
Жаңа тілек
Әр отауға жылу әкел Жаңа жыл,
Шуақ сыйла, қуат сила жаңа бір.
Мамыражай өмір болып кел дағы

Өзіңменен қуанышты ала кір.

О, Жаңа жыл, күлкі сыйла сәбиге,
Сәби атты періште бер әр үйге.
Ұмытпағай абзал жанды ананы

Шаттық сыйла оларға да, әрине!

О, Жаңа жыл, ел іргесін тыныш қыл,
Адамдарды татуластыр, туыстыр.

Боз көжесін ішсе дағы қазағым
Тек ішсінші тек отырып тыныш бір.

О, Жаңа жыл, жүректерді жандырып,
Сүйіспендік жүре берсін сән құрып.

Шаңырақтың сөнбестей қыл шырағын
Жұбайларға махаббат бер мәңгілік.

Ақыныңа тың өріс бер, Жаңа жыл,
Мөлдірлік пен парасат бер маған бір.

От қалам бер, уақыт бер аздаған
Өмір жайлы жазайыншы жаңа жыр.

А.ТлеуғАзин
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Құрметті Бородулихалықтар!
Баршыңызды Жаңа жыл мерекесімен шын жүректен 

құттықтаймыз!
2014 жыл еліміз үшін шын мәнінде бірлік пен 

берекенің, жаңа жетістіктер мен мүмкіндіктердің 
кезеңі болды деп айтуға болады. Қазақстан эконо-

микада еңселі биіктерді еңсеріп, әлемнің бәсекеге 
қабілетті ең серпінді дамыған елдерінің қатарына 

қосылды. Осы табыстарымыздың бәрі – Елбасының 
салиқалы саясатының жемісі. Тарих қойнауына 

кетіп бара жатқан 2014 жыл тарту еткен барлық 
жақсылық атаулы жарасымды жалғасын тапсын.  

Жаңа жылды қашан да алдағы уақыт көшінен 
қуаныш, жақсылық, жағымды жаңалық күтетін, 

өткен өмір жолымызға есеп беретін, келешек 
бағыт-бағдарымыз бен мақсат-міндеттерімізді 

белгілейтін, Үміт, Сенім мерекесі ретінде күтеміз. 
Қазақ халқында «Ескi жыл есiркесiн, жаңа жыл 

жарылқасын» деген сөз бар. Өткен жылға өкпе жоқ, 
ал келер жылдан күтер үмiтiмiз де, тiлер тiлегiмiз 

де жетерлiк.
Елiмiзде тыныштық пен ынтымақ салтанат 
құрып, Тәуелсiздiгiмiз мәңгi жасай берсін! Жаңа 

жылдың атқан әр таңы сәтті болып, Сіздерге зор 
денсаулық пен бақыт сыйласын!

Құрметпен,
Г. Акулов, 

Бородулиха ауданының әкімі,
у. МАйжАнов,

 аудандық мәслихат хатшысы

жАңА 2015 жыл 
    Құт-Береке әкелсін!

Жаңа жыл – жақсылықтың, үміттің, 
шаттықтың мерекесі. Бұл күні қызықты 
мерекелік іс-шаралар өткізу сан ғасыр 
бойы қалыптасып қалған дәстүр. Осы 
күнді, әсіресе, балалар барынша көңілді 
өткізуге тырысады. Бұған ересектер де 
үлес қосып, балдырғандардың Жаңа 
жыл мерекесін жақсы ауанда өткізуге 
барын салады.

Сондықтан да еліміздің түкпір-
түкпірінде балаларға арналған 
мерекелік шаралар ұйымдастырылады. 
Солардың бірі – жергілікті әкімдердің 
шыршасы. Бұл шараның басқалардан 
маңызы да, салмағы да артығырақ 
десек артық айтпаспыз. Себебі бала 
– қоғамның ең жас буыны. Олардың 
бойында азаматтық дұрыс бағдар 
қалыптастырып, әр балғынның ертеңгі 
күнге деген сенімін арттыру, оларға 
шаттық сыйлау – аға буынның ең 
үлкен парызы болып табылады.

 (жалғасы 3-ші бетте)

ҚҰТТЫ БОЛСЫН ЖАҢА ЖЫЛ!Жаңа тілек
Әр отауға жылу әкел Жаңа жыл,
Шуақ сыйла, қуат сила жаңа бір.
Мамыражай өмір болып кел дағы

Өзіңменен қуанышты ала кір.

О, Жаңа жыл, күлкі сыйла сәбиге,
Сәби атты періште бер әр үйге.
Ұмытпағай абзал жанды ананы

Шаттық сыйла оларға да, әрине!

О, Жаңа жыл, ел іргесін тыныш қыл,
Адамдарды татуластыр, туыстыр.

Боз көжесін ішсе дағы қазағым
Тек ішсінші тек отырып тыныш бір.

О, Жаңа жыл, жүректерді жандырып,
Сүйіспендік жүре берсін сән құрып.

Шаңырақтың сөнбестей қыл шырағын
Жұбайларға махаббат бер мәңгілік.

Ақыныңа тың өріс бер, Жаңа жыл,
Мөлдірлік пен парасат бер маған бір.

От қалам бер, уақыт бер аздаған
Өмір жайлы жазайыншы жаңа жыр.

А.ТлеуғАзин
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жаңа жыл - жаңа нұр

Жаңа 
жылдарыңызбен!

Құрметті Андреевка ауылдық округі 
тұрғындары!

Сіздерді алда келе жатқан Жаңа 2015 жылмен 
құттықтаймыз! Жаңа жыл – Жаңа күн – Жаңа 
өмір! Бұл күн болмыстағы бояудың барлығын 

үміттен, қуаныштан, махаббаттан алып, 
айналаға нұр болып шашылып, әр шаңыраққа 

шуақ болып тарайды. Қай-қайсымыз болсақ та 
осы мерекелік кештен келесі Жаңа жылға дейін 

жүрегімізге есте қалатындай бір сезім сеуіп, ол сезім 
бізді келесі жылға дейін үмітпен жетелеп  отыра-
ды. Жаңа жыл әрбір шаңыраққа құт, береке, ырыс 

әкелсін!
Андреевка а/о әкімінің аппараты

МЕРЕКЕ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Бақы ауылдық окугінің тұрғындарын келе жатқан 

Жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз.
Жақындаған жаңа жыл,

Жарасты болсын жаңа бір.
Табиғат, ауа райы да

Достар да, жұмыс жайы да,
Үй ішінде саулық боп

Қарсы алайық тағы да!!!
Бақы а/о әкімінің аппараты

Құрметті жерновкалықтар!
Сіздерді Жаңа Жыл мерекесімен құттықтаймыз!

Келді, міне, Жаңа жыл ортамызға,
Құт-береке әкелсін баршаңызға.
Аңсаған арманыңыз орындалып,

Өміріңіз бақыт пен толсын нұрға.
Жерновка а/о әкімінің аппараты

Құрметті ауылдастар!
Барлығымыз асыға күткен Жаңа жыл да есігімізден 

енді. Біз ең алдымен өткен 2014 жылға да мол 
алғысымызды білдіргеніміз жөн. Ауылдың еңбеққор, 

қонақжай халқы барлық қазақстандықтармен 
бірге, сенімді қадаммен алға нық басып келеді. Жаңа 

жылда отбасыларыңызға бақыт, амандық, бірлік 
тілейміз. Алдарыңызға қойылған мақсат, армандар 

орындала берсін. Қой жылы табысты, тыныш, 
жайлы жыл болуына тілектеспіз.

Зубаир а/о әкімінің аппараты

Құрметті Новопокровка ауылдық 
округінің тұрғындары!

Сіздерді Жаңа жыл мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Жаңа жыл өткен жылдың 

қорытындысын жасап, атқарылған істі саралай-
тын кезең екендігі белгілі. Халқымызда “Өткен 
жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп” деген 
даналық сөз бар. Біз қашанда өткенге салауат 

айтып, болашақтан жақсылық күткен халықпыз. 
2014 жыл біз үшін берекелі де жемісті жыл болды.
Келер жыл толағай табыстар әкеліп, халқымыз 

игілікке, мемлекетіміз молшылыққа, әр шаңырақ 
береке, бақыт пен шаттыққа кенеле берсін!

Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық 
тілейміз.

Жаңа жылдарыңызбен, ардақты ағайын!
Т.Жаймұхамедов, Новопокровка а/о әкімі
Н.Яровой, Ардагерлер кеңесінің төрағасы

Құрметті Переменовка ауылдық
округінің тұрғындары!

Барлығыңызды Жаңа 2015 жылмен шын жүректен 
құттықтаймыз! Жаңа жыл бақыт, шаттық, 

қуаныш, құт-береке әкелсін! Жаңа жылда 
ырыстарыңыз тасып, табыстан табысқа жете 

беріңдер! Барлық жоспарларыңыз іске асып, 
тілектеріңіз орындалсын!

Әкім аппараты, Ардагерлер,
Әйелдер және Жастар кеңестері

Аудан әкімдігінің 
отырысы

Желтоқсанның 25 жұлдызында 
аудан әкімі Григорий Акуловтың 
төрағалығымен аудандық 

әкімдіктің кезекті отырысы болды. Алғашқы күн тәртібінде дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысыА.Бычковскийдің 
Ауданда дене шынықтыру және спортты дамыту жұмысының 

жағдайы туралы әкімге есеп берді. Одан кейін бірнеше ақпараттар тыңдалды. Алғашқы болып заң 
бөлімінің басшысы А.Тұмарбек 2014 жылы сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша ауданның 
мемлекеттік органдары жұмысының нәтижесі және 2015 жылы сыбайласа жемқорлыққа қарсы 
тапсырмалар туралы өзінің ақпаратын берді. Одан кейін Бородулиха  ауылдық округі әкімінің 
орынбасары Ф.Бельбеев Бородулиха  ауылдық округінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздерін қолдану саласындағы қолданыстағы заңнаманың қадағалануы туралы ақпарат берді. Осы 
отырыста  қарастырылған есепке сәйкес қаулы қабылданып, ақпараттар мәліметке алынды. 

Т.ҚАЛИБАЕВ

Армандар орындалады
2014 жылдың 11 тамызында Жезкент 
кенттік округінде керемет оқиға орын 
алған болатын. Атап айтқанда дүниеге 
үшем келіп, бүкіл аудан жұртшылығын 
тамсандырған еді.
Бақытты Ибраевтар отбасында бұған 
дейін он бір және он төрт жастағы 
екі қыз бала бар еді. Енді олардың 
қатарына тағы бір қыз бен екі ұл 
қосылды.
Бақытты жанұяның осы айтарлықтай 
қуанышы аудандық әкімдіктің наза-
рынан да тыс қалмады. Аудан әкімдігі 
көпбалалы Ибраевтар жанұясына 75-
үйден жеке пәтер сыйлады. Енді көп 
балалы бақытты жанұя 2015 Жаңа жылды 
өздерінің үш бөлмелі пәтерлерінде 
қарсы алуға дайындалуда. Армандар 
орындалады деген осы ғой.

С. ДАурЕнБЕкоВА, 
Жезкент к/о әкімдігі

жаңа жыл – 
ІЗГІлІК баСтаУы

Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Степной ауылдық округінің әкімі 
Г.Михайличенко, округ кураторы – БЖСМ директоры Қ.Қаирбеков, 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бас-
шысы Д.Бергенев ауылдық округ бойынша Ұлы Отан соғысының 
ардагері В.Воробьеваның үйіне барып, қарияны келе жатқан 
Жаңа жылы мерекесімен құттықтады. Олар соғыс ардагеріне 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтің аты-
нан ашықхат және бағалы сыйлық табыстай отырып, Вар-
вара Степановнаға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр және ашық 
аспан тіледі. Сондай-ақ, Степной ауылдық округі әкімінің ап-
параты Жаңа жыл мерекесіне арналған іс-шараларды өткізуге 
демеушілік көрсеткені үшін «Алға» шаруа қожалығының бас-
шысы М.Бергеневке үлкен алғыс білдіреді. Мансұр Садуақасұлын 
келе жатқан Жаңа жылы меркесімен құттықтап, оған мықты 
денсаулық, жақсылық, табыс тілейміз. 

Степной а/о әкімінің аппараты

Ардагерге құрмет
Халықтық мереке Жаңа жыл 

қарсаңында және Ұлы Отан 
соғысының 70-жылдығына 
орай 29 желтоқсанда аудан 
әкімі Григорий Иосифович 
Акулов, аудан әкімінің орын-
басары Ахметқали Ахашұлы 
Нұрғожин, ауыл шаруашылығы 
және ветеринария бөлімінің 
басшысы Мәжит Төкенұлы 
Жақсылықов, «КХ «Новая 
Заря» ЖШС директоры Ах-
мет Хафизұлы Матаев және 
Андреевка ауылдық округінің 
әкімі Бербол Төкенұлы Кулаков 
Михайличенково ауылында 
тұратын Ұлы Отан соғысының 
ардагері Алексей Игнатьевич 
Близнецті келе жатқан Жаңа 

жыл мерекесімен құттықтап, Қазақстан Республикасының Президентінің атынан ашықхат, гүл 
шоқтары мен жеміс-жидек салынған себетті тарту етті. 

Ардагерге келер жылда тек мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі. отан үшін от кешкен 
ардагерлерімізге деген құрмет қашанда ыстық ықыласпен, адамгершілік көңілмен құнды. 
Елбасының атынан келген ашықхат пен сый-сияпатқа риза болған қарт жауынгер алғысын 
білідіріп, бір қуанып қалды.    

Андреевка ауылдық округі әкімінің аппараты
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Кентте КәсіпКерліК 
дамып Келеді

Жаңа Жылдық ертеңгіліК 

қой Жылы болған маңызды тарихи оқиғалар

(Басы 1-ші бетте)
26 желтоқсанда орталық мәдениет үйінде 

Білім бөлімінің ұйымдастыруымен АУДАН 
ӘКІМІНІҢ ШЫРШАСЫ болып өтті. Бұған 
аудан мектептерінің үздік оқушылары, сондай-ақ 
жағдайы төмен отбасылардан шыққан оқушылар 
қатысты. Ауданның барлық округтерінен жиыны 
70-ке тарта бала жиналды. Аудан басшысы 
Григорий Иосифович Акулов аталған іс-шараға 
арнайы келіп, бүлдіршіндерді Жаңа жылдық 
мерекемен құттықтап, ел ертеңі – жас буынға 
мықты денсаулық, оқуда табыс және жарқын 
болашақ тіледі.

Аудан әкімінің шыршасы оған қатысушы 
барлық оқушыға ерекше көңіл күй сыйлап, 

Құтты болсын Жаңа Жыл!

олардың жақсылыққа деген сенімін нығайтып, 
армандарына қанат қақтырғандай болды. 
Аудан әкімінің ізгі, шын жүректен айтылған 
құттықтауынан соң балалар мереке қызығына 
араласып кетті. Олар мерекенің көрігін қыздыруға 
келген Сайқымазақтармен бірге Күлмесгүлді 
күлдірді, Шыршаны Мыстан кемпірден, 
Ақшақарды Жалқаулық-Енжарлық-Бойкүйездік 
атты үштіктен арашалап алды. Дәстүр бойынша 
Аяз атаны қарсы алып, би билеп, ән салып, өлең 
оқып, оның қоржынындағы тәттіден дәм татты. 
Мереке соңында барлық балаға аудан әкімінің 
атынан бағалы сыйлықтар табысталды.

Мерекенің аяғы «Анита» кафесіндегі балаларға 
арналған түскі асқа ұласты. Балалар мерекелік 

торттан, басқа да тәтті-дәмділерден ала отырып, сезімді сырға, сыңғыр күлкіге толы қуанышты 
мезетті бастарынан өткерді. Олардың риясыз күлкісін, көңілді жүздерін көргенде: «Біздің көгершін 
қалықтаған бейбіт көк аспанымыздың асты үнемі балалар шаттығына орана берсе екен!» деп тілек 
тіледік іштей.

А.ТЛЕУҒАЗИН  

Жаңа жыл  - сиқырлы, қуанышқа 
және ертегі әлеміне бөлейтін ме-
реке. Балалар үшін Жаңа жыл 
– ең сүйтікті мейрам. Жаңашүлбі 
ауылдық клубында балаларды 
әсем безендірілген шырша күтіп 
тұрды.

28 желтоқсанда ауылдық округте 
ауылдық аурухана, «Лазарев и К» 
ЖШС, әкімдік және «Қазақтелеком» 
қызметкерлерінің балалары үшін 
жаңа жылдық ертеңгілік өтті.     

29 желтоқсанда мектеп 
жасындағы балаларға арналған 
Жаңа жылдық ертеңгілік болды. 
Балаларға ертегі әлемінен: жал-
мауыз кемпір, кішкентай кемпір 
және Аяз ата мен Ақшақар және 
тағы басқа қонақтар келді. Ба-
лалар шыршаны айнала билеп, 
түрлі ойындар ойнады. Аяз атаға 
жаттаған өлеңдерін айтып, сыйлықтарын алды. Мереке өте жақсы өтті, балалар мәз-мейрам болып 
үйлеріне тарасты.

Жаңашүлбі а/о әкімдігі

Жезкент кенттік округінде кәсіпкерлікті дамыту белсенді түрде 
жалғасып келеді. 2014 жылы кентте көптеген жаңа дүкендер, 
тұрмыстық қажеттілік орындары және тағы басқа кәсіпкерлік 
объектілері ашылды.

Таяуда ғана «Клеопатра» атты жаңа сән салоны бой көтерді. Бұл 
салонда кенттің қыз-келіншектері өздеріне қажетті барлық қызмет 
түрін ала алады. Енді қыздар мен бикештер косметологтың көмегіне 
жүгіну үшін қалаға бармай-ақ, кенттегі жаңа салонда барлық ісін 
тындырады. 

Сондай-ақ автотұрақ аумағында «Гламур» салоны іске қосылды. 
Салонның ішіне сапалы жөндеу жүргізілген. Ал сән шеберлері өз 
шеберліктерімен келушілерді бірден баурап әкетті.

Жаңадан бой көтерген объектілер ішінде «Береке» асханасы да бар. 
Октябрь даңғылында орналасқан асхана мемлекеттік кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асты.

Жуырда екі бірдей дүкен ашылып, жезкенттіктерді қуантып таста-
ды. Бұл дүкендерде жеміс-жидектер сатылады. Жезкент кентінің 
тұрғындарын ең бірінші осы дүкендердегі төмендетілген баға мен 
қызмет көрсету сапасы риза етті.

Осы жылы автотұрақ маңындағы ескі базарды жаңарту бастал-
ды. Енді әр демалыс сайын, бір бағада сауда-саттық жәрмеңкесі 
жүргізілетін болады.

Сонымен қатар «ТрансЭкоСервис» ЖШС ашылды. Бұл кәсіпорын 
тұрғын үй-комуналдық, қоқыс шығару және үйге қызмет көрсетумен 
айналысады. Енді Жезкент кентінің тұрғындары қоқыс шығаратын 
көліктің келуін тоспай-ақ, кез келген уақытта қоқыс төгуге мүмкіндік 
алды. Сол үшін әр үйдің маңына қоқыс жәшіктері орнатылды.

Жезкент кентінде балаларға арналған жаңа киім-кешек дүкені, 
кішігірім тігін цехы және бірнеше сауда бөлімдері ашылды.

Кенттік округтің әкімі барлық кәсіпкерлерді Жаңа жыл мерекесімен 
құттықтай отырып, оларға көл-көсір табыстар мен жетістік 
тілейді.

А.Тюленева, Жезкент к/о әкімдігі 

Қой жылы 1991 жылы Қазақстан 
Республикасы тәуелсіздік алды.
1907 қой жылы жазушы, аудар-

машы, сыншы Әлібек Қоңыратбаев 
дүниеге келді.

1907 қой жылы ғалым, филология 
ғылымдарының докторы, профес-
сор, Қазақстанның еңбек сіңірген 

ғылым қайраткері, Қазақстан Ғылым 
академиясының академигі Қажым 

Жұмалиев дүниеге келді.
1919 қой жылы башқұрт ақыны, 

Социалистік Еңбек Ері Мұстай Кәрім 
дүниеге келді.

1931 қой жылы ақиық ақын 
Мұқағали Мақатев дүниеге келген.
1943 қой жылы жазушы-драматург, 

журналист, Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

Қазақстан Респу-
бликасы Жастар 

сыйлығының лауреа-
ты, Н.Островский 

атындағы 
Бүкілодақтық әдеби 
сыйлықтың лауреа-
ты Оралхан Бөкей 

дүниеге келді.
1943 жылы 

мәдениеттанушы-
ғалым, дипломат, 
мемлекет және 

қоғам қайраткері 
Мұхтар Әуезовтың 
ұлы Мұрат Әуезов 

дүниеге келді.
1955 қой жылы 

қазақ ұлты елеулі 

қызметкері Тауман Амандосов өмірден озды.
1991 қой жылы «Беловеж келісімі» болды. Бұл - 1991 жылы 

8 желтоқсанында Ресей, Украина, Беларусь республикалары 
басшылары арасында жасалынған келісім-шарт. 1991 жылғы 
тамыз бүлігінен кейін КСРО-ның ыдырау процесі бұрынғыдан 

да үдей түсті.
1991 қой жылы 21 желтоқсанда Алматы қаласында 

бұрынғы КСРО құрамында болған 11 республика (Армения, 
Әзірбайжан, Белорус, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, 

Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Украина) бас-
шылары жаңа келісім-шартқа қол қойды. Сөйтіп бұрынғы 

КСРО аумағында жаңа одақ - Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы (ТМД) құрылды.

2003 қой жылы ғалым, филолология ғылымдарының док-
торы, профессор Темірбек Қожакеұлы Қожакеев өмірден 

озды.
2003 қой жылы физика-математика ғылымдарының док-

торы, профессор Шалтай Смағұлов өмірден озды.
Дайындаған: «Аудан тынысы»

үлес қосқан Таласбек Әсемқұлов, Қуандық Түменбай, 
Қырымбек Көшербаев, Толымбек Әбдірайым сынды азамат-

тар өмірге келген.
1979 қой жылы журналист, қазақ баспасының тарих-

шысы, тарих ғылымдарының докторы, профессор, КСРО 
журналистер Одағының мүшесі Қайыржан Нұрғожаұлы 

Бекқожин өмірден озды.
1991 қой жылы әдебиеттанушы, сыншы, тележурналист, 

жазушы, қоғам қайраткері Сағат Әшімбаев өмірден озды.
1991 қой жылы филология ғылымдарының докторы, про-
фессор, Қазақ КСР-і Жоғары мектебінің еңбек сіңірген 
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АрдАгерлерге құрмет - ұрпАққА міндет

Бородулиха ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 27 
қарашадағы №281 қаулысы

Номативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде

2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 3581 саны-
мен тіркелген

бородулиха ауданының аумағында
тұратын халықтың нысаналы 
топтарын анықтау туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк 

басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы                         23 
қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағының 14) 
тармақшасына, «Халықты жұмыспен қамту тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 5 және 7-баптарына сәйкес Бо-
родулиха ауданының әкiмдiгi қаУлы етеДI:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Бородулиха 
ауданының аумағында тұратын халықтың нысаналы 
топтарының Тізбесі белгіленсін.

2. «Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының 

жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар 
бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi халықтың нысаналы 
топтарының жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу 
шараларын қарастырсын.

3. «Бородулиха ауданының аумағында тұратын 
халықтың нысаналы топтарын анықтау туралы» 
Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы 
әкімдігінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 75 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 3234 тіркелген, аудандық «Аудан 
тынысы» газетінің 2014 жылғы 4 наурыздағы № 
18 (426), «Пульс района» газетінің 2014 жылғы  4 
наурыздағы № 19 (6746)) жарияланған қаулысының 
күші жойылды деп танылсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Бороду-
лиха ауданы әкiмiнiң орынбасары Р.А.Атаеваға 
жүктелсiн.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi.

Аудан әкiмі                                      Г. Акулов

бородулиха ауданы әкімдігінің
2014 жылғы 27 карашадағы
№ 281 қаулысына қосымша

бородулиха ауданының аумағында 
тұратын халықтың нысаналы топтарының 

тізбесі
1. Табысы аз адамдар;
2. жиырма бір жасқа дейінгі жастар;
3. балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім 

балалар мен ата – ананың қамқорлығынсыз қалған 
жиырма үш жасқа дейінгі балалар;

4. кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп 
отырған жалғызілікті, көп балалы ата - аналар;

5. Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тәртіппен асырауында тұрақты 
күтімді, көмекті немесе қадағалауды қажет етеді 
деп танылған адамдар бар азаматтар;

6. зейнеткерлік жас алдындағы адамдар (жасы-
на байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл 
қалған);

7. мүгедектер;
8. Қазақстан Республикасының Қарулы Қүштері 

қатарынан босаған адамдар;
9. бас бостандығынан айыру және (немесе) 

мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған 
адамдар;

10. оралмандар;
11. техникалық және кәсiптiк бiлiм беру, орта 

бiлiмнен кейiнгi және жоғары және жоғары оқу орны-
нан кейінгі бiлiм беру ұйымдарын бітірушілер;

12. жұмыс беруші-заңды тұлғаның таратылуы-
на не жұмыс беруші - жеке тұлғаның қызметін 
тоқтатуына, қызметкерлер санының немесе 
штатының қысқаруына байланысты жұмыстан 
босатылған адамдар;

13. қылмыстық-атқару инспекциясы пробация 
қызметінің есебінде тұрған адамдар;

14. терроризм актісінен жәбірленуші адамдар және 
оның жолын кесуге қатысқан адамдар кіреді;

15. 50 жастан асқан әйел адамдар, 55 жастан 
асқан ер адамдар;

16. нашақорлыққа тәуелді адамдар, АИТВ жұқтырған 
азаматтар, туберкулез ауруынан жазылғандар; 

17. ұзақ уақыт (1 жылдан артық) жұмыс істемеген 
адамдар; 

18. отбасында бір де бір жұмысшы жоқ адам-
дар; 

19. еңбек өтілі жоқ адамдар.

Ж е р н о в -
ка ауылдық 

округінде Ұлы Отан соғысының 
ардагері Михаил Егорович Марты-
нов тұрады. 

Жаңа жылдық мерекенің қарсаңында 
Бородулиха ауданы әкімінің орынба-
сары Болат Құсайынұлы Аргумбаев, 
Жерновка ауылдық округінің әкімі 
В.С.Позигунов мерекемен құттықтады. 
Ардагерді жаңа жылмен құттықтай 
отырып, Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың атынан келген ашықхат 
пен азық-түлік салынған себетті тарту 
етті. Елбасының, аудан басшыларының 
атынан көрсетіліп жатқан мұндай құрмет 
пен ықыласқа риза болған қарт жауын-
гер өз кезегінде алғысын жаудырды. 
Құттықтай келген аудан басшылары 
ардагерімізге мықты денсаулық, ұзақ 
ғұмыр, амандық тіледі. 

АрдАгерге мАрАпАт

 қАрт жАуынгерге құрмет 
29 желтоқсан күні Жаңа жылдық мерекенің құрметіне Красный Яр ауылдық 

округінің Речное ауылында тұратын Ұлы Отан соғысының ардагері Иван Андреевич 
Выдринді Бородулиха ауданының әкімі Григорий Иосифович Акулов, аудандық 
мәслихаттың хатшысы Уәлихан Төкенұлы Майжанов, аудан әкімінің орынбасары 
Ахметқали Ахашұлы Нұрғожин, аудандық мәслихаттың депутаты Сергей Нико-
лаевич Быков және ауылдық округтің әкімі Ляззат Мұхамеджанқызы Жұбановалар 
құттықтап қайтты. Иван Андреевичке аудан әкімі Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолы қойылған ашықхатты және 
жеміс-жидек салынған себет сондай-ақ Жаңа жылдың символы аққайнарды та-
быстады. Осындай құрмет пен көңіл үшін Иван Андреевич ризашылғын білдіріп, 
бір қуанып қалды. Қатары сиреп бара жатқан асыл ардагерлеріміз қандай да 
болмасын құрмет пен сыйлықтарға лайықты. 

краснояр ауылдық округінің әкімдігі

нАзАрдАн тыс қАлмАды

Михаил Егорович қуанышын жасыра алмай, барлығына алғысын айтып, жаңа 
жылдың алдындағы жағымды жайтқа шексіз ризалығын білдірді. 

Жерновка ауылдық округі әкімінің аппараты   

2014 жылғы 29 желтоқсанда 
Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында 
Бородулиха ауданының әкімі 
Григорий Иосифович Акулов, 
аудандық мәслихаттың хатшысы 
Уәлихан Төкенұлы Майжанов 
Жаңашүлбі ауылдық округінде 
тұратын Ұлы Отан соғысына 
қатысқан ардақты ардагерлеріміз 
Михаил Иосифович Коноваловты, 
Фёдор Иванович Песчанскийді, 
Николай Фотеевич Влезковты 
келе жатқан мерекемен құттықтап, 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың атынан ашықхат 

пен азық-түлік салынған себет сыйлады. Ардагерлерімізге мереке алдында көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлап, ақ тілектерін айтты. Өз ретінде ардагерлеріміз де мемлекеттің 
осындай қамқорлығы мен ықыласына алғыстарын білдіріп, қуаныштарын жа-
сырмады.  Қашанда ардагерлерді назардан тыс қалдырмай, көңіл бөліп, қолдан 
келген көмектерін аямайтын жерлес демеушілерімз Петр Петрович Лазаревке, 
Валерий Викторович Лопатинге, Александр Александрович Подкорытовтарға 
алғысымызды білдіреміз. 

Жаңашүлбі ауылдық округі әкімінің аппараты 

құрмет пен қАмқорлық
Жаңа жылдың қарсаңында Ұлы Отан соғысының ардагері Иван Ефимович 

Салмановты Бородулиха ауданының әкімі Григорий Иосифович Акулов пен 
аудандық мәслихаттың хатшысы Уәлихан Төкенұлы Майжанов және ауылдық 
округтің әкімі құттықтап қайтты. Аудан әкімі құттықтаумен қоса Қазақсиан 
Республикасының Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың аты-
нан ашықхат пен арнайы дайындалған сыйлықты тарту етті. Иван Ефимовичке 
зор денсаулық пен ұзақ ғұмыр тіледі. Қанқұйлы соғыста көрсеткен ерен ерлігі 
үшін алғыс білдіріп, ұрпақтар ерлердің ерліктерін ұмытпайтындығын жеткізді. 
Тосын сыйға таң қалып, риза болған қарт ардагер, мемлекеттің ардагерлерге 
деген құрметі мен қамқорлығы үшін алғысын білдірді. 

Таврия ауылдық округі әкімінің аппараты

Жаңа 
жылдарыңызбен!

құрметті подборный ауылдық 
округінің тұрғындары!

Сіздерді Жаңа 2015 жыл мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Барлығыңызға зор денсаулық, мол 
бақыт, жанұяларыңызға амандық пен бақ-дәулет, 
еңбектеріңізге жеміс, өмір жолдарыңызға сәттілік 

пен табыс тілейміз. 
Жаңа жылдарыңызбен, ардақты ағайын!

Подборный а/о әкімінің аппараты

құрметті петропавловка ауылдық 
округінің тұрғындары!

Сіздерді Жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз! 
Жаңа жыл барлықтарыңызға тек қана жаңа 
куаныш, жаңа бақыт, жаңа табыс  әкелсін! 

Ортамыз ойсырамай, қатарымыз көбейіп, Алла 
тағала жылдан жылға аман есен жеткізе берсін! 
Барлықтарыңызға мықты денсаулық, берекелі 

байлық тілеп, жаңа бастаған  істеріңіз оңды бо-
луына тілектестік білдіреміз! Жаңа жыл кұтты 

болсын, ағайын!
Петропавловка а/о әкімінің аппараты

құрметті аудан тұрғындары
Сіздерді есігімізді ашып енген қой жылымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Баршаңызға береке - 

бірлік, жақсылық, амандық, ырыс пен құт тілейміз! 
Жаңа Жыл әр отбасына тек қана қуаныш, 

шаттық, молшылық әкелсін! Еңбектеріңіз жеміске, 
бастамаларыңыз сәттілікке ұласып, еліміздің, 

облысымыздың, ауданымыздың жарқын болашағы 
үшін атқарар әрбір істеріңіз жеңіске жеткізсін! 

Жаңа Жылдарыңыз құтты болсын!!!
“Аудан тынысы” газетінің ұжымы
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Аяз бен Қоян
(орыс халық ертегісі)

Бір күні қыста орман ішінде Аяз бен Қоян кездесіп қалады. 
Қоянды көрген Аяз мақтана жөнеледі:

- Бұл ормандағы ең күшті – менмін! Кез-келгенді жеңемін, 
кімді болса да қатырып, мұзға айналдырып жіберемін!

- Мақтанба, Аяз! Кез-келгенді қатыра алмайсың, - деді 
Қоян.

- Қатырамын десем – қатырамын!
- Жоқ, қатыра алмайсың, - деп Қоян да айтқанынан 

қайтпады.
Олар осылай дауласып-дауласып, соңында Аяз Қоянды мұзға 

айналдырып жібермек болды. Сөйтті де:
- Қане, Қоян, бәс тігейік! Қазір мен сені қатырып, мұз қып 

жіберем!- деді.
- Қане, көрейік!- деп келісе кетті Қоян.

Аяз қаһарына мінді. Бар күшін салып, бұрқасындатты. 
Қоянды жан-жағынан мұздай суық жел орады. Ал қоян бол-
са секіріп, жүгіре жөнелді. Қарлы төмпешіктерден орғып 
өтіп, жоталардан сырғанақ тепті. Арасында былай деп 
өлеңдетіп қояды:

- Маңдайым жіпсіп, қара тер мені басады,
Қыздырып көкте қызыл Күн арай шашады!
Аяз шаршайын деді. «Не деген мықты қоян?!»- деп ойла-

ды да, суықты одан сайын күшейтті. Ызғардың күшейгені 
соншалық ағаштардың қабықтары жарылып, діндеріне 
сықырлап сызат түсті. Ал қоян болса суықты елеген де 
жоқ. Жота басынан біресе сырғанап, біресе домалап, қалың 
қарды қақ жара жүгіріп, ойынын қыздыра берді.  Сөйте-
сөйте Аяздың әбден әлі құрыды. Қоян қату былай тұрсын, 
тоңған да жоқ. Мұны көрген Аяз райынан қайтты.

- Жарайсың, Қоянжан! Сені қатыру мүмкін емес екен,- деді 
Аяз. Қоянның ержүректілігіне риза болған Аяз оған аппақ 
тон сыйлады. Содан бері барлық қояндар қыс кезінде аппақ 
тон киетін бопты.

АҚшАҚАр
(орыс халық ертегісі)

Әлемде әрқилы оқиғалар болады, бұл жай-
ында бізге ертегілер сыр шертеді...

Ерте-ерте-ертеде шал мен кемпір 
өмір сүріпті. Олардың сауып ішір сиы-
ры, сойып жейтін қойлары, тіпті жылы 
пештің жақтауын жамбастап жатар 
мысықтары да болыпты. Екеуінің тек 
балалары болмапты. Олар осыны уай-
ымдап, күнде қайғыға батады екен.

Бір жылы қыста қар қалың жауап, жер 
бетін белуардан қар басыпты. Көрші-
қолаңның балалары бірі қалмай сыртқа 
шығып, шана теуіп, қармен атысып ойнап, 

қардан аққала тұрғыза бастайды. Терезеден ойнап жүрген 
балаларды көрген шал кемпіріне былай дейді:

- Ал, кемпірім, сен неге үндемей, елдің баласына қарап 
отырсың. Жүр біз де сыртқа шығайық. Қартайып тұрсақ 
та аққала жасайық!

- Жақсы, шықсақ шығайық. Бірақ бізге аққала неге керек. 
Одан да Ақшақар жасайық, - деп жауап береді кемпір.

Сөйтті де екеуі сыртқа шықты. Бақшаға барып Ақшақар 
жасай бастады. Көздеріне екі көгілдір түйме қойды. Қос 
бетін алмадай қылып бояды. Алтын түстес матадан 
шаш, алқызыл лентадан ауыз жасады. Олардың жасаған 
Ақшақары сондай әдемі болды. Шал мен кемпірге күлімдеп 
қарап тұрғандай еді. Қос қария өздері жасаған Ақшақарға 
қызыға қарап, көздеріне жас алды.

Бір кезде Ақшақар қолдарын, содан кейін аяқтарын 
қимылдатты. Ептеп орнынан қозғалып, бақша ішінде 
әрі-бері жүрді де, үйге қарай бет алды. Шал мен кемпір таң 
қалғандарынан бір орындарында қатты да қалды.

- Шал-ау, біздің қызымыз тіріліп кетті! Айналайын 
Ақшақарым менің! Үйге қарай бара жатыр. Ұзағынан 
сүйіндіре көр!-деп айқайлады кемпір.

Ақшақар күн санап емес, сағат сайын өсті. Күн өткен 
сайын Ақшақар сұлулана түсті. Қараған сайын көз той-
майтын аруға айналды. Оның тәні қардай ақ, көзі көгілдір, 
шашы алтындай сары еді.

Арада айлар өтті. Көктем де келді. Қар еріп, жер 
көгеріп, жәндіктер ұйқыдан оянып, құстар сайрай ба-
стады. Ауыл балаларының қуанышында шек болмады. 
Барлығы тысқа шығып, ойнап-күліп, көктем жайлы ән 
шырқады. Ал Ақшақар болса мұңайып, көңілсіздене берді. 
Терезеден сыртқа көз салып қарайды да, моншақтай 
жас төгеді.

Күндер өте берді. Жаз да басталды. Бау-бақша гүлге 
оранып, егіс алқаптары жайқалды. Ақшақарды одан 
сайын мұң басты. Күн көзінен тығылып, сыртқа мүлде 
шыға алмайтын болды. Көлеңке мен суық жер іздеп есі 

шықты.
Бұны көрген шал мен кемпірден де тыным кетті.
- Қызым-ау, еш жерің ауырып тұрған жоқ па?- деп сұрады 

кемпір бірде.
- Жоқ, апа, барлық жерім сау,- деді Ақшақар. Десе де қараңғы 

бұрышқа тығыла берді.
Бір күні қыздар жиналып, орманға жидек теруге бармақ болды. 

Олар Ақшақарды да өздерімен бірге баруға шақырды.
- Жүр, Ақшақар! Бізбен бірге жүр!- деді қыздар.
Ақшақардың күн көзіне шыққысы келмеді. Сол кезде шал мен 

кемпір:
- Бара ғой, Ақшақар! Бара ғой, қызым! Құрбыларыңмен бірге 

көңіл көтер, - деді қолқалап.
Ақшақар қолшатыр алып, құрбыларымен орманға келді. Қыздар 

орман ішін аралап, гүлден тәж тоқып, қол ұстаса билеп, көңілді 
әндер айтты. Ал Ақшақар болса суы тастай суық бастау тау-
ып алып, күні бойы соның жанында отырды. Саусақтарын суға 
салып ойнады. Сұп-суық су ішінде саусақтары аппақ маржандай 
боп көрінді екен.

Кеш те келді. Қыздардың ойыны енді қызды. Олар үлкен алау 
жақты. Бастарына гүлдестелерін киіп, алау үстінен секіріп ойна-
ды. Ақшақар алауға жақындамай шетте тұр еді. Қыздар «Сен 
де секір»,- деп, сүйрелей жөнелді. Ақшақардың секіргісі келмеді. 
Құрбылары әбден мазасын алған соң еріксіз алауға жақындады. 
Қорыққанынан аяқ-қолы дірілдеп кетті.

- Секір, секір, Ақшақар!- деп айқайлады қыздар.
Ақшақар жүгіріп келіп, секіріп қалды. Дәл алау үстіне келген-

де «Ах!» деген аянышты дауыс шығарды да, Ақшақар жоқ боп 
кетті. Алау үстінен аппақ бу көтерілді. Бу бұлтқа айналып, 
көкке ұшып, көзден ғайып болды.

Сөйтіп Ақшақар еріп кетті...

ҚысҚы оҚиғА
(Д.Кудряковтан)

Бір орманда шағын, бірақ өте 
жылы апанда ана аю өзінің сүп-
сүйкімді қос қонжығы: Маймақ 
пен Балпаңды бауырына басып 
ұйықтап жатты. Аюлар үшін 
қысқы күндердің бір-бірінен айыр-
масы жоқ. Іш пысырар күндер легі 
бірін-бірі алмастырып, көктемге 
дейін осылай болушы еді.

Алайда олардың бір күні 
басқа күндерден ерекше бол-
ды. Маймақ кенеттен оянып 
кетті. Ол басында қайтадан 
ұйықтамақ болды. Арлы-берлі 
дөңбекшіп, көзін қатты жұмса да, 
етпетінен, шалқасынан жатып 
көрсе де ұйықтай алмады. Сонда 
ол апаннан шығып, орман ішінде 
серуендеп келмекші болды.

- Ой, мына талдарға не болған? 
Айнала неге аппақ? Неге суық? 
Неге тым-тырыс?- деді Маймақ 
апаннан басын шығарып.

Егер Маймақтың орнында басқа 
қонжық болса, ол дереу апанға 
қайтып оралар еді. Бірақ Маймақ 
сондай қызыққұмар болатын. Ол 
барлығын дұрыстап зерттеп 
көрмек болып барлауға шықты. 
Жып-жылы апанынан томпаңдап 
шығып келе жатқан Маймаққа 
тиіндер таңдана қарасты. Ал 
қонжық бір керіліп алды да, жүре 
жөнелді. Ол жол-жөнекей алдыңғы 
аяқтарымен қарды көсіп алып, 
аузына тықты. Міне, қызық! 
Оған сондай оғаш, аппақ әрі 
суық көрінген қар сондай тәтті 
екен. Дәмі таңқурайға ма, балға 
ма, әлде анасының сүтіне ме, 
әйтеуір таныс дәмге ұқсады. 
Ол қос қолымен қарды асай ба-
стады. Сол кезде тура қасынан 
біреудің қатты күліп сөйлеген 
даусы естілді:

- Ақымақ қонжық! Қарды жеуге 
болмайды! Сен оны жеуге бола-
тын ас деп тұрсың ба?

Маймақ басын көтерді. Талдың 
бұтағында әдемі қызыл кеуделі 
бозшымшық отыр екен. Ол 

қонжықты мазақ етіп, қатты-
қатты күледі.

- Сен неменеге күлесің? Мен сені 
қазір ұстап алып, сазайыңды 
беремін,- деді Маймақ.

- Ха-ха-ха!,- бозшымшық 
алдыңғыдан да қатты күлді 
де: - Ұстап көр! Қане қуып жет 
мені, - деп, ұша жөнелді.

Маймақ өзін мазақ еткен құсты 
ұстап алмақ болып жанталасты. 
Бірақ бозшымшық ұстатпады. 
Талдан талға ұшып, қонжықты 
әбден әлекке салды. Маймақ 
өзінің босқа әуре боп жүргенін 
түсінді. Біраздан соң бұл ойын 
бозшымшықты да жалықтырып 
жіберді. Ол қанатын бір серпіп, 
талдардың арасына сіңіп жоқ 
болды.

Маймақ жан-жағына қарады. 
Құсты қуам деп жүріп ол орманның 
шетіне шығып кеткенін 
байқамапты. Анадай жерде 
орманшының үйі байқалады. Ал 
үйдің қасында жарқыраған әдемі 
бір нәрсе тұр. Сендер, әрине, 
біліп отырсыңдар... Бұл – жаңа 
жылдық шырша болатын.

Алайда Маймақ бұрын бұндайды 
көрмеген еді. Ол шыршаға жарық 
шамдар мен түрлі ойыншықтар 

ілінетінін білмейтін. 
Жақын келіп 
ойыншықтарды 
бір-бірден көре ба-
стады. Жарқыраған 
ойыншықтардан 
өз бейнесін 
көріп, таңырқай 
қарады.

Бұл кезде қалың, 
майда қар жауып 
өткен еді. Содан 
кейін қараңғы түсе 
бастады. Маймақтың 
үйіне, анасына 
қайтқысы келді. Ол 
сонда ғана қайтар 
жолды білмейтінін 
ойлады. Қалың қарға отыра кетті 
де, қатты-қатты жылады.

- Балақай, сен неге жылап 
отырсың?- деп сұрады кенет 
біреу.

- Үйіме, анама қайтқым 
келеді... Бірақ қалай бараты-
нымды білмеймін,- деді қонжық. 
Ол осыны айты да көз жасын 
сүртіп, басын көтерді де:

- Ой, сен кімсің?- деді 
таңданып.

- Мен – Аққаламын. Мені 
орманшының балалары жасады да 
осы жерге қойып қойды. Қаласаң, 
мен саған көмектесейін!

Мейірімді Аққала қонжықты 
қолынан ұстап, орманға ертіп 
келді. Орман іші сондай қараңғы 

екен. Қар толассыз жауып тұр. 
Алайда Маймақ енді қорыққан 
жоқ. Себебі оның қасында 
«Үйіңе апарып тастаймын» 
деп уәде берген жаңа досы – 
Аққала бар еді. Олар аздан соң 
апанды іздеп тапты. Ал оның 
ішінде ана аю мен Маймақтың 
бауыры – Балпаң тәтті ұйқы 
құшағында жатыр. Олар тіпті 
Маймақтың сыртқа шығып 
кеткенін де сезген жоқ.

Қонжық мейірімді Аққалаға 
рахмет айтып, өзінің жып-
жылы, сүйікті үйіне кіріп кетті. 
Анасының ыстық бауырына енген 
соң маужырап, көктемге дейін 
алаңсыз ұйқыға кетті.

Аударған: А.ТЛЕУҒАЗИН
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қаЗақСтаН 
ДҮЙСЕНБІ, 5 ҚАҢТАР 
7 : 0 0 « Т А Ң Ш О Л П А Н » . 
10:00Мультфильм10:55«Айтуға 
оңай...»11:40«Арман асуы». 
Телехикая. 7-соңғы бөлімі12:3
0ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Дауа»
. (с субтитрами)13:20«Арнайы 
репортаж»13:40«Ақсауыт». 
Әскери-патриоттық бағдарлама 
14:10«Әли мен Айя». 
Мультфильм14:25«Майя». Мультхи-
кая. 65-66 бөлімдері14:50«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ». САФАРИ. Муль-
тхикая. 22-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10«Келін». Телехикая. 1204-
1205-бөлімдері 17:00«Менің Қа
зақстаным»17:30ЖАҢАЛЫҚТ
АР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«
Шын жүректен!». Реалити шоу 
18:55«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей 
эфир 19:35«ТАҒДЫР». Телехи-
кая. 1-бөлім20:30ЖАҢАЛЫҚТ
АР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 68-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1206,1207-бөлімдері 
23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00ЖАҢ
АЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«
Көкпар» Ұлттық ойын1:40«Дауа». 
(с субтитрами)2:10«Шын 
жүректен!». Реалити шоу 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
СЕЙСЕНБІ, 6 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 68-
бөлім 10:55«Айтуға оңай...» 
11:40«Тағдыр». Телехикая. 1-
бөлім12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12
:45«SPORT.KZ» 13:10«Алаң» 
ток-шоуы14:00«Сыр-сұхбат» 
14:30«Майя». Мультхикая. 67-
68 бөлімдері14:55«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ». САФАРИ. Мультхикая. 
23-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». 
Телехикая. 1206-1207-бөлімдері 
17:00«Келбет» (с субтитрами)
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Ө
ЗЕКЖАРДЫ»18:10«Саяхат». 
Публицистикалық сериал 18:30«Ас 
болсын!» 19:15«ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА». 19:35«ТАҒДЫР». Теле-
хикая. 2-бөлім20:30ЖАҢАЛЫҚ
ТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 69-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1208,1209-бөлімдері 
23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚ
ТАР0:30«Өзекжарды»0:50«С
ыр-сұхбат» 1:25«Шарайна». 
Телесаяхат1:55«Келбет» (с 
субтитрами)2:25«Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
СӘРСЕНБІ, 7 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 69-бөлім 
10:55«Айтуға оңай...»11:40«Тағдыр». 
Телехикая. 2-бөлім12:30ЖАҢА
ЛЫҚТАР12:45«Поэзия әлемі». 
13:10«Заң және біз» 13:50«Мың түрлі 
мамандық».14:20«Әли мен Айя». 

Мультфильм14:35«Майя». Мультхи-
кая. 69-70 бөлімдері14:55«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ». САФАРИ. Муль-
тхикая. 24- бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 
1208-1209-бөлімдері 17:00«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 1
7:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕ
КЖАРДЫ»18:10«Қылмыс пен 
жаза». 18:35«Шарайна». Теле-
саяхат 19:10«ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35«ТАҒДЫР». Теле-
хикая. 3-бөлім20:30ЖАҢАЛЫҚ
ТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 70-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1210, 1211-бөлімдері 
23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚ
ТАР0:30«Өзекжарды»0:50«Ұл
т мақтанышы». Деректі фильм 
1:20«Ас болсын!»2:05«Поэзия 
әлемі». 2:30«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
БЕЙСЕНБІ, 8 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН».  10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 70-бөлім 
10:55«Айтуға оңай...» 11:40«Тағдыр». 
Телехикая. 3-бөлім 12:30ЖАҢ
АЛЫҚТАР12:45«Агробизне
с». (с субтитрами)13:05«Сіз 
не дейсіз?» 13:35«Жан жы-
луы». 14:00«Журналистік 
зерттеу»14:20«Әли мен Айя». 
Мультфильм14:30«Майя». Мультхи-
кая. 71-72 бөлімдері14:55«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ». САФАРИ. Муль-
тхикая. 25- бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1210,1211-бөлімдері 17:00«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 1
7:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Ө
ЗЕКЖАРДЫ»18:10«Мәлім де 
беймәлім Қазақстан».18:40«Поэзия 
әлемі» 19:10«ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35«ТАҒДЫР». 
Телехикая. 4-бөлім20:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...»21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
71-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1212, 1213-
бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0
:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өз
екжарды»0:55«Қылмыс пен 
жаза». 1:20«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм 1:50«Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 2:20«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:55ЖАҢАЛЫҚТАР
ЖҰМА, 9 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 71-бөлім 
10:55«Айтуға оңай...» 11:40«Тағдыр». 
Телехикая. 4-бөлім12:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР12:45«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»13:15«Көкпар» 
Ұлттық ойын14:00«Журналистік 
зерттеу»14:20«Әли мен Айя». 
Мультфильм14:30«Майя». Мультхи-
кая. 73- 74 бөлімдері14:55«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ». САФАРИ. Муль-
тхикая. 26-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1212,1213- бөлімдері 17:00«ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:25«Еңбек түбі - 
береке» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Ұл
ы дала дүбірі». Деректі фильм 
18:35«Ғасырлар үні».19:10«Иман 
айнасы» 19:35«ТАҒДЫР». Теле-
хикая. 5-бөлім20:30ЖАҢАЛЫҚ
ТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». Реа-
лити шоу 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1214, 1215- 
бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖА
ҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:5
5Меруерт Өтекешева, Қалампыр 
Айсанғалиева, Қамар Адамбаева 
«Ою-өрнек құпиясы» драмасын-
да 2:20«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев»2:55ЖАҢАЛЫҚТАР
СЕНБІ, 10 ҚАҢТАР 
7:00Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт8:40«Агробизнес»  (с 
субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК 
ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 
10:05«Дауа». (с субтитрами)10:35«Аc 
болсын!» 11:25«Қазақстан 
дауысы»13:00«Поэзия әлем
і».13:30«Телқоңыр»14:15«С
ырғалым». Телехикая. 16-18 
бөлімдері 16:25«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан». 17:00«ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ» (с субтитрами)17:3
0ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«АЛТ
АЙЫМ - АЛТЫН БЕСІГІМ» 
Республикалық ақындар айтысы2
0:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«ҰЛТТ
ЫҚ ШОУ»22:30«СЕН ҒАНА...». 
Айгүл Иманбаеваның концерт 
0:30ЖАҢАЛЫҚТАР1:00Вин 
Дизель, Лорен Грэм, Фейт 
Форд «Бала бағушы: Арнайы 
тапсырма» комедиясында 
2:40ЖАҢАЛЫҚТАР
ЖЕКСЕНБІ, 11 ҚАҢТАР 
7:00Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт8:30«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан». 9:00«Эльфтің оқиғасы». 
Мультфильм9:30Мультфильм
10:00«Айгөлек». Концерттік 
бағдарлама11:20«Ақсауыт» 
Әскери-патриоттық бағдарлама 
11:55«Шарайна». Телесаяхат 
12:25«СЫР-СҰХБАТ»12:55«Ұлттық 
шоу» 14:15«Сырғалым». Телехикая. 
19-21 бөлімдері 16:25«Баламен 
бетпе-бет» 16:40«Әли мен Айя». 
Мультфильм16:50«Данышпан қарға». 
Мультфильм17:00«ШЫРАЙЛЫ 
ШЕЖІРЕЛІ, ҚҰТТЫ МЕКЕН!» 
Республикалық ақындар айтысы 
19:30«Әзіл әлемі»20:00«АПТА. 
КZ» 21:00«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫ-
СЫ». Тікелей эфир23:00«АЛАҢ» 
ток-шоуы 23:50Пол Уокер, 
Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд 
«Қар құрсауында» драмасын-
да 1:45«КӨКПАР». Ұлттықой
ын2:25«ТЕЛҚОҢЫР»3:10«АП
ТА. КZ» 
«Хабар» 
ДҮЙСЕНБІ, 5 қаңтар 
7:02«Әсем әуен». Концерт8:00Сказки 
Братьев Гримм и Ганса Христиана 
Андерсена «Синяя свечка», «Лов-
кий вор»10:00Информационный 
канал - аналитическая про-
грамма «Жетi күн»11:00«Сәтті 
сауда»11:30Мультфильм. 
«Нико-2»13:00Түскіжаңалық
тар13:15Документальная дра-
ма. «Семейные мелодрамы» 
14:00Телесериал. «Женский 
доктор – 2»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма16:00«Сәтті 
сауда»16:30«Роботым екеуіміз». 
Мультсериал16:55«Подари де-
тям жизнь» 17:00Кешкі жаңал
ықтар17:10«Көзқарас»17:35«Д

у-думан»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Ду-думан»19:00«ТВ 
Б и н го » 2 0 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар20:30«Арнайы ха-
бар» 21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30«Бажалар». 
Телехикая.22:00Премьера! 
Телесериал «Воля небес» 
23:00«Жекпе-жек»23:45Телесериал. 
« С л е д » 0 : 3 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар1:00Итоговый вы-
пуск новостей1:30«Әр үйдің 
сыры басқа». Деректі драма
СЕЙСЕНБІ, 6 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00Мультфильмы. 
«Новогоднее конфетти» 8:30 «Бау-
ыржан шоу - 20 жыл»10:00Таңғы 
жаңалықтар10:15Телесериал. 
«След»11:00Утренний выпуск 
новостей 11:15«Бажалар». 
Телехикая11:40Мультфильм «Ер 
тостик и Айдаһар»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 
14:00Телесериал. «Женский 
доктор – 2»15:00Дневной вы-
пуск новостей15:15«Тағдыр 
ж о л ы » 1 5 : 4 5 « С ә т т і 
сауда»16:15«Роботым екеуіміз». 
Мультсериал16:45«Подари де-
тям жизнь» 17:00Кешкі жаңалы
қтар17:15«Көзқарас»17:45«Экон
омкласс»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Пәленшеевтер» 
телехикаясы19:00«Нүкте». Пікір 
- талас алаңы 20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Бюро рассле-
дований» 21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30«Бажалар». 
Телехикая22:00Премьера! Теле-
сериал «Воля небес»23:00«Арнайы 
хабар» 23:30Телесериал. «След» 
0:30Қорытынды жаңалықтар 
1:00Итоговый выпуск новостей 
1:30«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма 2:00Жаңалықтар
СӘРСЕНБІ, 7 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00Мультфильмы. 
«Новогоднее конфетти» 8:30 «Шан-
шар» әзіл-сықақ театры10:00Таңғы 
жаңалықтар10:15Художественный 
фильм «Золушка» /начало/ 
11:00Утренний выпуск ново-
стей 11:15Художественный 
фильм «Золушка» /продоже-
ние/ 12:00«Бажалар». Телехикая 
12:30«Сәтті сауда»13:00Түскі 
жаңалықтар 13:15Сказки Бра-
тьев Гримм и Ганса Христиана 
Андерсена «Гензель и Гретель» 
14:00Мультфильмы. «Новогоднее 
конфетти» 15:00Дневной вы-
пуск новостей15:15«Армысың, 
Арғымақ жыл!» /начало/17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15«Армысың, 
Арғымақ жыл!» продоже-
ние/ 18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15Новогодний 
концерт «Жаңа жыл, жаңа 
жыр!»20:00Қорытынды жаңалықтар 
20:30«Жаңажылдық қарбалас» 
фильмі21:00Итоговый выпуск 
новостей 21:30«Машинка време-
ни». Новогодний концерт 2015 
3:00Музыкальные клипы
БЕЙСЕНБІ, 8 қаңтар
7:02 Мультфильмы. «Ново-
годнее конфетти» 7:30«Ән 
мен әнші». Жаңажылдық 
бағдарлама8:30Мультфильм. «Ка-
спер мен елестер Рождествосы» 
10:00«Президенттік жаңажылдық 
шыршсы»10:40Художественный 

фильм «Тариф новогодний»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15«Астаналық 
Жаңа жыл - Столичный бал» 
- 201515:00Дневной выпуск 
новостей15:15Художественный 
фильм. «Карнавальная ночь» 
17:00Кешкі жаңалықтар 
17:10«Шаншар» әзіл-сықақ 
театры 18:00Вечерний выпуск 
новостей18:10Алтынай Жорабаева « 
Қазақстаным, алға!»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30Бенефис 
шоу. «Жаңажылдық тарту» /
начало/21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Бенефис 
шоу: Жаңажылдық тарту /
продолжение/23:00Премьера! 
Телесериал «Новогоднее 
сч а с т ь е » 2 : 3 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар3:00Итоговый вы-
пуск новостей
ЖҰМА, 2 қаңтар
7:02Мультсериал7:30Мультфильм 
«Нью-Йорктағы Рождество» 
9:00Сказки Братьев Гримм и Ганса 
Христиана Андерсена «Госпожа 
метелица»10:00«Ғажайып түн». 
Жаңа ылдық қойылым13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Мультфильм. 
«Союз зверей»15:00Дневной вы-
пуск новостей15:15Жаңажылдық 
музыкалық марафон. Қайрат 
Нұртастың ән кеші17:00Кешкі 
жаңалықтар17:10«Шаншар» әзіл-
сықақ театры18:00Вечерний выпуск 
новостей18:10Художественный 
фильм «Осторожно, 
корова!»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Жаңажылдық 
қарбалас» фильмі21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30«Ду-думан». 
«Жаңажылдық тарту»23:00Кино. 
Мегахит. Леа Сейду, Венсан Кассель 
в фантастическом фильме «Краса-
вица и чудовище» 3:00Қорытынды 
жаңалықтар3:30Итоговый выпуск 
новостей
СЕНБІ, 9 қаңтар
7:02Мультфильм «Аңшы 
бала»8:15Көркем фильм 
«Менің атым - Қожа»9:40«Ән 
мен әнші». Жаңажылдық 
бағдарлама10:10Мультфильм «Винни 
Пух. Рождественский Пух».11:40Кино. 
«Игра Эндера»13:40«Ду ду-
ман». Жаңажылдық тарту 
15:25Жаңажылдық музыкалық 
марафон. Мейрамбек Беспаев. 
«Құс қанат ғұмыр» 17:10Кино. 
Премьера! «Академия вампиров
»19:00«Ойжүйрік»20:00«Бенефи
с-шоу» 21:00«Жұлдыздар айты-
сады». Айтыс-шоу 23:40Боевик. 
«22 минуты» 1:10Кино. «Мінсіз 
жігіт» 
ЖЕКСЕНБI, 10 қаңтар
7:02Мультсериал 7:30«Ән мен 
әнші». Жаңажылдық бағдарлама 
10:10Мультфильм. «Атлантида 2: Воз-
вращение Майло» 11:30Мультфильм 
«Гладиаторы Рима» 13:10«Бенефис 
шоу» . Жаңажылдық тарту. 15:30 
Жаңажылдық музыкалық мара-
фон. Заттыбек Көпбосынұлың ән 
кеші17:15Классика индийского 
кино. «Зита и Гита»20:00«Ду-думан» 
21:00Мегахит. Премьера! Николь 
Кидман, Тим Рот, Фрэнк Ладжела, 
Пас Вега в фильме «Принцесса 
Монако» 22:30Кино. «Алып кашу 
операциясы» 0:00Кино. «Бальзак 
– құштарлық билеген ғұмыр» 
1:30«Жат жерде». Телехикая.
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2015 жылдың 5 қаңтарынан  11 қаңтары 
арасындағы алдағы аптаға арналған 

астроболжам 
ғарыш 

дидар

россия 
Понедельник, 05 Января
08:10 Х/ф «Волшебная 

сила».09:20 Т/с «Гюльча-
тай. Ради любви». 12+12:50 
«Рождественская «Песен-
ка года».14:00, 17:00, 23:00 
Вести.14:10, 22:40 Местное 
время. Вести-Москва.14:30, 
17:10 Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.17:20 
Т/с «Верю». 12+23:30 Х/ф 
«Память сердца». 12+03:20 
Юбилей Театра Сатиры.04:20 
Х/ф «Берегите женщин».06:35 
«Комната смеха».

Вторник, 06 Января
08:00 Х/ф «Живите в 

радости».09:20 Т/с «Гюльча-
тай. Ради любви». 12+12:50 
«Рождественская «Песен-
ка года».14:00, 17:00, 23:00 
Вести.14:10 Местное время. 
Вести-Москва.14:30, 17:10 Т/с 
«Сердце матери». 12+21:50, 
23:30 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц». 12+02:10 Рождество 
Христово. Прямая трансляция 
торжественного Рождествен-
ского богослужения.04:10 Д/ф 
«Крест». 12+04:55 Х/ф «Не 
стреляйте в белых лебедей».07:20 
«Комната смеха».

Среда, 07 Января
08:10 Х/ф «Ошибки люб-

ви». 12+09:50 Т/с «Гюльча-
тай. Ради любви». 12+12:30 
«Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям». Праздничный 
концерт.13:40 М/ф «Маша и 
Медведь».14:00, 17:00, 23:00 
Вести.14:10, 17:45 Х/ф «Ва-
ренька. Испытание любви». 
12+17:10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриарха 
Кирилла.18:40 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе». 12+21:10 
Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня». 12+23:30 Х/ф «Птица в 
клетке». 12+03:25 Х/ф «Позд-
няя любовь». 12+05:05 Х/ф 
«Артистка из Грибова».07:30 
«Комната смеха».

Четверг, 08 Января
08:25 М/ф «Маша и 

Медведь».08:50 Х/ф «Сва-
товство гусара».10:05 Т/с 
«Гюльчатай. Ради любви». 
12+12:50 «Рождественская 
«Песенка года».14:00, 17:00, 
23:00 Вести.14:10, 22:40 Местное 
время. Вести-Москва.14:30 Х/ф 

«Варенька. Наперекор судьбе». 
12+16:00, 17:10 Х/ф «Варень-
ка. И в горе, и в радости». 
12+20:50 «Кривое зеркало». 
16+23:30 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит». 12+03:15 Муз/ф 
«Лара Фабиан. Мадемуазель 
Живаго». 12+04:10 Х/ф «Ка-
минный гость». 12+05:45 Х/ф 
«Большая перемена».

Пятница, 09 Января
08:05, 07:10 «Комната 

смеха».08:45 Х/ф «Золотые 
ножницы». 12+10:30 Т/с 
«Гюльчатай. Ради любви». 
12+12:20 Праздничный 
концерт.14:00, 17:00, 23:00 
Вести.14:10, 22:40 Местное 
время. Вести-Москва.14:30, 
17:10 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». 12+20:40 «Ан-
шлаг и Компания». 16+23:30 
Х/ф «Берега». 12+03:20 Х/ф 
«Сильная слабая женщи-
на». 12+04:50 Х/ф «Большая 
перемена».07:50 Х/ф «Старики-
разбойники».

Суббота, 10 Января
09:35 «Сельское утро».10:05 

«Диалоги о животных».11:00, 
14:00, 17:00, 23:00 Вести.11:10, 
14:10, 17:20 Местное время. 
Вести-Москва.11:20 «Военная 
программа».11:50, 07:45 «Планета 
собак».12:20 «Субботник».13:05 
Д/ф «Земля Героев. Илья Муро-
мец. Чудеса России. Ипатьев-
ский монастырь».14:20 Х/ф 
«Кровь не вода». 12+17:30 «Это 
смешно». 12+20:10 «Новая 
волна». Юбилейный вечер 
Аллы Пугачевой.23:30 «Но-
вогодний парад звезд».01:35 
Новогодний Голубой огонек - 
2015.05:45 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!».

Воскресенье, 11 Января
08:15 Х/ф «Не может 

быть!».10:20 «Вся Россия».10:30 
«Сам себе режиссер».11:20 
«Смехопанорама».11:50 «Утрен-
няя почта».12:30 «Сто к одно-
му». Телеигра.13:20 Местное 
время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.14:00, 17:00, 23:00 
Вести.14:10 «Кулинарная 
звезда».15:10 «Измайловский 
парк». 16+17:20 Местное 
время. Вести-Москва.17:30 
Юбилейный концерт Надежды 
Кадышевой.19:30 Х/ф «Царевна 
Лягушкина». 12+23:30 «Ан-
шлаг. Старый Новый год».03:00 
Х/ф «Молодожены». 12+04:55 
Х/ф «Формула любви».06:50 
«Горячая десятка». 12+

тВ3 
Понедельник, 05 Января
09:00, 08:15 Мультфильмы 

СМФ 0+13:15 Х/ф «Приклю-
чения Десперо» 0+15:00 Т/с 
«Синдбад 12+02:00 Х/ф «Ци-
клоп» 16+04:00 Х/ф «Паладин. 

Корона и дракон» 12+05:45 
Х/ф «Рок на века» 16+

Вторник, 06 Января
09:00, 08:30 Мультфильмы 

СМФ 0+10:30 Х/ф «Приклю-
чения Десперо» 0+12:15 Х/ф 
«Паладин. Корона и дракон» 
12+14:00 Х/ф «Циклоп» 16+16:00 
Т/с «Библия 12+02:00 Х/ф 
«Старые ворчуны» 12+04:00 
Х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались» 12+06:00 Х/ф 
«Селин Дион: Мир ее гла-
зами» 12+

Среда, 07 Января
09:00 Мультфильмы СМФ 

0+10:15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+13:00 Док.Х/ф «Святые 
12+02:00 Х/ф «Только ты» 
12+04:15 Х/ф «Грейстоук. 
Легенда о Тарзане, повели-
теле обезьян» 12+07:00 Х/ф 
«Старые ворчуны» 12+

Четверг, 08 Января
09:00, 08:30 Мультфильмы 

СМФ 0+13:00 Т/с «Слепая» 
12+02:00 Х/ф «Дуракам за-
кон не писан» 0+04:15 Х/ф 
«Подарок ангелов» 12+06:30 
Х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались» 12+

Пятница, 09 Января
09:00 Мультфильмы СМФ 

0+13:00 «Человек-невидимка» 
12+23:00 Х/ф «Маска» 12+01:00 
Х/ф «Зеленый шершень» 
12+03:15 Д/ф «Городские 
легенды. Манежная площадь. 
Приманка для денег» 12+03:45 
«Европейский покерный тур» 
12+04:45 Х/ф «Операция 
«Праведник» 12+06:45 Х/ф 
«Подарок ангелов» 12+

Суббота, 10 Января
09:00, 08:15 Мультфильмы 

СМФ 0+12:30 «Школа док-
тора Комаровского» 12+13:00 
Х/ф «Взрослые дети» 6+14:45 
Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+17:30 Х/ф «Дуракам за-
кон не писан» 0+19:45 Х/ф 
«Только ты» 12+22:00 Х/ф 
«Время» 16+00:15 Х/ф «На 
крючке» 16+02:30 Х/ф «Дом 
восковых фигур» 16+04:45 
Х/ф «О, счастливчик» 16+

Воскресенье, 11 Января
09:00, 11:00 Мультфиль-

мы СМФ 0+10:30 «Школа 
доктора Комаровского» 
12+11:45 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+13:30 Х/ф «Опера-
ция «Праведник» 12+15:30 
Х/ф «Зеленый шершень» 
12+17:45 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» 16+20:00 
Х/ф «Маска» 12+22:00 
Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» 16+00:00 Х/ф 
«Животное» 12+01:30 Х/ф 
«Время» 16+03:45 Х/ф «Группа 
«Ранэвэйс»» 16+05:45 Х/ф 
«О, счастливчик» 16+

тоқты. 21.03-20.04. Айналаңыздағылармен 
қарым-қатынастағы шиеленіс өсе бастайды, 

ойлағаныңызды iске асыруыңызға кедергi жа-
сайтын нәрселер жиiрек пайда болады. Бұл ретте 
шыртпалығыңыз  артады, сондықтан бір-бірімен 

зекіп сөйлейді. 
торпақ. 21.04-21.05. Келесi аптада артық 

шығындардан тайсақтау керек, себебi қаржылық 
мәселелерi, ысырап орын алуы мүмкiн. Расын-

да, әдемi болжағыш, интерьерлердi жасауға, 
шығармашылыққа, өз-өзін жетiлдiру үшiн, өз 

келбетiн, гардеробын жақсартуға, сонымен бiрге 
айналасындағы кеңiстiгіне аса оңтайлы кезең. 

егiздер. 22.05-21.06. Керек өз денсаулығыңызға, 
әсiресе тамағыңызға зейiндiрек болсын. Бұл 
жарақаттану қаупi бар кезең, сондықтан жол 
қозғалысы ереженi және техникамен жұмыс 

істеу қауiпсiздiгін сақтауы келеді. 
Шаян. 22.06-22.07. Бұл кезеңде күштiң 

кемшiлiгi бiлiнедi, бұл белсендiлiгiңiзге әсер 
етеді. Шаяндар отбасылық iстерге көп назар ау-
дарады серiктестер қолдау мен көмектің орнына  

ренiш пен жүйке мазасыздығын алып келеді. 
Өзiңізге зейiндi болып, бәрін көкейіңізге түйіңіз.

арыстан. 23.07-23.08.  Сiз үшiн жағдай 
өзгередi, көбiңiзде қаржылық шектеулер пай-
да бола алады, немесе үмiт артқан ақшаңызды 

алмауыңыз мүмкiн. Бұл кезеңде сауысқаннан сақ 
болуыңыз керек, себебi орталарыңыздағылардың 

әлдебiреуi жоспарларыңызды үзiп, 
Арыстандардың ахуалын теңселту үшiн 
жағдайды пайдаланып қалғысы келеді. 

бикеш. 24.08-23.09. Серiктестердің материалдық 
тұрақтылығына қатысты шешiлмеген қаржылық 

мәселелері қайта білінеді, өз жағдайыңызды 
бекiтуге, сонымен бiрге қаржылық дербестiктен 

айрылмауға тырысып, мазасыз күй кешесіз. 
Бикештердің кәсiби саласында да өзгерiс бо-
лып, басшылар, қызметтiң бағыты ауысады. 

Таразы. 24.09-23.10. Таразыларға өз ұстанымын 
«ұрыстарда» қорғауға тура келедi.   жаңа 
Талаптарға үндесуді, істе өзгерiс жасауды 

өткiз қаламауыңыз серiктестермен қатынаста 
аяғыңызды шалуы, одан барып жанжал шығып, 

қарсы тұру пайла болуы мүмкiн. 
сарышаян. 24.10-22.11. Сарышаяндарға бұл 
кезеңде iстерді басқару аса қиындық тудыра-

ды, әдiстерiңіз жұртқа танылмай, әрекеттеріңіз 
қателер мен залалдарға, серiктестермен үлкен 

алалықтарға апарып соқтырады. Сүйіктілермен  
қатынасыңыз бүлінеді, Сарышаяндар  бүлiнiп 
оларға жіті назар аудармайды, сонымен қатар 

қаталдау, мiнегiш бола алады. 
мерген. 23.11-21.12. Осы аптада Мергендердің 
қызбалық шырт етпе әрекеттері жанжалдарға  
апарып қана қоймай, сонымен қатар ұжымда 
сенiм мен абыройды жоғалтуға себепшi бола 
алады. Ал қымбат бағалы заттарды ойламай 
сатып алу, қаржыны сәтсiз салу, қаржылық 

дағдарысқа апарып соқтырады. Осы уақытта 
асыл жарларыңызбен қатынас шиеленiседі, 
бұл құсалыққа, жалғыздыққа себепшi бола 

алады. Мергендердің өздерi жабығырақ, iшi 
арам болады, бұл сiзбен қарым-қатынасыңызды 

ушықтырады. 
тауешкі. 22.12-20.01. Алдағы аптада сiз үшiн 
жағдай өзгередi, әрiптестермен, асыл жарлар-

мен, үй iшiңізбен жанжал, алауыздық пайда бола 
алады. Үйде түйткілдер мен апаттардың шығу, 

сонымен бiрге кәсiби iстермен белсене айналысу 
ықтималы жоғары, сондықтан Тауешкілер екі 

ортада қалады, бұл көңiл күйiңiздi және жақын 
адамдармен қатынасыңызды жақсартпайды. 

Достармен қаржылық мүдделеріңіз тоғыспайды, 
сондықтан ақшаны қарызға бермеген, қарызға  

алмаған жөн.
суқұйғыш. 21.01-19.02. Үйлесімсіз үрдiстерi 

Суқұйғыштардың мансабын, сонымен бiрге   
табыстарын, оларды қаншалықты дұрыс 

үлестiрiнiн қозғауы мүмкін. Осы уақытта 
еңбегiңiздің ақысын әдiл әрі мерзiмінде 

төлемейді, Суқұйғыштарды алдауы мүмкін, 
жақсы атқарылған жұмыс үшін бұрын 

келісілгеннен анағұрлым аз төлейді. Сондықтан 
шартқа қол қоймас бұрын оны ықыласпен 

зерттеңіз. Жақын адамдарыңыздың ортасында 
көптеген қуанышты да бақытты сәттерді бастан 

өткiзе аласыз, сізді үйдегi, жанұядағы қуанышты 
оқиғалар күтiп тұр.

балық. 20.02-20.03. Балықтар бұл кезеңде 
дара шығармашылыққа ден қояды, шаруадан 

шегiнiп, біраз босаңсуды тiлейсiз. Зейiндiлiкті, 
сергектiкті, сақтықты жоғалтасыз, сондықтан 

қате жiберiп, адасасыз, бұл абыройыңызға әсерін 
тигізеді. Қаржылық салаңыз тұрақсызданады, 

шығындарыңыз кірістеріңізден гөрі анағұрлым 
көбейедi. Осы уақытта үйiңізде бейбiт ты-

ныш ахуалды сақтағаныңыз маңызды, себебi 
Балықтардың қызығушылығы жақындарының 
тілегіне сай келмеуі мүмкiн, сондықтан  өзара 

кiнә тағу, өкпелесу орын алады.
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