:40 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 3:40 
«МАРЬИНА РОЩА» Т/Х 

РОССИЯ 1 
05.45 «Диалоги о животных» 06.40, 

10.20, 13.20 Вести-Москва 07.00, 10.00, 
13.00 Вести 07.10 Россия. Местное 
время. 08.15 «Сто к одному» 09.05 
«Личное. Екатерина Волкова». 10.30 
«Это смешно». 13.30 Х/ф «С любимы-
ми не расстаются» 17.05 «Субботний 
вечер» 19.00 Вести в субботу 20.00 

Х/ф «После многих бед» 23.55 Х/ф 
«Формула счастья» 02.00 Т/с «Марш 
Турецкого-3» 04.00 Х/ф «Северное 
сияние» 

ЖЕКСЕНБІ, 18 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН  

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:40 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 7:30 «Көңілашар» 
9 :00  «БҮГ ІН  ЖЕКСЕНБІ»  11 :15 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ» 12:00 «Сәлем, 
Қазақстан!» 13:25 «Ұлы дала ба-
ласы» Күнделік 13:40 «Дара жол» 
15:10 «Арман асуы» Т/х 17:20 «Үздік 
әндер» 17:50 «ЖАЙДАРМАН» 20:00 
«АПТА.KZ» 21:00 «ҰЛЫ ДАЛА БА-
ЛАСЫ» Күнделік 21:15 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ» 22:30 «СЕРПІЛІС» 23:15 
«ОЙ-ТОЛҒАУ» 0:05 Кино «Балалық 
шаққа саяхат» 1:30 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
2:55 ФУТЗАЛ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 
ҚАЗАҚСТАН - СОЛОМОН АРАЛДАРЫ 
5:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:10 «Айбын» 

08:35 «Ас арқау» 09:00 «ТВ Бинго» 
10:00 «Қызық times» 11:05 М/с «Ще-
нячий патруль» 12:05 Кино «Астерикс 
на олимпийских играх» 14:05 Т/х 
«Сүйген жарым» 15:55 «Өмір жолы» 
16:30 «Экспедиция-25» 17:00 Ақбота 
Керімбекова «Күзгі әуен» ән кеші 18:40 
«Ду-думан» 19:40 «Бенефис-шоу» 
21:00 «7 күн» 22:00 Кино «Голодный 
кролик  атакует» 23:50 Т /х  «Ұзақ 
жол» 01:30 Қазақстан театры 03:00 
«Әсем әуен» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 
«ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 8:20 «П@
УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 
10:55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 12:45 «ВЕРОНИКА 
МАРС» Т/Х 13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:00 «ЕРАЛАШ» 15:15 «ДОБРЫЙ ВЕ-
ЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:30 »! «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» 20:00 «АНАЛИТИКА» 21:00 «П@
УТINA+» 22:00 «ТОЙ БАЗАР» 23:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 0:00 «КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ» 2:30 «П@УТINA+» 
3:15 «МАРЬИНА РОЩА» Т/Х 

РОССИЯ 1 
06.00 МУЛЬТ  утро.  «Маша  и 

Медведь» 06.30, 02.00 «Сам себе 
режиссер» 07.20, 02.45 «Смехопано-
рама» 07.50 «Утренняя почта» 08.30 
«Сто к одному» 09.20 Вести-Москва 
10.00, 13.00 Вести 10.20 «Смеяться 
разрешается» 13.20 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 15.15 Х/ф «Домработница» 
19.00 Вести недели 21.00 «Воскрес-
ный вечер». Выборы - 2016 г. 03.15 
«Комната смеха» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

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 назар 
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.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

Айыртау ауданындағы Сырым-
бет ауылында тұратын ағайын-
туысқа қадірлі, көрші-қолаңға 
сыйлы қымбатты әкеміз, жаны 
жомарт  атамыз  Қайыржан 
Ілиясұлы мен аяулы анамыз, 
мейірімді әжеміз Күлмайдан 
Сейдахметқызы екеуінің шаңырақ 
құрып отасқандарына 50 жыл то-
лып отыр. 
Отбасында 4 бала тәрбиелеп 

өсіріп, ұлдарын – ұяға, қыздарын 
– қияға қондырып, бүгінде немере-
жиендерінің қуанышына бөленіп 
отырған бақытты жандар.
Ардақты ата-ана ғана емес, өркен 

жайған алып бір бәйтеректей үлкен шаңырақтың ақылшылары болып 
отырған қадірлілеріміздің алтын 
тойлары қайырлы, денсаулықтары 
мықты болсын! Әрқашанда шы-
райлы жүздеріңізден нұр төгіліп, 
әрб ір  күндер ің і з  мерекел і , 
дастархандарыңыз берекелі бо-
лып, жандарыңыздан жақсылықтар 
кетпей, туған-туыстың сәні болып, 
біздің қызық-қуанышымызға бөлене 
беріңіздер дейміз!
Жандарыңыз нұр шуаққа кенеліп,
Отырсыздар қуанышқа кенеліп.
Тойларыңыз – отбасымыз мерейі,
Бар қызығын бірге осылай көрелік.
Игі тілекпен: ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу балалары, немерелері 

мен жиендері және шөберелері.

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Шарапов Қалымтай Қаратайұлы әр аптаның жұма күндері 
сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселері бойынша 
қабылдайды

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Арықбалық ауылдық округ әкімі аппаратының мемлекеттік 

қызметкерлері мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген 
құқықбұзушылықтарды, Әдеп кодексін бұзу фактілерін хабарлай ала-
сыздар.

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
41-1-41 сенім телефоны қызмет етеді.

Арықбалық ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

«Мектепке жол» акциясы
БАЛАНЫ ҚУАНТУ - БАҚЫТБАЛАНЫ ҚУАНТУ - БАҚЫТ

Жыл сайын елімізде 1 та-
мыздан 30 қыркүйекке дейінгі 

аралықта  жалпыреспубликалық 
«Мектепке жол» қайырымдылық 
акциясы өткізіледі. 
Акцияны өткізудегі мақсат – 

аз қамтылған және көп балалы 
отбасылар, жетiм балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға жаңа оқу жы-
лына дайындық кезеңiнде және 
әлеуметтiк себептермен мектеп-
тен қалып қоятын балаларға көмек 
көрсету. 
Аталмыш акция ауылымызда 3 жыл-

дан бері ұйымдастырылып келеді. 
Қайырымдылық акция аясында 
Бірлестік ауылында тұрмысы төмен 16 
балаға қаржылай және материалдық 
көмек көрсетілді. Айта кетсек, «Кайыр-
жанова» жеке кәсіпкерлігі 60 мың теңге 
көлемінде қаржылай көмек көрсетті. 
Мектебіміздің директоры Әнуарбек  
Махметов Сугралимовтар отбасын 
мектепке қажетті оқу құралдарымен 
қамтамасыз етті. Сондай-ақ, Сандуғаш 
Наушина Салимова  Жанеркені мектеп 
формасымен қамтыды. Көмек қолын 
созған демеушілерімізге балалардың 
атынан алғысымызды жеткіземіз.

Кенжебай АЙТМАҒАНБЕТОВ,
Бірлестік  ОМ-нің  әлеуметтік ұстазы.  

Жетім және ата-ана-
ларының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған Ай-
ыртау мектеп-интернатында 
1 қыркүйек – Білім күніне орай 
«Алғашқы қоңырау» мерекесі 
болып өтті. 
Іс-шара аз қамтылған, көпбалалы, 

жетім балалар және ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған оқушыларға 
қолдау көрсету мақсатында өткізілді. 
Іс-шараға әр түрлі мемлекеттік 
мекемелері, жеке кәсіпкерлер, 
акционерлік қоғамдар белсене 
қатысты. Соның ішінде ЕС-164/8 
мекемесінің қызметкерлері осы іс-

БАЛАЛАРҒА ҚУАНЫШ БАЛАЛАРҒА ҚУАНЫШ 
СЫЙЛАЙЫҚ!СЫЙЛАЙЫҚ!

шараға қатысып, әлеуметтік жағынан 
аз қамтамасыз етілген және жетім 
балаларға көмек көрсетіп, мектеп-
ке қажетті оқу құралдарын алып 
берді.  Аталмыш іс-шара патрио-
тизм мен рухани-адамгершілікке 
тәрбиелеуге арналған. Сонымен 
қатар оқушылардың жан-жақты 
қызушылығын тудыру, қабілетін ұштау, 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатында жүзеге асырылды.

«Оқусыз – білім жоқ, білімсіз – күнің 
жоқ» деп халық айтқандай, білім 
мен ғылым әлеуметтік жағдайды 
жақсартудың басты құралы ғана емес, 
бүкіл прогреске апаратын даңғыл жол. 
Осы даңғыл жолды жасайтын да, 
бағыттайтын да – мектеп.

А.ОСПАНОВ,
«ЕС-164/8» мекемесінің 

кадр бөлімінің инспекторы, 
әділет капитаны.

2016 жылғы 10 тамызда жоспар-кестелерде көзделген әскери 
қызметшiлердің (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден 

басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, сондай-ақ 
арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысан-
ды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 
жойылған тұлғалардың пайдасына бюджет қаражаты есебінен 
бұрын аударылған міндетті зейнетақы жарналарының 50 пайызын 
республикалық бюджетке қайтару шаралары аяқталды. 
Аталған шараның 2016 жылғы 18 ақпанда басталғанын еске сала 

кетейік. Жоспар-кестелерде белгіленген мерзімдер мен шаралар Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен және тиісті уәкілетті 
мемлекеттік органдармен келісілді. 
Әскери қызметшiлердің және әлеуетті құрылымдар қызметкерлерінің 

пайдасына бюджет қаражаты есебінен бұрын аударылған міндетті 
зейнетақы жарналарының 50 пайызын республикалық бюджетке қайтару 
– аталған санаттағы азаматтарды толық мемлекеттік зейнетақымен 
қамсыздандыруға ауыстырудың міндетті талабы. Аталған шара олардың 
зейнетақы мөлшерін елеулі түрде көбейтуге мүмкіндік береді. Зейнетақы 
жинақтарының қалған бөлігін пайдалану құқығы әскери қызметшілер 
мен әлеуетті құрылымдар қызметкерлеріне зейнетақы заңнамасының 
нормаларына сәйкес жалпы негіздер бойынша беріледі. Қандай да бір 
себеппен жарналарының 50 пайызы қайтарылмаған әскери қызметшілер 
мен әлеуетті құрылымдар қызметкерлері де зейнетақы төлемдерін осы 
талаптарда алады. Әскери қызметшілер мен әлеуетті құрылымдар 
қызметкерлерінің пайдасына міндетті зейнетақы жарналарын төлеу 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылды. Осы кезеңнен бастап «толық 
емес» көлемде еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетақы төлемдерін 
алатын (1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет мерзімі 
10 жылдан аз болған) әскери қызметшілер мен әлеуетті құрылымдар 
қызметкерлерінің зейнетақы мөлшері міндетті зейнетақы жарналарының 
сомасынан 50 пайызды жеке зейнетақы шотынан есептен шығару туралы 
БЖЗҚ растау-анықтамасының негізінде қайта есептеледі. Сонымен қатар 
міндетті зейнетақы жарналарының сомасынан 50 пайызды жеке зейнетақы 
шотынан есептен шығару туралы БЖЗҚ растау-анықтамасын өткізу – 
1998 жылғы 1 қаңтарда қызметке алғаш кіріскен әскери қызметшілер мен 
әлеуетті құрылымдар қызметкерлеріне еңбек сіңірген жылдары бойынша 
мемлекеттік бюджеттен зейнетақы тағайындау талаптарының бірі. 

*   *   *

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАРАҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

Ақпарат және коммуникация министрлігімен терроризм қауіп-
қатеріне байланысты хабарламаларды қабылдау үшін бірыңғай  
үштаңбалы «110» нөмірі бөлінді.
Қазақстанның кез келген нүктесінен «110» нөміріне азаматтармен 

қоңырау шалынғында қоңыраулар аумақтық сипаты бойынша ҰҚК 
Департаментінің кезекшілік  қызметтеріне түседі (ауданның кез келген 
нүктесінен түскен қоңыраулар Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
ҰҚКД –іне жіберіледі).

«Қауырт желі 110» ең алдымен терроризм актілерін жоспарлау, даяр-
лау, қаржыландыру және ұйымдастыру туралы шұғыл хабарламаларды,  
дәстүрлі емес діни ағымдардың радикалды көзқарастағы ұстанушыларын 
арбау, қаруландыру, үйрету, терроризм және діни экстремизм идеология-
сын насихаттау және тарату туралы фактілерді хабарлауға арналған.

Айыртау ауданы әкімдігі жанындағы 
терроризмге қарсы комиссия аппараты.

Алғыс білдіремінАлғыс білдіремін
Тамыз айында денсаулығыма байланысты Айыртау орталық аудандық 

ауруханасының хирургия бөлімінде емделіп шықтым. Жалпы ауруханада 
және аталған бөлімде науқастарға, олардың тез арада сауығуына бар 
жағдайды жасап отырған осы ұжымның бас дәрігері Саят Ғазизұлы Молдах-
метовке және шұғыл операция жасаған хирургия бөлімінің меңгерушісі Ерлан 
Ғалымовқа, сондай-ақ осы бөлімнің барлық медицина қызметкерлеріне 

ақ халатты абзал жан деген абы-
ройлы атқа лайықты көрсеткен 
медициналық көмектеріне ағалық 
алғысымды білдіремін!

Бурабай ЖАПАРОВ,
еңбек ардагері, Айыртау 

ауданының Құрметті азаматы.
Кирилловка ауылы.

Асқабақтың Асқабақтың 
пайдасы қандай?пайдасы қандай?
Бүгінде  асқабақ  десе ,  көз 

алдымызға Хэллоуин мерекесі 
мен Золушка туралы ертегі 
елестейді. Алайда, асқабақтың 
пайдасы туралы көп ешкім біле 
бермейді. Бұл мақаланы оқыған соң, 
асқабақты өзіңіздің ас мәзіріңізге 
енгізетініңізге күмәніміз жоқ.
Сіз қазір қатты таңғалатын шығарсыз, 

алайда, асқабақ көкөніс қатарына 
жатпайды. Өйткені, қауын, қарбыз және 
асқабақ жидек саналады. Ал жидектің 
тағамдық құнары мол екені баршаға 
белгілі. Сонымен, асқабақтың пайдасы 
қандай?
Таңдаған жидектің дәмді әрі пайдалы 

болғанын қалайсыз ба? Онда жидекті 
дүкен немесе базардан таңдаған кезде 
көп көңіл бөліңіз. Салмағы 3-5 келіге 
жететін асқабаққты таңдаған жөн. 
Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты 
саналады. Сонымен қатар,қабығы 
жұқа, ал ұлпасы қалың болады.
Оның үстіне, ұлпаның пайдасы өте 

зор әрі дәні де құнарлы. Асқабақты 
жиі пайдалану ішекқұрттардан 
құтылуға көмектеседі. Ер адамдардың 
денсаулығы үшін жидектің дәні де өте 
пайдалы. Простатит секілді ауруларды 
емдеу үшін де қолданылады.
Асқабақ ұлпасында пайдалы 

дәрумендер мен микроэлеменеттердің 
көп мөлшері кездеседі. Мысалы, Е, В 
және РР дәрумендерін кез келген жеміс-
жидектерден таба аласыз. Ал К және 
Т дәрумендерін кездестіру қиындау. К 
дәрумендер тобы қанның қоюланып 
қалмауын реттейді.


