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АУДАН  БЮДЖЕТІНЕ 
ґзгерістер енгізілді

«2015-2017 жылдарєа  арналєан  аудандыќ  бюджет 
туралы» Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 24 
желтоќсандаєы №36-3  шешіміне ґзгерістер енгізу туралы 
мəселе аудандыќ мəслихаттыѕ бейсенбіде ґткен кезектен 
тыс ХХХVІІІ сессиясында ќаралды.

Аталмыш мəселеге ќатысты аудан əкімдігініѕ экономика 
жəне бюджеттік жоспарлау бґлімініѕ басшысы Д.Жаќыпбеков 
сессия  жўмысына  ќатысушыларєа  аудандыќ  бюджетке 
енгізілгелі отырєан ґзгерістер жайлы хабарлама  жасап, 
туындаєан мəселелер бойынша тїсінік берді.
Алдын ала тўраќты комиссия отырысы барысында жан-

жаќты талќылауєа тїскендіктен кїн тəртібіндегі мəселе 
бойынша депутаттар тарапынан сўраќтар туындатќан жоќ. 
Сондыќтан да мəселе бойынша шешім жобасы тўтастай 
ќабылданды.
Сессия  жўмысына  тґраєалыќ  еткен  №2  Аманкелді 

сайлау  округінен  депутат  Алмахан  Аруанўлы  мəслихат 
депутаттарын  келесі  сессия  жўмысыныѕ  кїн  тəртібіне 
ўсынылєан мəселелермен таныстырды.
Бесінші  шаќырылєан  аудандыќ  мəслихаттыѕ  кезектен 

тыс ХХХVІІІ сессиясыныѕ жўмысына мəслихат хатшысы 
Н .Їкібаев ,  аудан  əкімініѕ  орынбасарлары  Ə .Ќилыбаев , 
Д.Сўлтанбеков, аудан əкімдігініѕ бґлім, мекеме басшылары, 
жергілікті  бўќаралыќ  аќпарат  ќўралдарыныѕ  ґкілдері 
ќатысты.

Ґз тілшіміз.

ÑÅÌÈÍÀÐ-ÒÐÅÍÈÍÃ ÒÀҚÛÐÛÁÛ- 
ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУ

А пт а ны ѕ  с ə р с е н б і с і 
кїні аудандыќ əл-Фараби 
а т ы н д а є ы  м ə д е н и е т 
ї й і н д е  а у м а ќ т ы ќ 
сайлау  комиссиясыныѕ  
ўйымдастыру-шыларымен  
«2015 жылєы  26 сəуірге 
таєайындалєан Ќазаќстан 
Республикасы Президентініѕ 
кезектен  тыс  сайлауын 
ўйымдастыру мен ґткізу» 
таќырыбында  семинар -
тренинг болып ґтті.
Семинар-тренинг жўмысын 

ауд а н дыќ  аума ќ тыќ  с а й л ау 
комиссиясыныѕ тґраєасы Абдан 
Тґлепбергенов жїргізді. 
Аталмыш шараєа аудандыќ аумаќтыќ 

сайлау  комиссиясы  мїшелері , 
учаскелік сайлау комиссияларыныѕ 
тґраєалары, орынбасарлары мен 

хатшылары жəне жергілікті басылым 
ќызметкерлері шаќырылды.
Сґйлеген сґзінде Абдан Баяуўлы 

сайлау  науќанын  ќаржылыќ , 
м а т е р и а л д ы ќ - т е х н и к а л ы ќ , 
ў й ы м д а с т ы р ушы л ы ќ  ж ə н е 
аќпараттыќ  ќамтамасыз  етуге 

байланысты  ґзекті  мəселелер 
жґнінде бірќатар тїсініктемелер 
берд і .  Сайлау  учаскелер інде 
дауыс  беруді  ўйымдастырудыѕ 
жəне  ґтк і зуд іѕ  рəс імдер іне , 
учаскелік сайлау комиссияларыныѕ 
іс-əрекеттеріне  айрыќша  кґѕіл 

бґлді. Сондай-аќ сайлау процесіне 
ќатысушылардыѕ бəрініѕ сайлау 
з а ѕ н а м а с ы  н о р м а л а р ы н ы ѕ 
бўлжытпай саќталуын ќамтамасыз 
ету жəне ґзара іс-ќимыл жасау 
тиімділігін арттыру ќажеттігіне 
ерекше тоќталып ґтті.

« Б і з  ə р  а з а м а т т ы ѕ  ґ з 
конституциялыќ сайлау ќўќыєын 
іске  асыру  їшін  жəне  сайлау 
заѕнамасыныѕ  талаптары  мен 
жалпыєа танымал халыќаралыќ 
ќаєидаттарєа  сəйкес  əділ  де 
транспарентті сайлау науќанын 

ґ т к і з у  ї ш і н 
барлыќ ќажетті 
жаєдай -ларды 
ж а с а у ы м ы з 
кер е к»  –  д еп 
атап ґтті Абдан 
Тґлепберге-нов.
Ел президент-

т і г і н е н 
ї м і т к е р л е р , 
олардыѕ сенімді 
ґкілдері, халыќ-
а р а лы ќ  ж ə н е 
республикалыќ 
байќаушылармен 

жўмыс, дауыс беру барысы мен 
дауыстарды санау мəселелеріне 
жеке -жеке  тоќталып ,  наќты 
міндеттер белгіленді. 
Еѕ бастысы – барлыќ жўмыс 

заѕ аясында болу керектігі ќатаѕ 
ескертілді.                 Ґз тілшіміз.

РЕСПУБЛИКАЛЫЌ  АКЦИЯ  АЯСЫНДРЕСПУБЛИКАЛЫЌ  АКЦИЯ  АЯСЫНДАЄЫАЄЫ

М.Шалєынбай,
“Ауыл жаѕалыєы”.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
ґ з і н і ѕ  ж ы л  с а й ы н є ы 
Жолдауында жəне Ішкі істер 
министрлігініѕ  кеѕейтілген 
о т ы р ы с ы н д а  с ґ й л е г е н 
сґзінде  алєа ќойєан  жалпы 
м емл е к е т т і к  а л дын - а л у 
жїй е с і н  ќ ў ру  жґн і н д е г і 
міндетт ерге  с əйке с  жəне 
ќўќыќ  ќорєау  органдары 
мен  ґ з ге  де  мемлекетт ік 
ќўрылымдардыѕ  бед ел ін 
к ґ т е р у ,  с о н д а й - а ќ  жо л 
п о л и ц и я с ы  ќ ы з м е т і н е 
халыќтыѕ  сенімін  арттыру 
маќсатында ,  «Нўр  Отан»  
партия сы  ба с т ама сымен 
Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Ішкі істер министрлігі бірлесе 
отырып, бїгінгі кїні «Жолда 
ќабылдау »  атты   кезект і 
республикалыќ  акциясын 
ґткізуде. 

ÆÎËÄÀ ҚÀÁÛËÄÀÓ ØÀÐÀÑÛ IÑ ÆҮÇIÍÄÅ
Ап т а ныѕ  с е й с е н б і с і н д е 

а т а л мыш  а к ц и я  а я с ы н д а 
ќ ў р а м ы н д а  «Н ў р  О т а н » 
партиясы аудандыќ филиалы 
т ґ р а є а с ы н ы ѕ  б і р і н ш і 
орынбасары Нўржан Тлепов, 
Байзаќ  аудандыќ  ішкі  істер 
бґлімініѕ əкімшілік полиция 
б а с ты єыныѕ  о рынб а с а ры 
Думан Абдикей, мемлекеттік 
а в т о и н с п е к т о р  М а р а т 
Бестерекбаев жəне бўќаралыќ 
а ќ п а р а т  ќ ў р а л д а р ы н ы ѕ 
ґкілдері бар топ бірлесіп, кґлік 
жїргізушілермен кездесті.
І с -шара  барысында  жол -

п а т р у л ь д і к  п о л и ц и я с ы 
ќызметкерлер і  мен  партия 
ф и л и а л ы н ы ѕ  ґ к і л д е р і 
Сарыкемер-Тараз баєытында 
кґл ік  жїрг і зушілер ін  жол 
ережесіне  ќатысты  мазалап 
жїрген  сўраќтары  бойынша 
ќ а былд ап ,  з а ѕ дылыќ  п е н 
конституциялыќ ќўќыќтарды 

саќтау  мəселелері  бойынша 
а з а м а т т а р є а  т ї с і н і к 
жўмыстарын жїргізді.
Сондай-аќ шара барысында 

бурылдыќ  Э .Сул еймано в , 
К . А й т п а е в ,  д и х а н д ы ќ 
Е .Есильбаев ,  М .Жиенбаев , 
Ш . Б е с б а е в ,  ќ о с т ґ б е л і к 

С . Ч а у ш - О г л ы ,  т а є ы  д а 
басќа  кґл ік  жїрг і зушілер і 
а р н а й ы  т а р а т ы л є а н 
сауалнамаларды  толтырып , 
жол полициясыныѕ жўмысын 
баєалады .  Сауалнамада  жол 
саќшыларыныѕ азаматтармен 
ќ а р ы м - ќ а т ы н а с  к е з і н д е 
ґздерін ќалай ўстайтындыєы 
жґніндегі  сўраќтар  берілген 
болатын.
А к ц и я  ў й ы м д а с т ы р у -

шы л а р ы н ы ѕ  а й т у ы н ш а , 
п а р т и я  м е н  т ў р є ы н д а р 
а р а с ы н д а є ы  б а й л а ны с т ы 
ныєайту  жəне  с ен імд ілкт і 
ќ а лыпт а с тыру,  ќо є ам  мен 
билік  арасында  əѕгімелесу 
алаѕын кеѕейту, мемлекеттік 
ќўрылым ќызметіне ќоєамдыќ 
баќылауды  арттыру,  сондай-
аќ, жол полициясы ќызметіне 
т ў р є ы н д а р д ы ѕ  с е н і м і н 
жоєарылату,  азаматтардыѕ 
азаматтыќ  тїс ін іктер і  мен 
жауапкершіліктерін  кґтеру 
маќс атында єы  і с -шаралар 
алдаєы уаќытта да ґз жалєасын 
табатын болады.

АУДАН БЮДЖЕТІНЕ
Мəслихаттыѕ кезектен тыс сессиясындаМəслихаттыѕ кезектен тыс сессиясында



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 10  сәуір   2015  жыл

ТОО «ROLA-7» стало первым Жамбылским 
предприятием, активно  поддержавшим акцию 

«Важен голос каждого!»
 26 апреля в Казахстане состоятся внеочередные 

президентские выборы. Именно от их проведения 
зависит будущее 17-ти миллионной страны – 
политическая стабильность, экономическое развитие, 
мир и спокойствие во всех городах и аулах. Данная 
избирательная кампания – очень важна, так как 
проходит в непростой период, на фоне разных 
глобальных вызовов и рисков.  Задача Казахстана на 
данном этапе – не допустить негативного сценария 
воздействия внешних факторов, сохранить темпы 
развития и заложить основы будущего продвижения. 
Поэтому крайне важно, чтобы наши граждане, 
сознавая ответственность перед будущим, проявив 

свою гражданскую позицию, выполнили свой 
конституционный долг - пришли и проголосовали.  
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» 

объявляет о старте масштабной информационной 
кампании под слоганом «Важен голос каждого!». 
Главная цель нашей акции –  активизация бизнес-
сообщества и просвещение граждан для максимального 
привлечения к участию в выборах Президента 
Республики Казахстан. 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ АУМАЌТЫЌ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫЅ МЕКЕН-ЖАЙЫ МЕН ЌЎРАМЫ 

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕына 
жəне «Ќазаќстан Республикасы аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ 
ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерініѕ сайлауын ґткізудіѕ кейбір мəселелері туралы» 
Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 24 сəуірдегі №555 Жарлыєымен бекітілген «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ ќўрамына 
кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерін ќызметке сайлау, ґкілеттігін тоќтату жəне ќызметтен босату 
ќаєидасыныѕ» 7-бабыныѕ 62 тармаєына сəйкес Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясы Байзаќ 
ауданы əкімініѕ 2015 жылдыѕ 4 наурыздаєы №3-274   хатыныѕ негізінде Сазтерек ауылдыќ округініѕ 
əкімін сайлау кїні 2015 жылдыѕ мамыр айыныѕ 15-ші жўлдызы болып белгіленгенін хабарлайды.
Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ мекен -жайы мен ќўрамы:
(Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі №114,  Ж.Їшкемпіров атындаєы спорт мектебі, 
тел.: 2-16-04).
Тґлепбергенов Абдан Баяуович- комиссия тґраєасы;
Мурзабеков Кенесбек Умирбекович- комиссия тґраєасыныѕ орынбасары;
Ержанов Нуржан Киякбаевич-комиссия хатшысы;
Абдикаримов Ерлан Тугельбаевич, Ойыкбаев Азимбек, Сагынбеков Болат Мырзаханович, 

Сапарбеков Оразгелды Малдебекович - комиссия мїшелері. 

1 .Ти і с т і  ə к імш і л і к - аума ќ тыќ  б і рл і к 
тўрєындарыныѕ назарына жергілікті бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдары арќылы сайлау кїні туралы 
хабарды жеткізу.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы (п.11) 
2. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына тиісті 

аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ ќўрамын 
жариялау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Сайлау таєайындалєаннан кейін 10 кїннен 

кешіктірмей. (пп.1),7)п.9)
3. Əкімдікке кандидаттарды балама негізде 

аумаќтыќ сайлау комиссиясына тиісті əкімніѕ 
ўсынымы мен кандидаттардыѕ тиісті əкімшілік-
аумаќтыќ  бірліктіѕ  аумаєында  əкімдікке 
кандидаттар ретінде дауысќа тїсуге келісетіні 
туралы ґтініштерді беруі арќылы ўсыну.

Аудан əкімі
Сайлау кїнінен 30 кїн бўрын - 15 сəуір 2015 

жылы басталады жəне сайлау кїніне 25 кїн 
ќалєанда -10 мамыр 2015  жылы аяќталады.

(п.п.13,14,15)
                                                                                                                                                            
4. Таѕдаушылардыѕ тізімдерін жасау жəне 

оларды дауыс беруге арналєан пункте ілу.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы 

тиісті мəслихат
Хатшысыныѕ ўсынуы бойынша.
Дауыс беру кїніне 7 кїн ќалєанда - 8 мамыр2015 

жыл (п.п 1,7)п.п.9,48)
5 .  Əкімд ікке  кандидаттыѕ  Ќазаќстан 

Республикасы Конституциясыныѕ 33-бабы 
3-тармаєында жəне Ќазаќстан Республикасыныѕ 
аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, 
ауылдыќ округтіѕ ќўрамына кірмейтін кенттері мен 
ауылдары əкімдерініѕ сайлауын ґткізу ережесінде 
ќойылатын талаптарєа сəйкестігін аныќтау, тиісті 
хаттама жасау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Їш кїнніѕ ішінде (п.п.12,17,19)
6. Тўрєылыќты жері бойынша салыќ органдарына 

2015 жылєы  1 cəуірге табысы мен мїлкі туралы 
декларация тапсыру.
Кандидат жəне оныѕ зайыбы (жўбайы)
Кандидат тіркелгенге дейін. 
7.Кандидаттарды тіркеу жəне тиісті куəлік 

тапсыру.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Барлыќ ќажетті ќўжаттар алынєаннан кейін 

басталады жəне дауыс беретін кїнге 15 кїн 
ќалєанда - 30 сəуір 2015 жылы аяќталады.

(п.п.20,24)
8. Жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдары 

арќылы немесе ґзге тəсілмен кандидаттардыѕ 
тіркелгені туралы хабарлау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Кандидаттар тіркелгеннен кейін 7-ші кїннен 

кешіктірмей.
(п.п.1)п.22)
9.Кандидат  пен  оныѕ  зайыбы  (жўбайы)

жариялаєан  табысы  жəне  мїлкі  туралы 
мəліметтердіѕ дўрыстыєын тексеру.
Салыќ ќызметі органдары
К а н д и д а т  п е н  о н ы ѕ  з а й ы б ы 

(жўбайы)  декларацияны     тапсырєан 
к ї н н е н  б а с т а п  7  к ї н н і ѕ  і ш і н д е .                                                                                                               
(п.19)

10. Кандидаттардыѕ сенім білдірілген адамдарын  
тіркеу жəне оларєа тиісті куəліктер беру.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Сенім білдірілген адамдардыѕ тізімдерін 

тіркеу їшін берген сəттен бастап (п.п.2)
п.9,п,п,33,34)

11. Кандидаттарєа таѕдаушылармен кездесулері 
їшін шарт негізінде їй-жайлар беру.
Ка н д и д а т т а р ды ѕ  б ґ л і н г е н  ї й -жа й д а 

таѕдаушылармен кездесу кестесін жасау жəне оны 
бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жариялау.
Жергілікті атќарушы органдар жəне жергілікті 

ґзін-ґзі басќару органдары.
Тиісті аумаќтыќ сайлау комиссиялары
 Сайлау алдындаєы їгітті жїргізу кезеѕінде.

(п.п.1,7)п.9)
12. Сайлау алдындаєы їгітті жїргізу.
 Əкімдікке кандидаттар, олардыѕ сенім білдірген 

адамдары.
 Кандидаттарды тіркеу аяќталєан кїннен басталады 

жəне    сайлау кїнініѕ алдындаєы кїні -14 мамыр  
2015 жылы   жергілікті уаќыт бойынша 24 саєатта 
аяќталады.

13. Аумаќтыќ сайлау комиссияларында сайлау 
ќорларын тіркеу.

 Əкімдікке кандидаттар,
олардыѕ сенім білдірген адамдары

 Кандидаттыѕ  ти і ст і  аумаќтыќ  с айлау 
комиссияларына ґтініш жасаєан сəтінен бастап бір 
кїнтізбелік кїнніѕ ішінде (п.п.1,7)п.9)

14. Сайлау ќорларыныѕ арнайы уаќытша шоттарын 
ашу.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Кандидат тіркелгеннен кейін. (п.п.1,7)п.9)
15.Дауыс беруге арналєан пунктті ашу, тиісті 

хаттама жасау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Сайлау берудіѕ басталуына бір саєат ќалєанда. 

(п.52)
16. Əкімніѕ сайлауын ґткізу. Əкімді сайлау 

жґніндегі дауыстарды санау жəне дауыс беру 
нəтижелерін жария ету, əкімді сайлау нəтижелері 
туралы хаттама жасау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Бір кїнніѕ ішінде -2015 жылы 15 мамыр.
(п.п .47-54)
17. Сайланєан əкімді тіркеу. Шешімді жоєары 

тўрєан əкімге жəне тиісті мəслихатќа ўсыну.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Сайлау ґткізілген кїннен бастап бес кїндік 

мерзімде -2015 жылєы 20 мамыр кешіктірмей.
(п.57)
18.Кандидаттыѕ  сайлау  ќоры  ќаражатын 

пайдаланєаны туралы аумаќтыќ сайлау комиссиясына 
есеп беруі.
Əкімдікке кандидаттар
Сайлау ќорытындылары аныќталєаннан кейін 5 

кїннен кешіктірмей -2015 жылєы 20 мамырдан 
кешіктірмей.

(п.44)  
19.Жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында 

сайлау ќорытындылары жəне сайланєан əкімді тіркеу 
туралы хабар жариялау.
Аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Сайлау ґткізілген кїннен бастап 7 кїннен 

кешіктірмей   - 2015 жылєы  22 мамырдан 
кешіктірмей. (п.п.1,7)п,9,п.59)

Ескертпе: Кїнтізбелік жоспардыѕ мəтінінде 
Ќазаќстан  Ре спубликасыныѕ  «Ќазаќстан 
Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциалыќ 
заѕыныѕ  жəне  Ќазаќст ан  Ре спубликасы 
Президентініѕ 2013 жылєы 24 сəуірдегі №555 
Жарлыєымен Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ 
маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері , ауылдыќ 
округтіѕ ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары 
əкімдерін ќызметке сайлау, ґкілеттігін тоќтату 
жəне ќызметтен босату ќаєидалары нормаларына 
сілтемелер жасалды.  

Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ 2015 жылєы 6 сəуірдегі №7 шешіміне ќосымша

БАЙЗАЌ АУДАНЫ САЗТЕРЕК АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ ƏКІМІНІЅ 
КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫН ƏЗІРЛЕУ МЕН ҐТКІЗУ ЖҐНІНДЕГІ 

НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫЅ  КЇНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

Что мы планируем сделать в рамках кампании? 
Первое – наши бизнесмены маркируют производимую 

продукцию специальными эмблемами. Для этого 
разработаны наклейки с логотипом Национальной палаты 
«Атамекен» и  слоганом  акции «Важен голос каждого!». 
Рассчитываем, что  граждане, покупая в магазинах 
макароны или сметану любимых отечественных брендов, 
обязательно обратят внимание на призыв и не забудут 26 
апреля прийти на свои избирательные участки.     
Второе, в торговых центрах, кафе и ресторанах по 

всей стране появятся информационные календари с 
нашей эмблемой, которые ежедневно будут напоминать 
посетителям о выборах Президента РК и оставшемся 

количестве дней до голосования. 
Кром е  т о го ,  н ап омин ат ь 

казахстанцам о выборах будут 
специальные  билборды  НПП , 
которые мы установим на улицах 
городов, ролики «Важен голос 
каждого ! »  на  областных  и 
республиканских телеканалах и 
объявления по радио. 

«Хочу  особо  подчеркнуть , 
Н а ц и о н а л ь н а я  п а л а т а 
предпринимателей не представляет 
никакую  политическую  силу, 
мы не агитируем голосовать за 
того или иного кандидата, мы  
призываем жителей страны прийти 
26-го апреля на избирательные 
участки и проголосовать», - говорит 
директор Палаты предпринимателей 
Жамбылской  облас ти  Асан 
Кошмамбетов.
ТОО  «ROLA-7» работает  с 

2008 года  и производит 28 видов 
макаронных изделий, 7 – лапши 

быстрого приготовления, а также муку первого и 
высшего сорта. Продукция реализуется в Жамбылской, 
Южно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, 
Акмолинской и Мангыстауской областях. 

«Это наш гражданский долг поддержать акцию, 
-  сказал директор ТОО «ROLA-7» Турсунбек Нурбаев. 
– Благодарен Палате предпринимателей за то, что данную 
акцию начали именно с нашего предприятия».

Наш корр.

БАЙЗАЌ АУДАНЫ САЗТЕРЕК АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ ƏКІМІНІЅ ЛАУАЗЫМЫНА КАНДИДАТТАРДЫ 
ЎСЫНУ МАЌСАТЫНДА АУЫЛДЫЌ ОКРУГ ЌАУЫМДАСТЫЄЫМЕН ҐТКІЗІЛЕТІН 

КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР КЕСТЕСІ

Р/с Аудан, ауылдыќ 
округ атауы

Мерзімі

СƏРСЕНБІ
15.04.2015

БЕЙСЕНБІ
16.04.2015

ЖЎМА
17.04.2015

СЕНБІ
18.04.2015

1 Байзаќ ауданы, 
Сазтерек ауылдыќ 

округі

Сазтерек а/о, Абай 
ауылы, ауылдыќ клуб 

сає. 10.00-де

Сазтерек а/о, 
Абай ауылы, 
ауылдыќ клуб 
сає. 10.00-де

Сазтерек а/о, 
Абай ауылы, 
ауылдыќ клуб 
сає. 10.00-де

Сазтерек а/о, 
Абай ауылы, 
ауылдыќ клуб 
сає. 10.00-де

Аудан əкімі аппаратыныѕ басшысы                   Б.Аќбаев

2015 ЖЫЛЄЫ 26 СƏУІРГЕ ТАЄАЙЫНДАЛЄАН ЌАЗАЌСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІЅ КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫНЫЅ  
ДАУЫС БЕРУ УАЌЫТЫ  МЕН ОРНЫ ТУРАЛЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ 

АУМАЌТЫЌ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫЅ ХАБАРЛАМАСЫ
 

САЙЛАУ КЇНІ, 2015 ЖЫЛЄЫ 26 СƏУІРДЕ ЖЕРГІЛІКТІ УАЌЫТ БОЙЫНША 7.00-ДЕН 20.00 САЄАТЌА ДЕЙІН КЕСТЕДЕ 
КҐРСЕТІЛГЕН САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНДЕ ҐТЕДІ

20 Учаскелік сайлау комиссиясы №113 Сарыкемер ауылы, Орынќўлов кґшесі №1, 
аудандыќ электр жїйелерін тарату мекемесі

21 Учаскелік сайлау комиссиясы №114 Тїймекент ауылы, Д.Ќонаев кґшесі №78, мəдениет 
їйі 

22 Учаскелік сайлау комиссиясы №115 Аќжар ауылы, С.Сейфуллин кґшесі №50, 
С.Сейфуллин атындаєы орта мектебі

23 Учаскелік сайлау комиссиясы №116 Мəдімар ауылы, Наржанов кґшесі №3, ауылдыќ 
клуб

24 Учаскелік сайлау комиссиясы №117  Кеѕес ауылы, Теміртаев кґшесі №21, Кеѕес орта 
мектебі

25 Учаскелік сайлау комиссиясы №118 Тегістік ауылы, Школьная кґшесі №1, Чапаев 
атындаєы орта мектебі

26 Учаскелік сайлау комиссиясы №119 Сарыбараќ ауылы, Ќарсаќбаев кґшесі №29, 
Сарыбараќ негізігі мектебі

27 Учаскелік сайлау комиссиясы №120 Ќостґбе ауылы, Əулиеата кґшесі №56д, ауылдыќ 
клуб

28 Учаскелік сайлау комиссиясы №121  Їлгілі ауылы, Жаќыпбай кґшесі №126/1, Їлгілі 
орта мектебі

29 Учаскелік сайлау комиссиясы №122 Ќызыл жўлдыз ауылы, Тортаев кґшесі №53, 
Аќшабаев атындаєы орта мектебі

30 Учаскелік сайлау комиссиясы №123 Талас ауылы, Б.Туєанбаев кґшесі №3, Н.Гоголь 
атындаєы орта мектебі

31 Учаскелік сайлау комиссиясы №124 Дихан – 2 ауылы, Жїзбай кґшесі №21, Дихан орта 
мектебі

32 Учаскелік сайлау комиссиясы №125 Байзаќ ауылы, Байдешов кґшесі №1, С.Абланов 
атындаєы орта мектебі

33 Учаскелік сайлау комиссиясы №126 Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі №76, əл-
Фараби атындаєы мəдениет їйі

34 Учаскелік сайлау комиссиясы №127 Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі №123, 
Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы атындаєы орта мектебі

35 Учаскелік сайлау комиссиясы №128 Сарыкемер ауылы, Ќосы батыр кґшесі №47, 
Є.Мўратбаев атындаєы мектеп-гимназия

36 Учаскелік сайлау комиссиясы №129 Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі №223, 
Ю.Гагарин атындаєы орта мектебі

37 Учаскелік сайлау комиссиясы №130 Сарыкемер ауылы, Абдикаримов кґшесі №48, 
Н.Киікбаев атындаєы орта мектебі

38 Учаскелік сайлау комиссиясы №131 Ќосаќ ауылы, Центральный кґшесі №8 а, Ќосаќ 
негізгі мектебі

39 Учаскелік сайлау комиссиясы №132 Базарбай ауылы, Мўлдиев кґшесі №22, Пушкин 
атындаєы орта мектебі

40 Учаскелік сайлау комиссиясы №133 Жаќаш ауылы, Əйтімбетов кґшесі №44, 
А.Суханбаев атындаєы орта мектебі

41 Учаскелік сайлау комиссиясы №134 Дихан - 1 ауылы, Əлі-Кїзенбай кґшесі №19, 
мəдениет їйі

42 Учаскелік сайлау комиссиясы №135 Кґктал ауылы, Мўќанов кґшесі №14, мəдениет їйі

43 Учаскелік сайлау комиссиясы №136 Кґкбастау ауылы, Ќўрманбайўлы кґшесі №57, 
Амангелді атындаєы орта мектебі

44 Учаскелік сайлау комиссиясы №137 Жаѕатўрмыс ауылы, Жаѕбырбай кґшесі №33, 
Жаѕатўрмыс орта мектебі

45 Учаскелік сайлау комиссиясы №138 Аќшолаќ стансасы, Папиев кґшесі №11, Аќшолаќ 
орта мектебі

46 Учаскелік сайлау комиссиясы №139 Бурыл ауылы, Аєыбай кґшесі №17, Бурыл орта 
мектебі

47 Учаскелік сайлау комиссиясы №140 Ќўмжота ауылы, Талас кґшесі №2/1, Алтынсарин 
атындаєы орта мектебі

48 Учаскелік сайлау комиссиясы №141 Абай ауылы, Жамбыл кґшесі №4, ауылдыќ клуб

49 Учаскелік сайлау комиссиясы №142 Мырзатай ауылы, Центральный кґшесі №19, 
Мырзатай орта мектебі

50 Учаскелік сайлау комиссиясы №143 Жетібай ауылы, Əденов кґшесі №1, Жамбыл 
атындаєы орта мектебі

51 Учаскелік сайлау комиссиясы №144 Талас стансасы, Барысхан кґшесі №54 а, 
фельдшерлік тірек

52 Учаскелік сайлау комиссиясы №145 Ќызыл жўлдыз ауылы, Тортаев кґшесі №70 а, 
ауылдыќ клуб

53 Учаскелік сайлау комиссиясы №146 Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі №123,  
Ж.Їшкемпіров атындаєы спорт мектебі

54 Учаскелік сайлау комиссиясы №147 Сарыкемер ауылы, Мəмбет батыр кґшесі №27 а, 
Сарыкемер орта мектебі

 ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ АУМАЌТЫЌ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫЅ ШЕШІМІ

 6 сəуір 2015 жыл                 №7                 Сарыкемер ауылы

Сазтерек ауылдыќ округі əкімініѕ кезектен тыс сайлауын 
таєайындау туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕына,  
«Ќазаќстан Республикасы аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ ќўрамына 
кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерініѕ сайлауын ґткізудіѕ кейбір мəселелері туралы» Ќазаќстан 
Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 24 сəуірдегі №555 Жарлыєымен бекітілген «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ ќўрамына 
кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерін ќызметке сайлау, ґкілеттігін тоќтату жəне ќызметтен босату 
ќаєидасыныѕ»  5-бабыныѕ 45 тармаєына сəйкес Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясы ШЕШІМ 
ЕТЕДІ:

1. Сазтерек ауылдыќ округі əкімініѕ ґкілеттігі мерзімінен бўрын тоќтатылуына байланысты Сазтерек 
ауылдыќ округі əкімініѕ кезектен тыс сайлауы 2015 жылдыѕ 15 мамырына таєайындалсын.

2. Осы шешімніѕ орындалуын  баќылау Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ хатшысы 
Ержанов Нуржан Киякбаевичке жїктелсін.

Аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ тґраєасы             А.Тґлепбергенов
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Оќушы    шыєармашылыєынан

А ЌПА РАТ ТА Р  А ЄЫНЫАЌПА РАТ ТА Р  А ЄЫНЫБАЙЗАЌ АУДАНЫ БОЙЫНША ТЎРЄЫНДАРДЫЅ СПОРТ 
НЫСАНДАРЫНА ЌОЛЖЕТІМДІЛІГІН ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ КЕСТЕСІ

Спорт нысаныныѕ атауы

Спорт нысанында 
тўрєындардыѕ 
шўєылдануына 

мїмкіндік 
жасалєан спорт 

тїрі

Спорт нысаныныѕ 
мекен-жайы 
(байланыс 
телефоны)

Спорт нысаныныѕ  
меншіктілігі 

(мемлекеттік  немесе 
жеке) мен ќызмет 

кґрсету тїрі
(тегін, аќылы)

Кїні
Спорт 

нысаныныѕ 
жўмыс істеу 

кестесі

Спорт нысаныныѕ 
жўмысына жауапты 
ќызметкер (аты-жґні, 
байланыс телефоны)

1 Орталыќ стадион
Футбол
Волейбол
Баскетбол

Сарыкемер ауылы,
Стадионная №2 тегін/мемлекеттік Сейсенбі-

сенбі
17:00 – 20:00
18:00 – 21:00
18:00 – 21:00

Жамбыл Нўржаубаев
87775075374
872637 21051

2 Бокс залы Бокс 
Ќызыл жўлдыз 

ауылы,
Тортаев №70

тегін/мемлекеттік Дїйсенбі-
бейсенбі

9:00 - 12:00
15:00 – 18:00

Ќанат Əбдіхалыќов
87773191697

3 Кіші футбол алаѕы Футбол Сарыкемер ауылы,
Ќосы батыр№47 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 12:00 – 15:00

17:00 – 20:00
Ораз Назарбек
87712437432

4 Кїрес залы Кїрес
Ќызыл жўлдыз 

ауылы,
Тортаев №53

тегін/мемлекеттік Сəрсенбі-
жексенбі

15:00 – 18:00
9:00 – 12:00

Бекжігіт Сəдуаќас
87775108405

5 Кїрес залы Кїрес Дихан ауылы,  9 Май 
кґшесі №46 тегін/мемлекеттік Бейсенбі-

жексенбі
15:00 – 20:00
9:00 – 18:00

Єалым Мырзалиев
87713329815

6
Ж.Їшкемпіров атындаєы 
спорт сарайыныѕ ойын, 

кїрес залдары
Їстел теннисі

Кїрес
Сарыкемер ауылы,
Байзаќ батыр №123 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 20:00 – 22:00

19:30– 21:30
Аслан Айтбеков

87771172851

7 Бокс, каратэ-до, залдары Бокс
Каратэ-до

Сарыкемер ауылы, 
Байзаќ батыр №114 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00

19:00 – 21:00
Асќар Шаухаров

87775076805
87263722115

8 Бокс залы Бокс Кґктал ауылы, 
Мўќанов№14 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Аєын Абдуалиев

87771646878

9 Абай ауылындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Ќол кїресі

Абай ауылы, 
Центральная№12 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Ілияс Жансаќалов

87774945656

10 С.Абланов  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Баскетбол
Футбол

Байзаќ ауылы, 
Байдешов №1 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Берік Оразбеков

87057334511

11
Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы  
атындаєы орта мектебініѕ 

спорт залы

Волейбол
Баскетбол
Кіші футбол

Сарыкемер ауылы, 
Д.Ќонаев №137 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Жўмаєали Мадимаров

87051172993

12
Є.Мўратбаев атындаєы   
мектеп-гимназиясыныѕ 

спорт залы

Волейбол
Баскетбол
Кіші футбол

Сарыкемер ауылы, 
Ќосы батыра  №47 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 13:30 – 21:30 Ораз Назарбек

87712437432

13 Ленин  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Баскетбол
Футбол

Диќан ауылы, 
Ə.Кїзенбай  №4 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Сихымбай Туребеков

87013320539

14 Їлгілі  ауылындаєы  орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Їлгілі ауылы, 
Жаќыпбай №122 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Ќўралбек Серікбаев

8(72637)50942

15 Ю.Гагарин  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Сарыкемер ауылы, 
Байзаќ батыр  №217 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:30 – 21:30 Баќытжан Жолымбетов

87057376581

16 Жамбыл  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Жетібай ауылы, 
Аденов  №7 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Жексен Тіленшиев

8(72637)35580

17 Диќан ауылындаєы  орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Диќан ауылы, 9 
Май №46 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Еркебўлан Ќўрымбетов

8(72637)51835

18 Суханбаев  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Жаќаш ауылы, 
Мамырўлы №44 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Аќынбек Жантаев

87771036396

19 Ќарасу ауылындаєы  орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Ќарасу ауылы, Ќосы 
батыр №66 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Нўрманалы Жўмекеев

87713972218

20 Алтынсарин атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Ќўмжота ауылы, 
Восточная б/н тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Əділ Ќазбеков

8(72637)24642

21 Кґктал ауылындаєы  орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Кґктал ауылы, 
Ш.Уалиханов №15 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Аєын Абдуалиев

8(72637)50792

22 Сейфуллин  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Аќжар ауылы, 
Сейфуллин  №65 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Махан Ќайдаров

87771648563

23 Аќшабаев  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Ќызыл жўлдыз 
ауылы, Тортаева  

№53
тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:30 – 21:30 Айдын Жабишев

8(72637)32059

24 Н.Киікбаев  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Сарыкемер ауылы, 
Абдикаримова №12 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:30 – 21:30 Шоќан Мекебаев

87056146473

25 Амангелді  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Кґкбастау ауылы, 
Курманбаев

№57
тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Ќайрат Ќўлахметов

8(72637)37443

26 Берікќара  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Аймантґбе ауылы, 
Махамбетали №32 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Мамырбаев Нўрболат

5 16 40

27 Бурыл  ауылындаєы  орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Бурыл ауылы, 9 
Май  №1 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Медет Аќжігітов

87713326034

28 Тїймекент  ауылындаєы  
орта мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Тїймекент ауылы, 
Ќонаев №16 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Серік Молдабеков

87057375191

29 Н.Гоголь  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Талас ауылы, 
Туганбаев №3 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Махамбет Ќалмўратов

8(72637)25652

30 Жаѕатўрмыс  ауылындаєы  
орта мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Жаѕатўрмыс ауылы, 
Жанбырбай №33 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Медет Сартов

8(72637)37443

31 Кеѕес  ауылындаєы  орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Кеѕес ауылы, 
Сатпаев №17 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Тайўзаќ Ќосай

8(72637)50607

32 Мырзатай  ауылындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Мырзатай ауылы, 
Центральная №5 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Ерлан Ќазыбаев

8(72637)52050

33 Ш.Уалиханов  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Ынтымаќ ауылы, 
Наржанов №12 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00

15:00 – 18:00
Асќар Ќорєанбаев

8(72637)51447

34 Чапаев  атындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Тегістік ауылы, 
Школьная №11 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 18:00 – 21:00 Нўрлан Уалиев

8(72637)51793

35 Сарыкемер ауылындаєы орта 
мектебініѕ спорт залы

Волейбол
Кіші футбол

Сарыкемер ауылы, 
Мамырайымов №4 тегін/мемлекеттік Кїнделікті 19:00 – 21:00 Асылбек Молдатаев

87057337351

102 жасты еѕсерген 
КЕЙУАНА

Ауданымызда жүзді еңсерген  ақ жаулықты аналар аз емес. 
Солардың бірі-Шахан ауылының тұрғыны Әлпияш Қадырова. Көпті 
көрген ана Ұлыстың ұлы күні 102 жасқа толды. 1913 жылы Ақтөбе облысына 
қарасты Байғанин ауданында өмірге келген ол,  сол дәуірдің қиындықтарын 
бастан өткеріпті. Ашаршылық кезінде ата-анасымен Түркменстанның 
Мары облысына қоныс аударған  бойжеткен  Баймұрат Мелешов деген 
азаматқа тұрмысқа шығып, 1 қыз, 3 ұлды өмірге әкеледі. 1962 жылы  
ауданымыздағы Чапаев атындағы жеміс-жүзім кеңшарына  көшіп келіп, 
осындағы  шаруашылықты өркендетуге өзіндік үлес қосқан кейуана биыл  102-
ші көктемін қарсы алды. Азиз ананы осы округтің әкімі  А.Әміров  мерейлі 
жасымен құттықтап, сый-сияпатын табыстады.
Өмірдің ащы-тұщысын көрген, үлкен жүректі  ана өзін құрметтеген билік 

басындағы азаматтарға  алғысын айтып,  ақ батасын берді.

Ауыл имамымен жүздесті
Таяуда Аймантөбе ауылдық клубының меңгерушісі Қ.Байнұқова мен 

Берікқара орта мектебінің директоры Н.Мамырбаевтардың ұйытқы болуымен 
“Ислам-тұнып тұрған тазалық” атты  тақырыпта ауыл имамымен кездесу 
өтті.

 Кездесуді Берікқара орта мектебі директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Т.Қасымов ашты. Ауылдық ақсақалдар алқасының төрағасы 
Ж.Үсенов,  Дихан ауылдық ақсақалдар алқасының төрағасы Қ. Бейсенбеков 
және аталмыш мектептің тарих және дінтану пәнінің мұғалімі О. Халиеновтар 
ислам діні, оның мақсаты туралы ойларымен бөлісті.
Клуб меңгерушісі Қ.Байнұқова “Ислам-тұнып тұрған байлық” атты 

тақырыпта баяндама жасады. Дихан  мешітінің имамы Әбдіқұл қажы  діннің 
қоғамда алатын орнына, ислам дінінің құндылықтарына, діндегі бес парыз, 
жастардың діни сауаттылығын көтеру, өсіп келе жатқан өрендерді  теріс 
ағымнан сақтандыру жайын сөз етті. Сонымен қатар ауыл имамы   жүздесу 
барысында туындаған сауалдарға жан-жақты жауап беріп отырды.
Жүздесу  соңында  кездесу қатысушыларына  өзге ағым ықпалында кеткен 

қандастарымыздың тағдыры  туралы бейнефильм көрсетілді.

Ашыќ есік кїні ґтті
Өткен аптада “Өрт қауіпсіздігінің күніне” орай аудандық өрт сөндіру 

бөлімінің ғимаратында ашық есік күні өтті. Ашық есік күніне қатысқан  
Ю.Гагарин  мектебінің 7-9 сынып оқушылары мен тәлімгерлері  өрт сөндіру 
бөлімінің тыныс-тіршілігімен танысты. Байзақ ауданы Төтенше жағдайлар 
бөлімі бастығының уақытша міндетін атқарушы, өртке қарсы қызмет майоры 
Д.Қабышев және №8 ӨСБ-нің бастығы,  өртке қарсы қызмет полковнигі 
Ж.Нығметов  өрт сөндіру автокөліктер мен өрт сөндіру құралдарын  
қолданудың ережелерін түсіндіре отырып, өрт қауіпсіздігі ережесін сақтаудың 
маңызын сөз етті. 
Ашық есік күнінде оқушылар  өздерінің көкейлерінде жүрген сауалдарын 

қойып, нақты жауаптар алды. Ең бастысы осы салада қызмет еткісі келетін 
талапкерлерге Көкшетау техникалық институына құжат тапсыру ережелері 
түсіндірілді, өртті сөндіру кезіндегі қағидаттар туралы толық  ақпарат 
берілді. 

 «Татулықтың тұтқасы, бірліктің бесігі»
Осындай ұранмен Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөліміне қарасты «Өнер 

мектебінің» шығармашылық ұжымы Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығына орай концерттік бағдарламаларымен Тараз қаласындағы қарттар үйі 
мен Сарыкемер орта мектебінде қонақта болды. 

 Мәдени іс-шараның ашылу салтанатында сөз сөйлеген «Өнер мектебінің» 
директоры Ж.Тұрғынбаев ырыс-ынтымағы тасыған тәуелсіз қазақ елінің қазіргі 
жағдайы, тату –тәтті тірлік кешкен ұлттар достастығының маңызы жөнінде әңгіме 
етіп, үлкен-кішіні алда аталып өтілетін Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығы және қазақ хандығының құрылғанына 550 
жыл толу мерейтойларымен құттықтады.
Мұнан соң «Өнер мектебінің» тәрбиеленушілері дайындаған әннен-биден 

шашулар ұсынылды. «Айару» бишілер тобы әр ұлттың биін билесе,   Гүлзада 
Жұмашева, Мейіркүл Тоқбай, Жуас Әбілхайыр, Әсем Сырымбетовалар «Ана», 
«Жаңа арқам», «Бұлқынды жүрек», «Балапан қаз”, «Қазақтың елі», “Келші, келші 
балашым”  әндерін әуелете шырқап, көпшілікке көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Ал, 
кішкентай өнерпаздардан тұратын қобызшылар ансамблі, «Біз өмірдің гүліміз», 
«Аллегеретто» туындыларын, домбырашылар ансамблі «Коробейники», «Ерке 
сылқым», «Сал күрең» халық күйлерін орындап, отырғандарды бір серпінтіп 
тастады. Ақбанбаев Асылжанның орындауындағы «Түрікмен» күйі, Ажар 
Өмірбекқызы  қобызда ойнаған “Шолпан” шығармасы да өте әсерлі шықты.
Халықтар достығын паш еткен іс-шара барысында «Өнер мектебінің» 

суретшілері өз туындыларын көрмеге қойып, көпшілікке олардың мән-мазмұнын 
түсіндірді. Өз кезегінде қарттар үйіндегі аға буын өкілдері мен Сарыкемер орта 
мектебінің ұстаздары және оқушылары концерттік бағдарламаларымен келіп, 
өнерге сусындатқан өнер ұжымына алғыстарын айтып жатты.

Ìåðåéëi ìåðåêåãå àðíàëäû
Аудандыќ балалар мен жасґспірімдер орталыєында   Ќазаќстан  халќы 

Ассмаблеясыныѕ 20  жəне Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына орай 
апталыќ ґтті. Апталыќ барысында “Кґркем оќу” їйірмесініѕ  жетекшісі 
Ш.Мукамбетова “Ќазаќ хандыєыныѕ ќўрылуы”, Ќарасу орта мектебініѕ  
балалар мен жасґспірімдер орталыєына  ќарасты “Кґркем оќу” їйірмесініѕ  
жетекшісі  Ж. Боранќўлова “Меніѕ елім-мəѕгілік ел” атты таќырыптарда  
ашыќ сабаќ ґткізді. “Ќолґнер” їйірмесініѕ жетекшісі  Ж.Тынаева  “Бір 
ел-бір таєдыр” кґрмесін ўйымдастырса, Їлгілі орта мектебінен ашылєан  
С.Спаналиева жетекшілік ететін “Алтын оймаќ” їйірмесі ата-аналарєа,  
мектеп оќушыларына арнап кеѕ кґлемде кґрме ґткізді. 
Апталыќ  соѕында  шараєа белсенді ќатысќан оќушылар марапаттарєа ие 

болды.  

Жас келсе-іске
 «Ќазаќстанныѕ болашаєы-жастар сіздердіѕ ќолдарыѕызда.  Мен сіздерге – 

жаѕа буын ќазаќстандыќтарєа сенім артамын. Болашаќќа деген їкілі їміттіѕ 
тірегісіѕдер. Тəуелсіз елді ґз ќолымен ќўрєан буыннан басталєан ўлы істерді 
кейінгі ўрпаќтыѕ лайыќты жалєастыратынына кəміл сенемін” деген болатын  
Елбасымыз  жастармен кездесуінде. Мемлекет басшысыныѕ  осы сґзі жастарєа 
ўлы істер атќаруєа рух беріп келе жатќаны шындыќ.
Таяуда  Жаѕатўрмыс ауылдыќ округіндегі “Жастар орталыєыныѕ” 

нўсќаушысы  А. Джанысбаевтыѕ ўйытќы болуымен округке ќарасты  Жібек 
жолы, Амангелді, Жаѕатўрмыс жəне Аќшолаќ ауылдарында тўратын  жастар 
арасында ќазаќша кїрес, волейбол, арќан тарту мен  100 метрге жїгіруден 
жарыс ґткізілді. 

 Ќазаќша кїрестен Б.Исмаилов ќарсыластарын шаѕ ќаптырып, бірінші 
орынды жеѕіп алса, 100 метрге жїгіруден Королевка орта мектебі  бас жїлдені 
ќанжыєасына байлады. Волейбол мен арќан тартудан Амангелді  атындаєы орта 
мектептіѕ ўжымы  ешкімге дес бермей, бірінші орынды иемденді.

  Ауыл жастарыныѕ  бос уаќыттарын тиімді   ўйымдастыру баєытында 
“Жастар орталыєыныѕ” нўсќаушысы А. Джанысбаевтыѕ   атќарєан тірліктері 
аз емес. Жаны жомарт азамат  осы  округтегі білім ошаќтарында дəріс  алып 
жатќан, кґп балалы отбасынан шыќќан бірнеше мектеп оќушыларына ґз 
атынан  демеушілік кґрсетті. Игілікті істердіѕ  кґш басында жїретін ілкімді 
жас Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєына орай соєыс ардагерлерініѕ жесірлері мен тыл 
еѕбеккерлеріне ќамќорлыќ танытпаќшы.                       Ґз тілшіміз.

Абай  ат а є а 
Н.Бегаділова, 
Диќан тірек мектебініѕ (ресурстыќ 

орталыќ) 7-сынып оќушысы.

Шын ўлылар бўл заманда кґп тумасын білемін,
Ќазаќ болсаѕ, Абай сґзін оќыєыѕ деп жїремін.
Абай ата салып кеткен жолєа керек адалдыќ,
Ќара ґлеѕге меніѕ даєы ынтыќ аса жїрегім. 

Ќазаќ їшін хаќім Абай шын мəнінде дара шыѕ,
Ўлылыєы барша елмен таба білген жарасым.
Ґлеѕ сґзге ќўмарлыєым жаздырады жырды бўл,
Абай атам айтќандай-аќ “меніѕ де бар таласым”.

Ойшыл жанныѕ даѕќы алыс, кете бермек талайєа,
Жырын жаттап, сґзін ќаттап жїру лəзім ќалайда.
Адамшылыќ, жаќсылыќќа, ізгілікке їндеген,
Барша ќазаќ ќарыздармыз асыл адам - Абайєа.

ООќОќушушыы    шышыєаєармрмаашылылыєыєыынааООќОќушушыы шышыєаєармрмашашылылыєыєынынаа
жолы
арасы
жары
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Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына 
орай  “Дауылпаз жыры даланыѕ” 
атты  дастандармен ќиссаларды атты  дастандармен ќиссаларды 

жатќа айтудан облыстыќ байќаудыѕ жатќа айтудан облыстыќ байќаудыѕ 
ЕРЕЖЕСІЕРЕЖЕСІ

Байќаудыѕ маќсаты: Жамбыл 
облысы  əк імдіг і  ішкі  саясат 
басќармасы  Ќазаќ хандыєыныѕ 
550 жылдыєына орай “Дауылпаз 
жыры даланыѕ” атты дастандар мен 
ќиссаларды жатќа айтудан облыстыќ 
байќауын ґткізеді.
Байќаудыѕ  нег і з г і  маќсаты 

дастандар мен ќиссаларды жатќа айту 
арќылы халыќтыѕ жїрегіне бірлік пен 
татулыќты сіѕіру, ата-бабамыздыѕ 
тəуелсіздік жолындаєы кїрестіѕ, 
елі  їшін  еѕіреген  хандардыѕ , 
батырлардыѕ, билердіѕ, аќындардыѕ 
жанќиярлыќ ќайраткерлігін паш 
ету.  
Халќымыздыѕ ўмытыла бастаєан 

ерлік, елдік дəстїрлерді кеѕінен 
насихаттайтын дастандары мен 
ќиссаларын жаѕєыртып, оларды 
бїгінгі ўрпаќтыѕ игілігіне асыру. Сол 
арќылы жастарды еліміздіѕ тарихына, 
салт- дəстїріне, мəдениетіне деген 
маќтаныш сезімдерін ояту. Ќазаќ 
халќыныѕ бойындаєы єасырлар 
ќалыптастырєан жаќсы ќасиеттерін 
кґрсету.
Жас ўрпаќтыѕ ертеѕгі кїнге ныќ 

сеніммен ќарауына ыќпал етіп, 
азаматтарды, əсіресе жастар мен 
жасґспірімдерді патриоттыќ рухта 
тəрбиелеу.
Байќауды ґткізу тəртібі:
- Байќауєа ќатысушылар туралы 

аќпарат(А.Ж.Т., орындайтын ќисса-
дастанныѕ таќырыбы, байланыс 

телефоны) Тараз ќаласы, «Достыќ» 
алаѕы №1, 303- кабинет мекен-жайы 
бойынша 2015 жылдыѕ 15 мамырына 
дейін ќабылданады.

- Байќау 2015 жылдыѕ маусым 
айында Тараз ќаласында ґтеді;

- Орындау кезегі  əділќазылар 
шешімімен белгіленеді;

- Əрбір ќатысушыєа  15 минґтке 
дейін уаќыт беріледі.
Ќатысушыларєа  ќойылатын 

талаптар мен шарттар
- Ќатысушы талапкерлерге жас 

ерекшелігіне шектеу ќойылмайды;
-  Ќатысушыныѕ  есте  саќтау 

ќабілетініѕ жоєарылыєы;
- Ќисса – дастандарды мəнермен 

жатќа айту шеберлігі;
- Музыкалыќ аспапты ќолданатын 

болса ойнау шеберлігі;
- Сахна мəдениеті мен киім їлгісініѕ 

жарасымдылыєы;
Жеѕ імпа зд ар є а  бер і л е т і н 

жїлделер:
Бас жїлде – біреу
I орын – біреу
II орын – біреу 
III орын – екеу
Ынталандыру сыйлыєы – їшеу
Ќатысушы аныќтамаларды жəне 

мəліметтерді Жамбыл облысы 
əкімдігі ішкі саясат басќармасыныѕ 
(Тараз ќаласы, «Достыќ» алаѕы 
№1, 303- кабинет) 43-71-69, 45-99-
90 телефондары арќылы білуіне 
болады.
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ЌЌЌааззааќќ ххааннддыыєєыынныыѕѕ 555555000 жжыыллддыыєєыыннааЌЌЌааззааќќ ххааннддыыєєыынныыѕѕ 555555000 жжыыллддыыєєыыннаа 
орай “Дауылпаз жыры даланыѕ”орай “Дауылпаз жыры даланыѕ”

Салыќ тґлеушіні 
(САЛЫЌ АГЕНТІН) 

БАНКРОТ ДЕП ТАНУ
А.Сыздыќов,
Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік 

кір істер  басќармасыныѕ  бґлім 
басшысы.

 
Салыќ тґлеушіні (салыќ агентін) банкрот 

деп тану ЌР Салыќ Кодексініѕ 620 -бабында 
кґзделген. Бўл ретте салыќ тґлеушініѕ 
салыќ берешегін мəжбїрлеп ґндіріп алу 
шаралары ќолданылєаннан кейін салыќ 
берешегі сомасын салыќ тґлеуші (салыќ 
агенті) ґтемеген жаєдайда, салыќ органы 
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ 
актілеріне сəйкес оны банкрот деп тану 
жґнінде шаралар ќолдануєа ќўќылы.  
Банкрот деп танылєан салыќ тґлеушiнi 
(салыќ агентiн) тарату тəртібі Ќазаќстан 
Республикасыныѕ оѕалту жəне банкроттыќ 
туралы заѕнамасына  сəйкес  жїзеге 
асырылады. ЌР  07.03.2014 жылєы  №176-V  
«Оѕалту жəне банкроттыќ туралы» Заѕы 
кредиторлар талаптарын борышкер толыќ 
кґлемде ќанаєаттандыруєа дəрменсіз 
болєан кезде туындайтын ќоєамдыќ 
ќатынастарды реттейді, жеделтетілген 
оѕалту рəсімін, оѕалту рəсімін ќолдану 
жəне борышкерді банкрот деп тану 
негіздерін белгілейді, сондай-аќ оѕалту 
жəне банкроттыќ рəсімдерін жїргізудіѕ 
тəртібі мен шарттарын айќындайды. 
Осы Заѕ ќазыналыќ кəсіпорындар мен 
мекемелерден, жинаќтаушы зейнетаќы 
ќорларынан, банктерден, саќтандыру 
(ќайта саќтандыру) ўйымдарынан басќа, 
заѕды тўлєаларды жеделдетілген оѕалту 
рəсімі жəне оѕалту, дара кəсіпкерлер мен 
заѕды тўлєалардыѕ банкроттыєы туралы 
істерге ќолданылады.
Банкроттыќ  борышкердіѕ сотќа берген 

ґтініші  негізінде ерікті тїрде  белгіленеді. 
Банкроттыќ  кредиторлардыѕ немесе 
уəкілеттік берілген ґзге де  тўлєалардыѕ 
сотќа берген ґтініші негізінде  мəжбїрлі  
тїрде белгіленеді. Заѕда белгілінген 
жаєдайларды борышкер  ґзін банкрот деп 
тану туралы ґтінішпен сотќа жїгінуге  
міндетті. 
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К е з е к ш і  М .  Ма не к е е в

 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   14   сәуір

      Сәрсенбі  15  сәуір

        Бейсенбі    16   сәуір

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.20 “Япыр-ай”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.25 Т/х 
“Ќайран заман! Жалєасы”. 08.30 “КТК ќоржынынан”. 09.30 
“Оѕай олжа!”. 10.15 Т/с “Защитница”. 12.00  Новости. 12.40 
“Диагноз”.  13.10 Х/ф “Ораниенбаум. Серебряный самурай”. 
15.20 “Не ври мне”. 16.20 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.45 Т/х 
“Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.  18.40 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 19.45 “Оѕай олжа!” ойын-сауыќты мега-
шоуы. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Чёрный 
квадрат”. 22.10 Т/с “Сильнее судьбы”. 00.00 “Путь на Олимп”. 
00.30 Лига чемпионов УЕФА. Четверть финал. “ПСЖ” (Франция) 
- “Барселона” (Испания). 02.45  “Обзор матчей лиги чемпионов 
УЕФА”. 03.10 Лига чемпионов УЕФА. Четверть финал. “Порту” 
(Португалия) -”Бавария” (Германия).

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Королева бандитов”.  12.00 “Ду ќол шоколад”. 
12.55 Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina+”. 14.30 Т/с “Гончие-5”. 
14.50 “112”. 15.00 Т/с “Гончие-5”. 15.40 “Судебные истории”. 
16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 Т/с “Все сокровища мира”.  
18.50 “Пусть говорят”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х  
“Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  
жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”.  23.45 “Лучший город. Kz”. 
Дневник. 23.55 Т/с “Однажды в Ростове”. 01.40 “Ќылмыстыќ іс 
№” баєдарламасы. 02.05 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 

ЕВРАЗИЯ

07.02, 01.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.15 М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 
М/ф  “Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 
Новости. 11.15, 00.25 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.45 “Магия 
кухни”. 12.20, 21.30 Т/с “Слово офицера”.  13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка 
пересмешника”.  15.00 Новости. 15.15, 23.40 “Бўйымтай”. 15.55 
“Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы.  16.25 Т/с “Пəленшеевтер”.  
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 “100 бизнес-
историй”. 18.00 Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.10, 
22.50 “Біздіѕ їй”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.30 “Мен кґрген соєыс”. 
20.45 “Табиєат тартуы”. 21.00 Новости. 22.00 Т/с “А у нас во 
дворе”. 02.20 “Бюро расследований”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 08.00 Т/х “Їмітіѕді 
їзбе”. 09.00 Х/ф “Кровавый алмаз”. 11.30 “Городские легенды-3”. 
12.30 М/с. 15.00 “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с “Кухня”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/с “Сен келерсіѕ-2”. 22.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 23.30 Х/ф “Джек Райн: Теория 
хаоса”. 01.30 Х/ф “Всё, что я хочу на Рождество”.

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Королева бандитов”.  12.00 “Ду ќол шоколад”. 
12.55 Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina+”. 14.30 Т/с “Гончие-5”. 
14.50 “112”. 15.00 Т/с “Гончие-5”. 15.40 “Судебные истории”. 

06.05 М/ф. 06.15 “Япыр-ай”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.25 Т/х 
“Ќайран заман! Жалєасы”. 08.30 “КТК ќоржынынан”. 09.30 
“Оѕай олжа!”. ойын-сауыќты мега-шоуы. 10.15 Т/с “Защитница”. 
12.00  Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 13.10 Х/ф “Учитель в 
законе”. 15.10 “Не ври мне”. 16.05 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.45 
Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.  18.40 “КТК” ќоржынынан” 
ойын-сауыќты баєдарлама. 19.45 “Оѕай олжа!” ойын-сауыќты 
мега-шоу. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 
“Наша правда”. 22.40 Т/с “Сильнее судьбы” (закл. сер.). 00.00 
Т/с “Лесник”. 00.55 Лига Европы УЕФА. Четверть финал. 
“Севилья” (Испания) - “Зенит” (Россия) 03.05 “Обзор матчей 
лиги чемпионов УЕФА”. 03.30 Лига Европы УЕФА. Четверть 
финал. “Динамо К” (Украина) -”Фиорентина” (Италия). 05.15 
Жаѕалыќтар.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.55 Т/х 
“Сырєалым”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Жедел 
жəрдем”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.20, 03.00  Жаѕалыќтар.  12.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 12.55 “Агробизнес”. 13.20 “Журналистік 
зерттеу”. 13.40 “Сіз не дейсіз?”. 14.10 “Жан жылуы”.  14.35 М/ф 
“Желмен жарысќандар”. 14.55 “Джунгли кітабы”. 15.05  “Əйел 
баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.55 Т/х “Келін”. 17.00, 01.30 Д/ф 
“Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 
“Айналайын”. 19.10 “Индустрияландыру: ўлттыќ ґндіріс”. 
21.05 “Айтуєа оѕай”. 22.45 “Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 23.45 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.50 “Ґзекжарда”. 01.10 “Ќылмыс 
пен жаза”. 02.00 “Мəлім де беймəлім Ќазаќстан”. 02.30 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

07.02, 01.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.15 М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 
М/ф “Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 
Новости. 11.15, 00.25  Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.45  “Магия 
кухни”. 12.20, 21.30 М/с “Слово офицера”. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. 15.00 Новости. 15.15, 23.40 “Бўйымтай”. 15.55 
“Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 16.25 Т/с “Пəленшеевтер”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 “Бизнес сыры”. 18.00 
Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Жекпе-жек”. 20.00 
Жаѕалыќтар. 20.30 “Моя история войны”. 20.45 “Жерўйыќ”. 
21.00 Новости.  22.00 Т/с “А у нас во довре”. 22.50 “Біздіѕ їй”. 
01.50, 02.50  “Арнайы хабар”. 02.20 “Бюро расследований”.

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Королева бандитов”. 12.00 “Ду ќол шоколад”. 
12.55 Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina+” баєдарламасы. 14.30 Т/с 
“Гончие-5”. 14.50 “112”. 15.00 Т/с “Гончие-5”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 Т/с “Все сокровища 
мира”. 18.50 “Пусть говорят”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х  
“Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  
жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”.  23.45 “Лучший город. Kz”. 
Дневник. 23.55 Т/с “Однажды в Ростове”. 01.40 “Ќылмыстыќ іс 
№”.  02.05  “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 08.00 Т/х “Їмітіѕді 
їзбе”. 09.00 Х/ф “Шоссе смерти”. 11.00 “Городские легенды-3”. 
12.00 М/с. 15.00 “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с “Кухня”.  20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 22.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 23.30 Х/ф “Кровавый алмаз”. 02.00 
Х/ф “Враг у ворот”. 04.00 “Ќазаќша концерт”.

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы   таѕ,  Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 
“Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Бірінші студия”. 11.00 
“Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Ауылєа кел, 
аєайын!”. 18.10 “Грани”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/с “Маруся”.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 К/ф. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 
00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.55 Т/х 
“Сырєалым”.  10.50 “Айтуєа оѕай..”. 11.35, 19.35 Т/х “Жедел 
жəрдем”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.15, 03.00  Жаѕалыќтар. 12.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 12.55  “Sport.kz”. 13.15 “Алаѕ”. Ток-шоуы. 
14.05, 01.10 “Сыр-сўхбат”. 14.35 М/ф “Желмен жарысќандар”. 
14.55 М/с “Джунгли кітабы”. 15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.10, 22.55 Т/х “Келін”. 17.00, 02.05 “Келбет”. 17.50 “Ґзекжарды”. 
18.10 “Айналайын”. 19.10 “Ќылмыс пен жаза”. 21.05 “Айтуєа 
оѕай...”.  22.45 “Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 23.45 ”Тїнгі студияда  
Нўрлан Ќоянбаев”. 00.50 “Ґзекжарды”. 01.40 “Шарайна”. 
Телесаяхат. 02.30 ”Тїнгі студияда  Нўрлан Ќоянбаев”.

06.05 М/ф. 06.20 “Япыр-ай”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.25 Т/х 
“Ќайран заман! Жалєасы”. 08.30 “КТК” ќоржынынан”. 09.30  
“Оѕай олжа!”. 10.15 Т/с “Защитница”. 12.00 Новости. 12.40 
“Главная  редакция”. 13.15 Т/с “Лесник”. 15.15 “Не ври 
мне”. 16.20 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.45 Т/х “Мўздан суыќ, 
оттан ыстыќ”.  18.40 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 

баєдарлама. 19.45 “Оѕай олжа!” ойын-сауыќты мега-шоуы. 
20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 
22.10 Т/с “Сильнее судьбы”. 00.00 “Путь на Олимп”. 00.30 Лига 
чемпионов УЕФА. Четверть финал. “Атлетико” (Испания) -”Реал 
М” (Испания). 02.45 Лига чемпионов УЕФА. Четверть финал. 
“Ювентус” (Италия) -”Монако” (Франция). 04.30 Д/с “Секреты 
боевых искусств”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.55 Т/х 
“Сырєалым”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Жедел 
жəрдем”. 12.30, 17.30, 20.30, 00.20, 03.20 Жаѕалыќтар.  12.45 “Ўлы 
Жеѕіске-70 жыл”. 12.55 “Заѕ жəне біз”. 13.35 “Ќылмыс пен жаза”. 
14.00, 02.25 “Поэзия əлемі”. 14.30  М/ф “Желмен жарысќан”. 
14.55  М/с “Джунгли кітабы”. 15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.10, 22.55 Т/х “Келін”. 17.00, 01.10 Д/ф “Ўлт маќтанышы”. 
17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 19.10 “Журналистік 
зерттеу”. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 22.45 “Ўлы жеѕіске-70 жыл”.  
23.45 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.50 “Ґзекжарды”. 
01.40 “Ас болсын!”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02, 00.40 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.15 М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 
М/ф “Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00  
Новости. 11.15, 00.05 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”.  11.45 “Магия 
кухни”. 12.20, 21.30 Т/с “Слово офицера”.  13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Д/с “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка 
переспешника”.  15.00 Новости. 15.15, 23.20 “Бўйымтай”. 15.55 
“Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 16.30 Т/с “Пəленшеевтер”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 “Экономкласс”. 18.00 
Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Біздіѕ їй”.  20.00 
Жаѕалыќтар. 20.30, 02.00 “Бюро расследований”. 21.00 Новости. 
22.00 Т/с “А у нас во дворе”. 22.50, 01.30, 02.30 “Арнайы хабар”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы тан, Əулиеата”. 09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”.  10.35 “Ауылєа кел, аєайын!”. 10.50 “Грани”. 11.00 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі 
фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа 
базарлыќ”.   13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”.  14.00-17.50- техникалыќ їзіліс.  17.55 
“Уроки самопознания”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/с “Маруся”.  20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 
21.20 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45  “Сазды 
əуен”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 08.00 Т/х “Їмітіѕді 
їзбе”. 09.00 Х/ф “Джек Райн: Теория хаоса”.  11.00 “Городские 
легенды-3”. 12.00 М/с. 15.00 “Счастливы вместе”. 19.00 Т/х 
“Кухня”. 20.00 “Информбюро”.   21.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 
22.00  “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 23.30 Х/ф 
“Кровь за кровь”. 01.30 Х/ф “Пятница 13. Часть 4”. 03.30 
“Ќазаќша концерт”. 

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 20.30, 00.20 Новости. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 
Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с ”Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15  Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 
10.30 Т/с “Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10   
“Открытая студия”. Ток-шоуы. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с 
“Сын отца народов”. 16.35 Обзор интернета “KAZNET”. 17.00 
“Такси”. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”.  23.00 “Сырласу”. Ток-шоуы. 
00.50 Т/х “Ґгей ґмір”.

АСТАНА

07.00, 20.30, 23.50 Новости. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.20 
Жаѕалыќтар. 08.05 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 09.00, 
15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/с 
“Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Сырты бїтін...”. 
Деректі драмасы. 13.35 “Дїние жарыќ”. 14.00 Новости. 14.10, 
21.00 Т/с “Сын отца народов”.  16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 
17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 23.00 “Репортёр представляет”. 00.20 
Т/х “Ґгей ґмір”.

АСТАНА

07.00, 20.30, 00.20 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 
23.50 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”.  10.30 
Т/х “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Біз біргеміз”. 
13.35  Арнайы жоба. “Той жыры”.  14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с 
“Сын отца народов”. 16.35 “Сделка”. 17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 
Т/х “Фериха”. 23.00 “SKY-студия”.  00.50 Т/х “Ґгей ґмір”. 

АСТАНА

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 
“Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Первая студия”. 11.00 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Жаса меніѕ 
елім”. 18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/с “Маруся”.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”.  21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

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

31 канал
ХАБАР

КТК

        Дүйсенбі    13  сәуір 
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 “Апта.
kz”. 11.05 “Айтуєа оѕай..”. 11.45, 19.35 Т/х “Жедел жəрдем”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.20, 03.00 Жаѕалыќтар.  12.45 “Ўлы 
Жеѕіске-70 жыл”. 12.55 “Дауа”. 13.25 “Білгірлер бəйгесі”. 
Интеллектуалдыќ сайыс. 14.15 “Аќсауыт”. 14.50 М/с 
“Джунгли кітабы”. 15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.10, 22.45  Т/х “Келін”. 17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 
17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 18.50 “Заѕ жəне 
біз”. 21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.55 Т/х “Сырєалым”. 22.45 
“Ўлы Жеѕіске-70 жыл”. 23.45 “Сіз не дейсіз?”. 00.50 
Футбол. Аєылшын премьер-лигасы. 32 тур “Ливерпуль” - 
“Ньюкасл Юнайтед”.

06.00 Т/х “Сїйген жар”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Королева бандитов”. 12.00 “Əн дария”. 12.55 
Жаѕалыќтар. 13.00 “Лучший город. Kz”. 13.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “П@ytina”. 14.30 Т/с “Гончие-5”. 
14.50 “112”. 15.00 Т/с “Гончие-5”. 15.40 “Судебные истории”.  
16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 Т/с “Все сокровища мира”. 18.50 
“Пусть говорят”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.20 
“П@ytina”. 23.45 “Лучший город. Kz”. 23.55 Т/с “Однажды в 
Ростове”. 01.40 “Ќлмыстыќ іс №” баєдарламасы. 02.05 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 08.00 Т/х “Їмітіѕді 
їзбе”. 09.00 Х/ф “Миссия невыполнима-3”. 11.30  “Городские 
легенды-3”. 12.30 М/с. 15.00 “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с 
“Кухня”.  20.00 “Информбюро”. 21.00  Т/х “Сен келерсіѕ-2”. 22.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 23.30 Х/ф “Шоссе 
смерти”. 01.30 Х/ф “Медвежатник”. 03.30 “Ќазаќша концерт”.

06.05 М/ф. 06.35 “Япыр-ай”. 07.20 “Жїрекжарды”. 07.50 Т/х 
“Ќайран заман! Жалєасы”. 09.00 “Ґнерлі отбасы”. Отбасылыќ 
ойын-сауыќ думаны. 10.00 “Дорога домой”. 10.10 “Удиви меня”. 
Реалити-шоу. 11.10 Х/ф “Дела семейные”. 13.15 “Другая правда”. 
14.15 “Портрет недели”. 15.20 “Слуги народа”. 16.10 “Жўлдызды 
аќиќат”. Тележурналы. 16.50 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.45 Т/х 
“Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 18.40 “КТК” ќоржынынан”.  19.45 
“Оѕай олжа!” ойын-сауыќты мега-шоуы. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Главная редакция”.  22.10 Т/с “Сильнее 
судьбы”. 00.00 Т/с “Лесник”. 01.45 “КТК” ќоржынынан”. 
02.25  Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 03.20 Т/х “Мўздан суыќ, 
оттан ыстыќ”. 04.00 Жаѕалыќтар. 04.25 Д/с “Секреты  боевых 
искусств”.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 “Əулиеата апта”. 10.00 
“Дəстїр дидар”. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Бірлігіміз жарасќан”. 11.00 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Жаѕа айна”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости.  18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 Т/с “Маруся”. 20.00 
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 
кїмбірі”. 20.55 “Тарих таным”. 21.10 “Общество и закон”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

07.00, 01.35 Əн шашу. 07.50 “Сапа”. 08.00 “Репортёр 
представляет”. 08.20 “Суперпапа”. 09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген 
ґмір”. 10.00, 13.00, 20.00, 23.50  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/х “Ґзгерген 
ґмір”. 10.30 Т/с “Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 13.10 
“20.30”. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Сын отца народов”. 
16.40 “20:30. Біздіѕ уаќыт”.   17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 20.30, 
00.20 Новости “20:30”. 23.00 “Открытая студия”.  Ток-шоу. 00.50 
Т/х “Ґгей ґмір”. 

АСТАНА

07.02, 00.55 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00 Аналитическая 
программа “Жеті кїн”. 11.00, 00.20 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
Деректі драма. 11.35 “Подари детям жизнь”. 11.40 “Магия кухни”. 
12.15 М/с “Маша и медведь”. 12.25 М/с “Мишки Гамми”.  12.50 
М/ф “Белка и Стрелка”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 15.00 Новости. 
15.15, 23.35 “Бўйымтай”. 15.55 “Ґмір сабаќтары”. Деректі 
драмасы. 16.25 Т/х “Пəленшеевтер”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 
“Кґзќарас”.  17.45, 18.15 “Ќызыќ тіmes”.  18.00  Новости. 19.00, 
19.15 В прямом эфире -”ТВ БИНГО”.  20.00 Жаѕалыќтар. 20.30, 
01.45, 02.45 “Арнайы хабар”. 21.00 Новости. 21.30 Т/с “Слово 
офицера”. 22.00 Т/с “А у нас во дворе”. 22.50 “Жекпе-жек”. 02.15 
“Бюро расследований”. 

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 Т/с “Все сокровища мира”.   
18.50 “Пусть говорят”. 20.00 “Новости в 20.00”. 20.40 Т/х  
“Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  
жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”.  23.45 “Лучший город. Kz”. 
Дневник. 23.55 Т/с “Однажды в Ростове”. 01.40 “Ќылмыстыќ іс 
№” баєдарламасы. 02.05 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.50 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 03.35 “Контрольная закупка”.

Аудан  
тўрєындарыныѕ 

назарына!
Егер сіз ќандайда бір ќиын жаєдайєа душар 

болсаѕыз,ескертеміз - шешілмейтін жаєдайлар 
болмайды. Шешілетін жолдар əрќашанда 
бар, тек ќана соны таба білу ќажет. Егерде 
біздіѕ  ўсынып отырєан кеѕестерімізден тиімді 
пайдалана алсаѕыз, Сіз сол ќиын жаєдайдан 
шыєа алатыныѕызєа сенімдіміз.
Байзаќ ауданы əкімдігініѕ білім бґлімініѕ 

жанынан ќўралєан «Балалардыѕ ќоєамдыќ 
ќабылдау орталыєы» Сіздер їшін ќызмет 
жасайды жəне əрќашанда сіздерге кґмек 
кґрсетуге дайын.
Орналасќан мекен-жайы:  Сарыкемер 

ауылы, Суханбаев 142 «В» їй.    Сенім 
телефоны: 4-03-06.

«Балалар мен жасґспірімдер орталыєы».

Легализация 
имущества

1 сентября 2014 года вступил в силу Закон 
Республики Казахстан «Об амнистии граждан 
Республики Казахстан, оралманов и лиц, 
имеющих вид на жительство в Республике 
Казахстан, в связи с легализацией имущества». 
Данная акция даёт уникальную возможность 
узаконения ,  в  том  числе  и  имущества , 
находящегося за пределами страны.
Легализация – это процедура признания 

государством прав на имущество, выведенного 
из законного экономического оборота в целях 
сокрытия доходов и (или) не оформленное в  
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан,  либо оформленное на ненадлежащее 
лицо.
В целом легализации подлежит следующее 

имущество:
1) деньги;
2) ценные бумаги;
3)  доля  участия  в  уставном   капитале 

юридического лица;
4) недвижимое имущество, оформленное на 

другое лицо, право на которое или сделки по 
которым в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан подлежат регистрации;

5 )  зд ани я  ( с т р о ени я ,  с о оружения ) , 
находящиеся  на  территории  Республики 
Казахстан, соответствующие строительным 
нормам  и  правилам ,  а  также  целевому 
назначению занимаемого земельного участка, 
принадлежащего субъекту легализации на праве 
собственности;

6) недвижимое имущество, находящееся за 
пределами территории Республики Казахстан.
Документы, представленные на легализацию 

имущества (кроме денег), подлежат возврату с 
указанием причин в следующих случаях:

1) представления неполного пакета документов, 
установленных законом;

2) наличия в представленных документах 
подчисток и исправлений;

3) несоответствия представленных документов 
требованиям законодательства Республики 
Казахстан к таким документам.
При  устранении  причин ,  послуживших  

о снованием  для  возврата  документов , 
представленных на легализацию имущества, 
лицо вправе повторно подать заявление в течение 
установленного настоящим  законом срока 
легализации имущества.

Т-94-04-35. Тез арада Байзаќ ауданы, Жетібай 
ауылындаєы Тґле би кґшесі №22 їй сатылады. 
Їй 5 бґлмелі. Жаздыќ ас їй жəне ќоймажайы 
бар. Егістік алаѕы 0,0800 га. Баєасы келісімді.
Байланыс телефоны: 8 777 944 62 56.

*                  *                   *
Т-95-04-35. 09.04.2015 жылы саєат 21.00-де 

Саулебаев  Абибулла Сейдиллаевичтіѕ атына 
17.09.2001 жылы ЌР ІІМ берілген №011606612 
нґмірлі  жеке куəліктіѕ жоєалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын. 

*                  *                   *
Т-96-04-35. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Талас 

ауылы,  Б.Момышұлы көшесі, №1 үйдің тұрғыны 
болған Сулейманов Мустафа Джафаровичтің 
2014  жылдың 13 қазаны  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

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

*                  *                   *
Т-97-04-35. Утерянное свидетельство о праве на 

наследство по закону, выданное в селе Сарыкемер 
7 ноября 2005 года нотариусом Алмаханбетовым 
Алтаем, зарегистрированное в реестре за 
№1-6247  и утерянный гос.акт на право частной 
собственности на земельный участок для ведения  
личного подсобного хозяйства (№209231, кад.
номер - 06-087-003-302, площадь -0,0910 га) 
на имя Абдикаримова Куаныша Задаевича, 
выданный на основании решения акима 
Сарыкемерского сельского округа 04.11.2008 
года за №457, изготовленный 24.11.2008 года, 
расположенный по адресу:  Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер, ул. Ауезова, д.18, 
считать недействительными.

Сарып (бруцеллез ) 
ауыруынан саќтанайыќ!
  Ж.Жаќсылыќов,
ЌР  АШМ  Ветеринариялыќ  баќылау 

жəне ќадаєалау Комитетініѕ мемлекеттік 
в е т е р и н а р и я л ы ќ - с а н и т а р и я л ы ќ 
инспекторы.

 Бруцеллез (сарып) - жўќпалы індет. Онымен 
барлыќ мал тїлігі жəне адам ауыруы мїмкін. 
Бруцеллезбен ауырєан мал, ауру таратудыѕ 

негізгі кґзі болып табылады. Бўл аурудыѕ 
ќоздырєышы ауру мал организмінен сїт, несеп, 
нəжіс  арќылы сыртќы ортаєа шыєады. Іш 
тастаєан мал ґте ќауіпті, себебі олардан ќаєанаќ, 
шарана суымен бруцелла кґптеп бґлінеді
Сонымен бруцеллез сау малєа ауру малдан 

жўєады.Егер адамдар малдəрігерлік ережелерді 
саќтамаса бруцеллезбен ауырєан малды кїтіп 
баќќан кезде, оныѕ залалсыздандырылмаєан сїті 
мен етін ішіп жегенде ауруєа шалдыєады. Ауру 
бўќаныѕ, ќошќардыѕ, текеніѕ ўрыєы арќылы 
тарайды.
Бруцеллезден таза шаруашылыќтардыѕ малына 

ауру əдетте фермаєа немесе табынєа, отарєа 
сырттан əкелінген асыл тўќымды мал арќылы 
да, кґлік ќатынасынан да, бруцеллезбен ауырєан 
малдыѕ  тїсігін ,  шуын  жеген  иттерден  де 
тарайды. 
Бруцеллез бїкіл денеге зардабы тез тарайтын 

ауруєа жатады. Аурудыѕ клиникалыќ тїрі: 
іш тастау, ќынаптыѕ іріѕді тїрде ќабынуы 
салдарынан малдыѕ ќысыр ќалуы, буындаєы 
сіѕір ќабыныѕ сарысулы ісігі, буынныѕ іріѕді 
ќабынуы, тўќымдыќ бездіѕ шамадан тыс ісуі, 
малдыѕ дене ќызуыныѕ кґтеріліп, жалпы кїйініѕ 
тґмендеуі.
Ќазіргі кезде ауылшаруашылыќ жануарларыныѕ 

бруцеллез(сарып) ауруын аныќтау негізінен 
ќан сарысуын (серологиялыќ )зерттеу арќылы 
жїргізіледі .  Бўл  жўмысты  жїргізіу  əрбір 
мал ўстайтын азаматтардыѕ, шаруа ќожалыќ 
егелерініѕ міндеті. Ауру мал шыќќан жаєдайда 
тез арада ґзгелерден оќшаулап, «Б»деген таѕба 
басылып, сою алаѕында сойылып, ќайта ґѕдеуге 
жіберілуі ќажет. Мал сойылєан орынды  міндетті 
тїрде залалсыздандыру  керек. Ал мїйізді ірі 
ќара малдары арасынан сарып ауруы  шыќќан 
жаєдайда  мал сою алаѕында  сойылып, 12 
саєаттан кейін шектеусіз сатуєа жіберіледі.
Осы шаралар жїйесініѕ іске асып табысты 

болуы  əсіресе  жергілікті  атќарушы  орган 
ќызметкерлерініѕ, шаруашылыќ басшыларыныѕ, 
мал мамандарыныѕ жəне денсаулыќ саќтау бґлімі 
ќызметкерлерініѕ, бір сґзбен айтќанда бїкіл 
халыќтыѕ тікелей атсалысуына байланысты.

Это должен знать каждый


