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ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНЫЅ ХІХ ЕСЕП БЕРУ-САЙЛАУ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНДА

М.МАНЕКЕЕВ,
“Ауыл жаѕалыєы”.

« Н Ұ Р  О Т А Н »  П А Р Т И Я С Ы 
ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫН 
ЖАҚСАРТУ ЖОЛЫНДАҒЫ БАРЛЫҚ ИГІ 
БАСТАМАЛАРҒА  ҰЙЫТҚЫ  БОЛЫП , 
ОРТАҚ МҮДДЕ ЖОЛЫНДА КҮШ БІРІКТІРІП, 
ЕЛІМІЗДІҢ КӨРКЕЙІП, ГҮЛДЕНУІНЕ ӨЗІНІҢ 
ҚОМАҚТЫ ҮЛЕСІН ҚОСЫП КЕЛЕДІ. 

Аптаныѕ бейсенбісі кїні аудан 
орталыєында  орналасќан  əл -
Фараби атындаєы мəдениет їйінде 
«Нўр  Отан» партиясы  Байзаќ 
аудандыќ филиалыныѕ кезекті ХІХ 
есеп беру-сайлау конференциясы 
болып  ґтті .  Аталмыш  жиынєа 
«Нўр Отан» партиясы Жамбыл 
облыстыќ филиалы Саяси кеѕесініѕ 
мїшесі А.Майлыбаев, аудандыќ 
партия филиалы Саяси кеѕесініѕ 
мїшелері, депутаттыќ фракция 
мїшелері, аудандыќ ардагерлер 
кеѕесі мен этно-мəдени орталыќ 
мїшелер і ,  б ірќат ар  мекеме , 
бґлімдердіѕ басшылары, ауылдыќ 
округ  əк імдері ,  кəс іпкерлер , 
бастауыш партия ўйымдарынан 
сайланєан делегаттар, бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдері 
ќатысты.
Еліміздіѕ мемлекеттік Гимнімен 

ашылєан конференция отырысында 
алдымен «Нўр Отан» партиясы 
аудандыќ филиалыныѕ тґраєасы, 
аудан əкімі М.Шїкеевтіѕ аудандыќ 
партия филиалы Саяси кеѕесініѕ 
2014 жылдыѕ ќараша айынан 2016 

жылдыѕ ќазанына дейінгі аралыќта 
атќарєан  жўмыстарыныѕ  есебі 
туралы баяндамасы тыѕдалды. 
Ґз  с ґ з і н :  « 2 0 1 4  жылдыѕ  

ќарашасы   мен  2016 жылдыѕ 
ќазаны аралыєында «Нўр Отан» 
партиясыныѕ есепті кезеѕі болып 
табылады. Бїгінгі конференцияда 
біз осы есепті кезеѕдегі атќарылєан 
жўмыстарды баяндап, оєан баєа 
беретін  боламыз .  «Нўр  Отан» 
п а р т и я с ы н ы ѕ  с а й л ау а л д ы 
тўєырнамасын партия Тґраєасы, 
Е л б а сы  Н .Ə .На з а р б а е в ты ѕ 
«Ќазаќстан-2050» Стратегиясын 
жəне  парти я  Докт рина сын , 
б а сшы лы ќ ќ а  а л а  о т ы р ы п , 
ауданымызда есепті кезеѕде партия 
мїшелерініѕ араласуымен біршама 

жўмыстар атќарылды”-деп бастаєан 
тґраєа, партияныѕ ќоєамдаєы орны 
мен  рґл і ,  бедел і 
жəн е  жер г і л і к т і 
жердегі  ќоєамдыќ 
с а я с и - а х у а л є а 
ы ќ п а л ы ,  е с е п т і 
кезеѕде  аудандыќ 
филиал тарапынан 
а т ќ а р ы л є а н 
і ш к і п а р т и я л ы ќ 
ж ў м ы с т а р 
барысы, ќоєамдыќ 
ќабылдаулар ґткізу, 
партия  филиалы 
С а я с и  к е ѕ е с і 
м е н  Бюро сын д а 
ж ə н е  б а с т ау ыш 
партия  ўйымдары 

жин а лы с т а рын д а  ќ а р а л є а н 
мəселелер, олардыѕ маѕыздылыєы, 
бастауыш  ўйымдарда  жўмыс 
кабинеттерініѕ ашылуы жґнінде 
кеѕінен сґз ќозєады.
Сондай-аќ Мўратхан Жїнісəліўлы 

п а р т и я  Д о к т р и н а с ы н д а є ы 
ќўндылыќтарды   і ске  асыру 
маќсатында  партия  Орталыќ 
аппаратымен  ўсынылєан  тоєыз 
жоба, атап айтќанда, «Ўлы Дала 
елі»,  «Сыбайлас  жемќорлыєы 
жоќ ел - ґркендеуші ел», «Ауыл 
тўрєындарын жўмыспен ќамту», 
«Кедергісіз  келешек», «Айќын 
тариф», «Баќытты балалыќ шаќ», 
«Ардагерлерді  ардаќтайыќ !» , 
«Сəтті ќадам», «Жастар – Отанєа!» 
жобалары  аясында  атќарылєан 
ауќымды істерге тоќталды. 
Сонымен  ќатар ,  їстіміздег і 

жылы  ел  аумаєында  кеѕ інен 

ÒӨÐÀҒÀ ҚÀÉÒÀ ÑÀÉËÀÍÄÛ а т а л ы п  ж а т ќ а н  Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасы Тəуелсіздігініѕ 25 
жылдыєына  орайластырылєан 
іс-шаралар, ширек єасырда аудан 
экономикасыныѕ  жан -жаќты 
дамуына  баєытталєан  бірќатар 
жобалардыѕ  і с ке  а сырылуы 
нəтижесінде ґѕірде шаєын жəне 
орта кəсіпкерлікті, агроґнеркəсіп 
кешенін дамытуєа ќол жеткенін алєа 
тарта отырып, ауыл шаруашылыєы, 
жылыжай ќўрылысы, «Їдемелі 
индустриалды -инновациялыќ 
даму», «Жўмыспен  ќамту  жол 
ка рт а сы - 2 0 2 0 » ,  «Ґѕ і рл е рд і 
дамыту» баєдарламалары бойынша 
атќарылєан  жўмыстар ,  жолдар 
салу,  газбен ,  таза  ауыз  сумен 
ќамтамасыз  ету,  əлеуметт ік , 
мəдениет, білім, денсаулыќ саќтау,  
спорт  салалары ,  мемлекеттік 
жекеменшік серіктестік аясында 
орындалєан  істерді  жан-жаќты 
баяндап берді. 

(Жалєасы 2-бетте).

А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

Е Г Е М Е Н Д І К 
Е Л І М І З Д І Ѕ 
БАСЫНА  БІТКЕН 
ЗОР БАЌЫТ. БИЫЛ 
2 5  Ж Ы Л Д Ы Є Ы  АТ А Л Ы П 
ҐТІЛЕТІН ТƏУЕЛСІЗДІК  ТОЙЫ 
ЖАЌЫНДАЄАН  САЙЫН  ЖЕР -
ЖЕРЛЕРДЕ  ТЇРЛІ  ДЕЅГЕЙДЕ 
МƏДЕНИ, СПОРТТЫЌ ШАРАЛАР 
ҐТКЕРІЛУДЕ. ЌАСИЕТТІ ЖЎМА 
К Ї Н І  К ҐП Ў Л Т ТЫ  БУ РЫЛ 
Е Л Д І М Е К Е Н І Н Д Е  Е Л Е УЛ І 
ДАТАЄА  АРНАЛЫП  ЇЛКЕН  ІС-
ШАРА ЎЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.

Мўндаєы  жўрт  алдымен  ауылдыќ 
амбулаторияныѕ ашылуына ќатысты. 
40 ќабылдаушыєа  арналєан  Бурыл 
ауылдыќ  емханасыныѕ  ќўрылысы  
їстіміздегі  жылдыѕ наурыз айында 
басталєан  болатын .  Енді  міне ,  кґп 
ў з амай  е л  ќуанышына  айн а лып 
отырєан емдеу орнында еѕбек ететін 
5 дəрігер ,  22 орта  буын  медицина 

ќызметкерлер і  мен  1  психолог,  1 
əлеуметтік  маман  мыѕнан  аса  халќы 
бар округ тўрєындарына сапалы ќызмет 
кґрсететін болады.
Жаѕа нысанныѕ ашылу салтанатында 

сґз сґйлеген Жамбыл облысы əкімініѕ 

орынбасары  Ерќанат  Манжуов  егемен 
еліміздіѕ жетістіктерін атай келе, халыќ 
игілігіне берілгелі отырєан емдеу нысанына 
ќўтты болсын айтты. Ал, Бурыл ауылдыќ 
округі  ардагерлер  кеѕесініѕ  тґраєасы 
Сады Ќуатбеков тїрлі ўлттар мекен еткен 
елдімекенніѕ сан саладаєы жетістіктерін 
тілге тиек етіп, жаќсы істердіѕ басында 
жїретін Елбасыдан бастап ел аєаларына 
алєысын жеткізді.
Ауылдыќтар асыєа кїткен ерекше сəт 

лента ќию рəсімі орындалып, аќ жаулыќты 
апалар  шашу  шашќаннан  кейін ,  облыс 

əкімініѕ  орынбасары  Е.Манжуов ,  аудан 
əкімі М.Шїкеев, ауылдыќ округ əкімдері, 
бґлім басшылары мен аудандаєы мекеме 
меѕгерушілері , ќазыналы  ќариялар  жаѕа 
емхананыѕ ішін аралап кґрді. 
Заманауи ќўрылєылармен жабдыќталєан  

емдеу мекемесі мўнтаздай таза, їлкен-кішініѕ 
ем-дом алуына барынша ыѕєайлы 
жаєдай жасалынєан. Осы жерде 
айта  кету  керек ,  емхананыѕ 
ќўрылысын «Ќаратау Ќўрылыс 
- 2 0 3 0 »  ЖШС - і  жїр г і з г е н . 
Бюджеттен бґлінген 167 млн. 
137 мыѕ теѕгеге салынып, біткен 
емхана жаєдайы кґптіѕ кґѕілінен 
шыќты.
Мўнан  соѕ  Тəуелс і зд ікт іѕ 

2 5  жылдыєына  орай  емдеу 
мекемесініѕ  ауласына  25 тал 
отырєызылды. 

(Жалєасы 2-бетте).

ТƏУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ

ЕҢСЕЛІ ЕМХАНА АШЫЛДЫ

ӨСКЕМЕНДІКТЕР 
ÀËҒÛÑÛÍÀ ÁӨËÅÍÄI
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына  орай  және  өңіраралық 
ынтымақтастықты нығайту мақсатында 2016 
жылдың 29 қазанында Өскемен қаласының 
орталық  алаңында  Жамбыл облысының 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі 
ұйымдастырылғаны белгілі.
Жамбыл облысы тауар өндірушілерінің 
қатысуымен өткізілген ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесіне біздің аудан да өз үлесін қосты. 
Аудан аумағындағы ауыл шаруашылығы 
тауарын өндіруші шаруалар үш тонна ет 
өнімдерін (жылқы, сиыр, қой), үш тоннадай 
сүт өнімдерін, екі тонна шұжық өнімдерін, 
отыз бір тоннаға жуық көкөністер, екі тонна 
макарон өнімдерін, төрт жүз литр қымыз 
бен шұбат, бес жүз келіден астам кондитер 
өнімдерін  және 5000 дана жұмыртқаны 
Өскемен қаласының тұрғындарына 15-20 
пайыз төмен бағамен ұсынды. Жәрмеңкені 
жоғары деңгейде өткізу мақсатында Жамбыл 
облыстық  филармониясы  үш  сағаттық 
концерт ұйымдастырды. 

Өз тілшіміз.



««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     12  қараша  2016 жыл

ОН НАВСЕГДА В 
НАШЕЙ ПАМЯТИ
 12 ноября  2011 

года навсегда вошёл 
в историю. В этот 
д е н ь  с о в е рши л 
свой бессмертный 
п о д в и г  н а ш 
земляк, командир 
взвода  батальона 
дорожной полиции 
ДВД Жамбылской 
области ,  капитан 
п о л и ц и и  Га з и з 
А б д и б е к о в и ч 
Байтасов.
Остановив преступника ценной собственной 

жизни,  он предотвратил массовую гибель 
людей. Ему посмертно присвоено звание 
«Халыќ Ќаћарманы».  

Из хроники тех дней 
пятилетней давности:

Эта трагическая для всей страны история 
началась в городе Тараз утром 12 ноября 
2011 года .  Этот  осенний  хмурый  день 
начинался как обычно. Люди спешили 
по своим делам, а правоохранители вели 
свою работу.  Всё началось  во время 
спецоперации Комитета национальной 
безопасности. Двое сотрудников КНБ вели 
наружное наблюдение за неким Кариевым 
– его подозревали в связях с религиозными 
э кс т р еми с т ами .  З ам е тив  с л ежку, 
подозреваемый напал на следивших за ним 
оперативников и убил их. Затем преступник 
присмотрел подходящий автомобиль и напал 
на его владельца. Дальнейшие события 
развивались стремительно и драматично. 
Следующим объектом нападения стал 
оружейный магазин, где террорист, убив 
охранника и смертельно ранив посетителя, 
завладел  стрелковым  оружием .  Далее 
жертвами преступника стали сотрудники 
специализированного отдела охраны, у 
которых нападавший забрал табельное 
оружие автомат и пистолет.
После  всего  этого  он  заехал  домой , 

взял там гранатомёт  и обстрелял здание 
КНБ. Скрываясь с места происшествия, 
преступник ранил ещё двух сотрудников  
полиции. Около трёх часов дня он был 
ранен ,  преследуемый  сотрудниками 
отдельного батальона дорожной полиции. 
Первым  к  подозреваемому  подбежал 
командир взвода капитан полиции Газиз 
Байтасов, при попытке его обезвредить 
террорист  совершил  самоподрыв ,  в 
результате чего капитан полиции погиб на 
месте. Жертв могло быть катастрофически 
больше, если бы террорист успел забежать 
в находящийся неподалеку супермаркет, где 
в такое время суток находилось большое 
количество людей, зачастую с детьми. 
Капитан полиции  Газиз Байтасов ценой 
своей жизни спас город, закрыв телом 
смертника, обвешанного взрывчаткой.
За  этот  подвиг  14 декабря  2011 года 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
вручил вдове дорожного полицейского  
знак «Алтын жўлдыз»  к званию «Халыќ 
Ќаћарманы».
В день трагедии в нашем районе всегда 

проходят  мероприятия ,  посвящённые 
героическому подвигу нашего земляка 
Г.Байтасова.

Вчера  в  районном  ц ентре  прошёл 
торжественный  митинг ,  посвящённый 
пятой годовщине трагических событий 12 
ноября 2011 года. На Аллее Славы состоялось 
возложение цветов к мемориальной доске 
Г.Байтасова .  В  церемонии  возложения   
приняли участие ветераны отдела внутренних 
дел, руководители учреждений и организаций 
района, сотрудники правоохранительных 
органов, жители сёл района.

 «Имя Г.Байтасова, проявившего истинный 
патриотизм в деле сохранения безопасности 
Отчизны ,  золотыми  буквами  вписано  в 
историю, - сказал на траурном митинге 
аким района М.Шукеев. - Он ушёл в самом 
расцвете сил, но его героический подвиг 
навсегда в наших сердцах.  Г.Байтасов - 
пример мужества и чести для каждого 
сотрудника полиции, для простых граждан, 
которые будут  помнить его подвиг всегда. 
То, что мы увековечиваем  имена наших 
героев в мемориалах, прежде всего, нужно 
нашим потомкам, которые должны знать, 
что истинные Герои, защитники Отечества 
есть и сегодня».
На митинге  с ответной речью выступила 

вдова Народного героя Гульжамал Тажиева. 
Друзья, сослуживцы вспоминали высокие 
моральные  принципы ,  человечность , 
ответственность Газиза Байтасова. Память 
Народного героя увековечена в родном селе 
Газиза Байтасова Туймекенте, где его именем 
названа школа, в которой он учился.

 Народный герой Газиз Абдибекович Байтасов 
навсегда останется в памяти народной 
сорокалетним, полным сил и надежд, веры в 
торжество справедливости, верным Родине, 
любящим людей и жизнь.
Когда в стране есть такие люди, такие 

семьи, где они воспитываются, можно с  
гордостью сказать: мы - казахстанцы!

НАШ корр.

(Соѕы. 
Басы 1-бетте).

Ќазіргі таѕда «Нўр 
Отан» партиясы  
Байзаќ  аудандыќ 
филиалына ќарасты 
3 8  б а с т а у ы ш 
партия ўйымында 
127 топ ќўрылып, 

онда 5554 партия мїшесі тіркелген.  Есепті 
мерзімде 514 адам партия ќатарына ќабылданып, 
Жарєыєа сəйкес ќўжаттары толыќ рəсімделсе, 
есепті кезеѕде 10 партия мїшесі ќайтыс болуына 
байланысты партиялыќ мїшелігі тоќтатылса, 
55 партия мїшесі ауданнан тыс жерге кетуіне 
байланысты сол кеткен жерлеріне тіркеуге 
жіберілген, 1 партия мїшесі партия Жарєысыныѕ 
талаптарын бўзєаны їшін партия ќатарынан 
шыєарылєан.  Сондай-аќ филиал тґраєасы 
партияныѕ  ќызметі туралы аќпарат тарату 
жəне партияныѕ маќсаттары мен міндеттерін 
насихаттау, əрбір азаматтыѕ ґзініѕ ќўќыќтары 
мен мїддесіне ќатысты партия  ќўжаттарымен, 
шешімдерімен жəне аќпарат кґздерімен танысу 
мїмкіндігімен ќамтамасыз ету кїн тəртібінен 
тїспейтін  мəселе  болып  отырєандыєына 
тоќталып, филиалдыѕ мəслихаттаєы депутаттыќ 
фракциясы партияныѕ аудандыќ филиалымен 

тыєыз байланыста жўмыс жасап жатќанына 
баса назар аударды. Сондай-аќ баяндамада 
аудандыќ партия филиалы жанынан ќўрылєан 
партиялыќ баќылау комиссиясы мен «Сыбайлас  
жемќорлыќќа  ќарсы  іс-ќимыл  жґніндегі» 
ќоєамдыќ кеѕесініѕ есепті мерзім аралыєында 
атќарєан жўмыстары, «Жас Отан» Жастар 
ќанатыныѕ ќоєамныѕ саяси ґміріне белсенді 
ќатысуы жан-жаќты айтылды. 
Мўратхан  Жїнісəліўлы  алдаєы  уаќытта 

ауданымыздыѕ еѕселі экономикасын сомдап, 
ішкі  тўраќтылыќќа ,  əлеуметтік  іргесініѕ 
беріктігіне ќол жеткізуде жетекші орынды «Нўр 
Отан» партиясыныѕ иелене беретініне сенімін 
білдірді.Сонымен бірге, конференция барысында 
«Нўр Отан» партиясы  аудандыќ  филиалы 
партиялыќ баќылау комиссиясыныѕ тґраєасы 
Р.Сапарбековтіѕ, «Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы іс-ќимыл жґніндегі» ќоєамдыќ кеѕесініѕ 
тґраєасы Р.Сəрсеновтіѕ, филиалдыѕ мəслихаттаєы 
депутаттыќ фракциясы жетекшісініѕ орынбасары 
Г.Туралиеваныѕ баяндамалары тыѕдалды.  
Мандаттыќ комиссия хабарламасы тыѕдалып, 

бірауыздан бекітілген соѕ орыс этно-мəдени 
орталыєыныѕ жетекшісі Л.Горр, “Жас Отан” 
Жастар ќанатыныѕ тґраєасы А.Ќўрманалиев, 
аудандыќ  ардагерлер  кеѕесініѕ  тґраєасы 
К.Бесбаевтар жарыссґзге шыєып, аудандыќ 
партия филиалы Саяси кеѕесініѕ есепті кезеѕ 

аралыєында атќарєан жўмыстарына оѕ баєа 
берді. 
Содан кейін «Нўр Отан» партиясы Жамбыл 

облыстыќ филиалы Саяси кеѕесініѕ мїшесі 
А.Майлыбаев сґз алды. Асаубай Майлыбаев 
аудандыќ филиалдыѕ есептік кезеѕде атќарєан 
жўмыстарына ґз баєасын бере отырып, облыс 
аумаєында атќарылып жатќан оѕды істерге 
тоќталып, партия мїшелерініѕ алдаєы уаќытта 
санын арттыру мен жасотандыќтар туралы ой-
пікірімен бґлісті.
Баєдарлама  бойынша  жарыссґзден  соѕ , 

ўйымдастырушылыќ мəселелер ќаралды. Оєан 
ќатысушы делегаттар бірауыздан «Нўр Отан» 
партиясы аудандыќ филиалыныѕ тґраєалыєына 
Мўратхан Жїнісəліўлы Шїкеевті, 19 адамды 
аудандыќ  партия  филиалы  Саяси  кеѕесі 
мїшелігіне, 32 партия мїшесін «Нўр Отан» 
партиясы облыстыќ филиалыныѕ кезекті ХVІІІ 
конференциясына делегат етіп сайлады. 
Есеп беру-сайлау конференциясыныѕ жўмысы 

партия  əнўранымен  аяќталды .  Бўдан  соѕ  
аудандыќ партия филиалы Саяси кеѕесініѕ 
отырысы басталды. Оныѕ кїн тəртібінде Саяси 
кеѕестіѕ бюро мїшелерін сайлау мəселесі 
ќаралды. Кеѕес мїшелері бірауыздан тізім 
бойынша 9 адамнан ќўралєан бюро мїшелерін 
бекітіп, дауыс берді.  Конференция соѕында 
партия делегаттары естелік суретке тїсті.

ÒӨÐÀҒÀ ҚÀÉÒÀ ÑÀÉËÀÍÄÛ

Р.ҚОЙЛЫБАЕВ,
аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық ,  жолаушылар  көлігі  және 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы.

ҚАЗІРГІ ТАҢДА ӘЛЕМНІҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫ, ЖЕР 
БЕТІНДЕГІ АДАМ САНЫНЫҢ КӨБЕЮІ, АДАМЗАТТЫҢ 
ТҰТЫНУШЫЛЫҚ  ҚАБІЛЕТІНІҢ  ӨСУІ  ӘСЕРІНЕН , 
БІЗДІҢ ӨМІРІМІЗГЕ ЕҢ ҚАЖЕТТІ АЗЫҚ-ТҮЛІК, АУЫЗ 
СУДЫҢ  ТАПШЫЛЫҒЫ  КӨП  ЕЛДЕРДЕ  СЕЗІЛУДЕ . 
АЛ XXI - ҒАСЫРДЫ ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНСЫЗ 
(КОМПЬЮТЕР ,  ТЕЛЕДИДАР ,  ТЕЛЕФОН ,  АС  ҮЙ 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ Т. Б.) ЕЛЕСТЕТЕ АЛМАЙМЫЗ. БІЗДІҢ 
ӨМІР  СҮРУІМІЗ  ҮШІН  ЭЛЕКТР  ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ 
АЛАР ОРНЫ ЕРЕКШЕ. КҮН САЙЫН ОҒАН ДЕГЕН 
СҰРАНЫСТЫҢ  АРТУЫНАН ,  ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ 
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫМЕН ТОЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
ӘЛЕМ ЕЛДЕРІНІҢ БАСТЫ МӘСЕЛЕСІНЕ АЙНАЛДЫ. 
БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДЕ ОСЫ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ЖОЛЫНДА 

КӨПТЕГЕН ІСТЕР АТҚАРУДА. АТАП АЙТАР БОЛСАҚ, 
АСТАНА ҚАЛАСЫНДА «БОЛАШАҚТЫҢ ЭНЕРГИЯСЫ» 
ТАҚЫРЫБЫМЕН ӨТКІЗІЛЕТІН "ЭКСПО - 2017" 
КӨРМЕСІ .  БҰЛ  КӨРМЕДЕ  ЭНЕРГИЯ  ӨНДІРУДІҢ 
ТИІМДІ, АРЗАН, ТАБИҒАТҚА ЗИЯНЫ АЗ БОЛАТЫН 
ТӘСІЛДЕРІ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КӨРСЕТІЛЕДІ ДЕП 
ЖОСПАРЛАНУДА.
Қуат көздерін үнемді пайдалану еліміз ұстанған 

басым бағыттардың бірі. Өткен жылдың қаңтар 
айында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
Республикасының  «Энергия  үнемдеу  және 
энергия тиімділігін арттыру туралы» Заңына 
қол қойды. Былтыр елімізде қуаттылығы 100 
ватты, биыл 75 ватты, ал, келер жылға қарай 25 
ватты құрайтын қыздыру шамдарын әкелуге 
және сатуға тыйым салынбақ. Олардың орнына 
жарықтандырудың  жарықдиодты  шамдар 
секілді тиімді әрі үнемді көздері келуі тиіс. 
Сондықтан да энергия үнемдеудің бір тетігі - 
үнемдегіш шамдар болып отыр. Қазір мұндай 
шамдар базарлар мен дүкен сөрелерінде самсап 
тұр. Қуат көзін үнемдейтін шамдарды халықтың 
көп бөлігі пайдаланып та жүр. Алайда, мамандар 
бұл шамдардың пайдасымен қатар, зияны барын 
да анықтауда. 

Энергия  үнемдеуші  шамдардың  қоршаған 
ортаға, денсаулыққа әкелер зиянын көпшілік 
біле бермейді, білседе істен шыққан шамдарды 
арнаулы орындарға өткізбейді. Люминесцентті 
энергия  үнемдейт ін  шамдардыңәдеттег і 
қолданылып жүрген шамдарға қарағанда үлкен 
айырмашылықтары бар. 
Біріншіден, тоқ көзін 5 есе үнемді жұмсайды, 

екіншіден жұмыс істеу уақыты 20 есе ұзақ. Бірақ, 
бұл энергия үнемдеуші шамдардың бір үлкен 
кемшілігі, шыны іші сынап буымен толтырылған. 
Әрине, ол шамдарды қолданғанда ағзаға әкелер 
ешқандай зияны жоқ, бірақ ол сынатын болса 
немесе істен шығып қоқыс жәшігіне лақтырылса, 
онда шынысы сынып, сынап буы ауаға тарайды. 

Сынап буы қауіпті улы заттардың жіктелуінде 
«А» тобына жатады, яғни өте улы зат. Сынап 
буы иіссіз зат, концентрациясы небәрі 0,25 мг/м3 
сынап буы бар ауамен тыныс алған кезде, сынап 
буы өкпеде қалып қойып, сонда жиналады. Ал, 
егер де сынап буының концентрациясы одан 
да көп болса, теріден тікелей сіңіп, жалпы қан 
айналымына  енеді .  Сонымен  қатар ,  бауыр , 
бүйрек, ішек құрылыстары мен жүйке жүйелерін 
зақымдайды.
Қазақстан Республикасының «Энергия үнемдеу 

және  энергия  тиімділігін  арттыру  туралы» 
Заңының талаптарын орындау мақсатында, 
пайдалануда  болған  энергия  үнемдейтін, 
құрамында сынап бар шамдарды жинауды, 
уақытша сақтауды, тасымалдауды және кәдеге 
жаратуды қамтамасыз ету бағытында 2012-2014 
жылдар аралығында облыс аумағында жобалық 
қуаты жылына бір миллион көлемінде шамдарды 
кәдеге жаратуға арналған "Энерджи Тараз" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арнайы 
қондырғылар орнатып, әр шамға 70 теңгеден 
баға  бекітіп ,  оларды  жинау  жұмыстарын 
толыққанды жүзеге асырған болатын. Өткен 2015 
жылы аталмыш серіктестік қаржы тапшылығына 

байланысты құрамында сынап бар шамдарды 
жинау  жұмысын  тоқтатты .  Осыған  орай , 
облыс әкімдігінің  энергетика  және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы 
аталмыш  жұмыстарды  қайта  жандандыру 
мәселесін қолға алуда. 
Сондықтан,  2015-2016 жылдары  облыс 

әкімдігінің  табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасымен Дүниежүзілік 
қоршаған  ортаны  қорғау  күн і  аясында 
құрамында сынап бар, пайдаланылған энергия 
үнемдеуші шамдардың  қауіпсіздігі , оларды 
бөлек орындарға жинау туралы тұрғындармен 
түсіндіру жұмыстарын жүргізіліп отыр. 
Осы мақсатта, облыс көлемінде құрамында 

сынап бар шамдарды қабылдап, жоятын орынның 
болмауына байланысты, ауданымызда 2006 
жылдан бері мекемелер мен тұрғын үйлерден 
шыққан тұрмыстық қалдықтарды қабылдап, 

жою жұмыстарымен айналысып келе жатқан 
"Алди  және  К"  жауапкершіліг і  шектеулі 
серіктестігі жүзеге асырмақ ниетте. Аталмыш 
серіктестік көрші Ресей елінің "Макарченко 
Г.В." жеке  кәсіпкерлігімен  келісім-шартқа 
тұрып, "Экотром 2У" құрылғысын сатып алуда. 
Бүгінгі  таңда  құрылғыны  орналастыратын 
ғимарат тұрғызылып, Жамбыл облысы бойынша 
Экология департаментінен рұқсат алуға қажетті 
жоба  дайындалуда .  Құрамында  сынап  бар 
шамдарды қабылдап, жоюға арналған құрылғы 
жуырда жеткізіледі деп күтілуде. Құрылғы 
жеткіз ілген  соң  келер  жылдың  алғашқы 
тоқсанында іске қосылмақ. 
Алд а ғы  у а қы т т а  э не р г и я  ү немд еуш і 

шамдардың  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету 
барысында аудан тұрғындарымен түсіндіру 
жұмыстарын  жүргізіп ,  ауылдық  округтер , 
мекеме ,  бөлімдерге  құрамында  сынап  бар 
шамдарды орталық жүйеге жинақтау, арнайы 
контейнерлер орнатуды жоспарлап отырмыз. 
Сондай-ақ энергия үнемдегіш шамдарды дұрыс 
пайдалану тұрғысында аудан тұрғындарына 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түсіндіру 
жұмыстарын жүргізетін боламыз.

(Соѕы. 
Басы 1-бетте).

Бўл  кїн і  сонымен 
ќатар, Бурыл мектебініѕ 
а л д ы н д а  «Е л і м н і ѕ 
баќытын  т е рбе т кен 
–  Тəуелс ізд ік» атты 
аудандыќ акция ґткерілді. 
Мўнда жиналєан ќауым 

М.Раджамов, Л.Горр, В.Найденова жетекшілік 
ететін аудандыќ тїрік, орыс, неміс этномəдени 
орталыќтарыныѕ ўлттыќ таєамдары, аудан 
мəдениетінен сыр шертетін ќолґнер бўйымдары, 
кітап кґрмесі, ашыќ аспан астындаєы музей 
экспонаттары, соѕєы кездегі спорт саласыныѕ 
жаєымды жаѕалыєы – ќўсбегілікке їйрететін 

їйірме жўмысы жəне ґлкеміздіѕ ґндірісінде 
айрыќша орны бар - «Rola-7» ЖШС-ніѕ ўн 
ґнімдері, «Есенбаев М» шаєын май ґѕдеу 

цехыныѕ, Бурылдан 
шыєатын  шўжыќ 
ґ н і м д е р і н і ѕ , 
жалпы, жергілікті 
к ə с і п к е р л е р д і ѕ 
а з ы ќ - т ї л і к  
ж ə р м е ѕ к е с і н 
аралап кґріп, ґлке 
ґнерпаздарыныѕ 
к о н ц е р т т і к 
б а є д а рл ама сын , 
а р н а й ы 
д а й ы н д а л є а н 
театрландырылєан 
к ґ р і н і с т і  
тамашалады.
Дə л  о сы  к ї н і 

Тə у е л с і з д і к т і ѕ  2 5 
жы л ы н д а  ж е т к е н 
жетістіктерді паш ету 
маќс атында  жолє а 
шыќќан  облыс тыќ 
жылжымалы кґрменіѕ 
ашылу рəсімі де ґтті. 
Б і з д і ѕ  ауд а н н а н 

бастау алєан кґрменіѕ 
ашылу салтанатында 
сґз  сґйлеген  облыс 
əкімініѕ орынбасары 
Е . М а н ж у о в  е л 
тəуелсіздіг іне  жету 
жолынд а єы  ќ иын -
ќыст ау  ке з еѕдерд і 
əѕг імелеп ,  бїг ін г і 
б е й б і т  ґ м і р д і 

маќтанышпен сґз етті. 
Аудан əкімі М.Шїкеев болса ауданымыздыѕ 

айшыќты  істерін  ауызєа  алып ,  мерейлі 

мерекеге байланысты ауыл аќсаќалы Сады 
Ќуатбековтіѕ иыєына шапан жауып, тəуелсіздік 
ќўрдасы Лаура Ќуанышбековаєа сый-сияпат 
табыстады. 
Орыс этномəдени орталыєыныѕ жетекшісі 

Л.Горр бірлікті ту еткен Ќазаќстан, оныѕ 
ќарќынды  ќадамдарына ,  тəуелсіз  ќазаќ 
елімен  бірге  ґсіп  келе  жатќан  жас  буын 
Л.Ќуанышбекова еліміздегі жастарєа жасалып 
жатќан ќамќорлыќтарєа  тоќталды. 
Акция барысында Бурыл ауылдыќ округініѕ 

əк ім і  Е .Əліќўлов  жəне  жеке  кəс іпкер 
М.Есенбаевтыѕ демеушілігімен əлеуметтік 
жаєынан əлжуаз топтарєа ќайырымдылыќ 
кґмектер кґрсетіліп, аудан əкімдігі ішкі саясат 
бґлімініѕ  «Жастар  ресурстыќ  орталыєы» 
КММ-ніѕ ўйытќы болуымен  «Тəуелсіздікке 
25 жыл!» флешмобы кґрерменніѕ назарына 
ўсынылды ,  «Есіктен  есікке» іс -шарасы 
аясында ауылдыќтарєа мерекелік ќўттыќтау 
стикерлері таратылды.

К Ґ К Е Й К Е С Т ІК Ґ К Е Й К Е С Т І

З А Ѕ  Т А Л А П Т А Р Ы Н  О Р Ы Н Д А У - Б А С Т Ы  М І Н Д Е Т
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ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-369-11-100. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Бурыл ауылы, Жаңбыршы көшесі №92 үйдің тұрғыны 

болған Ризаева Лейлехан Абдуллаевнаның  2013  жылдың 4 тамызы күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 

ауылы,  Медеулов көшесі №33 “а” үйде  орналасқан нотариалдық кеңсе қызметкері З.Назарбековаға  
жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-370-11-100. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Көкбастау ауылы, Ә.Жұматаев көшесі №5 үйдің тұрғыны 

болған Раймкулов Торенің 2012 жылдың  25 маусымы күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 

ауылы,  Медеулов көшесі №33 “а” үйде  орналасқан нотариалдық кеңсе қызметкері З.Назарбековаға  
жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-371-11-100. Открылось наследство после смерти Сумелиди Дмитрия Павловича, умершего 31 

октября 2016 года, на день смерти проживавшего по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, село 
Сарыкемер, ул. Абдикаримова, д.22.
Наследникам в течение месяца, после публикации объявления, обращаться в нотариальную контору 

по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер, ул. Абилекова, 3, к нотариусу 
Л.Мамековой.

 *              *             *
Т-372-11-100. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Түймекент ауылы, Жеңістің 50 жылдығы көшесі №43 үй 

тұрғыны болған Элмуродов Каноат Холбоевичтің 2011  жылдың 2 ақпаны  күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 

ауылы, Смаилов көшесі  №1 “а” үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері Г.Мудуароваға жолығулары 
керек.

Е.ЕСМАХАНОВ,
облыс əкімдігі дін істері басќармасы бґлім 

басшысыныѕ міндетін уаќытша атќарушы. 

Ќазаќ халќы «дін – ўстай алсаѕ ќасиетіѕ, ўстай 
алмасаѕ – ќасіретіѕ» дейді. Ќазіргі таѕда дінніѕ 
ќасиетінен гґрі ќасіретіне кґбірек куə болудамыз. 
Оныѕ  басты  себебі ,  халыќ  арасындаєы  діни 
сауатсыздыќ болып табылады. Ќай сала болмасын, 
ондаєы мəселелердіѕ шешімі тек сауаттылыќта єана 
жатыр. 
Сондыќтан да бїгінгі кїндегі дін саласына ќатысты 

туындап отырєан мəселелердіѕ шешімі тўрєындар 
арасында діни сауаттылыќты кґтеру жўмыстарын 
ќарќынды жїргізуді талап етуде. Бўл жўмыстарда еѕ 
басты назар жастар санатына аударылуы тиіс. 
Кеѕес Їкіметі ќўлап, тəуелсіздік алєан тўстардан 

бастап, ќоєамдаєы мемлекет пен дінніѕ ґзара 
ќатынастары жаѕа арнаєа ауысып, атеизм идеологиясы 
мемлекеттік ўстанымныѕ бір бґлігі болудан ќалып, 
оныѕ орнына ќоєамда дїниетанымдыќ кґзќарастардыѕ 
алуан тїрлілігі пайда болып, тўрєындардыѕ мəдени-
рухани ќўндылыќтарєа, оныѕ ішінде, дінге деген 
ќызыєушылыќтары артты. Əсіресе, жастар дін 
таќырыптарын ќызу талќылап, рухани ќажеттіліктерін 
ќанаєаттандыруда белсенділік танытуда.
Алайда, ата-анасынан дін туралы жастайынан 

дўрыс маєлўмат ала алмаєан жастар їшін, «соќыр 
тауыќќа барлыєы жем» дегендей, кім жылы сґйлеп, 
жаєына айтса, сол адамныѕ діни кґзќарасы ґзгермес 
ґмірлік ќаєида болып ќалуда. Аталєан адамныѕ діни 
кґзќарасы тура болса, «ќасиетке» бґленгеніѕ, ал бўра 
тартса, «ќасіретке» ќалєаныѕ.
Осындай келеѕсіздіктердіѕ алдын алу маќсатында, 

Елбасыныѕ «2050 Стратегиясына» сəйкес, Ќазаќстан 
Республикасында діни экстремизм мен терроризмге 
ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2013 - 2017 жылдарєа 
арналєан мемлекеттік баєдарлама ќабылданды.
Аталєан баєдарлама бойынша алдаєы жылдары орта 
білім беру ўйымдарыныѕ 9-сыныптары їшін «Дінтану 
негіздері» оќыту курсын міндетті пəн ретінде енгізу 
жоспарлануда. Ол уаќытќа дейін «Дінтану негіздері» 
пəнінен сабаќ беретін дінтанушы мамандарды даярлау 
кґзделуде. 
Бїгінгі  кїні ,  елімізде  бірќатар  жоєары  оќу 

орындарында «Дінтанушы» мамандары оќытылуда. 
Атап айтќанда, Əл-Фараби атындаєы Ќазаќ Ўлттыќ 
университеті (Алматы ќаласы), Л.Гумилев атындаєы 
Еуразия Ўлттыќ университеті (Астана ќаласы), 
Ќ.А.Яссауи атындаєы Халыќаралыќ ќазаќ-тїрік 
университеті, (Тїркістан ќаласы), Е.Бґкетов атындаєы 

Ќараєанды мемлекеттік университеті (Ќараєанды 
ќаласы), «Нўр-Мїбарак» Египет Ислам мəдениеті 
университеті (Алматы ќаласы), Шет тілдер жəне 
іскерлік карьера университеті (Алматы ќаласы).
Жоєарыда  аталєан  оќу  орындарында  білікті 

дінтанушы мамандарын даярлау їшін мемлекет 
тарапынан білім гранттары ќарастырылєан. Мысалы, 
2016-2017 оќу жылында 90 орынєа білім гранттары 
бґлінді. Білім гранттары жыл сайын кґбейтілуде.
Елімізде  «Дінтану» мамандыєынан  бґлек , 

«Исламтану» мамандарын оќыту ќолєа алынуда. 
Алматы ќаласындаєы «Нўр-Мїбарак» Египет Ислам 
мəдениеті университеті аталєан маман иелерін 
даярлайтын бірегей оќу орны болып табылады. 
«Исламтану» мамандыєына да білім гранттары 
ќарастырылып, алєаш 2013-2014 оќу жылында 100 
орынєа грант бґлінсе, їстіміздегі оќу жылында 145 
орынєа грант бґлінді.
Исламтанушы мамандар жергілікті жерлердегі 

мешіттер мен медреселерде ќызмет атќаратын 
болады.
Соѕєы жылдары мешіттерге келуші жамаєаттардыѕ 

басым бґлігін жастар ќўрауда. Жастардыѕ мешіттерге 
кґптеп келуін рухани тасќынєа теѕесек, тасќынныѕ 
алдына бґгет ќойєаннан гґрі, тура арна салып, сол 
арнамен алып жїргеніміз абзалыраќ болары хаќ. Ол 
їшін мешіттердегі имамдар ќауымы білікті де, білімді 
мамандардан ќўралуы тиіс. Міне, осы маќсатта 
«Исламтану» мамандыєыныѕ маѕыздылыєы зор.
Ґткен єасырларда ґмір сїрген ата-бабаларымыз 

ўрпаєын жастайынан дін жəне дїние білімдеріне 
ќатар сусындатып тəрбиелеген. Ќазаќтар ґз балаларын 
дəстїрлі мектептерден кейін, яєни, ауыл молдасынан 
сауат ашќаннан соѕ Уфадаєы «Єалия», Орынбордаєы 
«Хусаиния», Троицкідегі «Расулия», «Уазифа» сияќты 
ірі медреселерге оќуын жалєастыруєа жіберетін. 
Мысалы, «Єалия» медресесінде дін ілімдерімен 
ќатар, шыєыс тілдері, логика, философия, тарих, 
математика, география, орыс тілі, адам физиологиясы 
оќытылатын. Бўл медресеніѕ ќабырєасында ХІХ 
єасырдыѕ соѕымен ХХ єасырдыѕ басында 300-
ден астам ќазаќ баласы  білім алды. Олардыѕ 
арасында ќазаќтыѕ белгілі зиялылары Б.Майлин, 
М.Жўмабаев, Т.Жомартбаев, М.Оразаев, Н.Манаев, 
Ж.Тілепбергенов жəне басќалар бар.
Ал енді  ќазіргі  ўрпаќ  тарихтан  тəлім  алып , 

діни сауаттылыќты кґтеруге кґѕіл бґліп, Елбасы 
айтќандай, бїгінгі ўрпаќ та əлемдегі еѕ ізгі дін – ислам 
дінін ќадірлей отырып, 2050 жылы тек экономикалыќ 
тўрєыда єана емес, рухани жаєынан да дамыєан елге 
айналуы тиіс.

Д ІНИ  САУАТТЫЛЫҚ -
ÓÀҚÛÒ ÒÀËÀÁÛ

ҐМІРГЕ ТЫМ ЌЎШТАР ЕДІ
ЕСКЕ АЛУ

Дихан - 2  ауылынд а  1 9 7 6  жылдыѕ 
1 2 -ші  ќарашасында  дїниеге  келген 
Ыбырайымтегі Шəкіржан Шалбайўлы 
тірі болєанда їстіміздегі жылы 40 жасќа 
толар  ед і .  Амал 
ќанша ,  Алланыѕ 
ќ а л а у ы м е н 
келместіѕ кемесіне 
мініп кете барєан 
а з а м а т ы м ы з д ы 
ендігі жерде еске 
алып, артына ќўран 
баєыштаудан артыќ 
ештеѕе жоќ.
Ш ə к і р ж а н 

Шалбайўлы  ат а 
тəрбиесін бойына 
с і ѕ і р і п  ґ с к е н , 
ибалы  ўл-тўєын . 
Ол айналасына мейірімін тґгіп, їлкенге 
ќўрмет,  кішіге  ізет  танытып  жїретін . 
Айрыќша  адами  ќасиеттер і  оныѕ  ґз 
іс ін  аса  жауапкершілікпен  атќаруына 
да ыќпал етті. Мектепті тəмəмдаєаннан 
кейін шопан болып еѕбек еткен Шəкіржан 
Отан  алдындаєы  борышын  абыроймен 
атќарып келгеннен кейін де егіншілікпен 
айналысып, елдіѕ алєысын алып жїрді.  

2007 жылы Шəкіржан Шалбайўлы отау 
ќўрып, бїгінде білім саласында еѕбек етіп 
жїрген білікті ўстаз, жолдасы Меруертпен 
бірге екі баланы ґсіріп жатты. 
Ерте бастан еѕбекке араласып, ґмірдіѕ 

т епер іш ін  ерт е  с е з і н ген  Шəк іржан 
Ыбырайымтегі енді баќытќа ќолым жетті 
дегенде, ойламаєан жерден 2008 жылдыѕ 
желтоќсан  айында  жол  апатынан  ќаза 
тапты. 
Жасындай  жарќылдаєан  азамат  тепсе 

темір їзер шаєында о дїниелік болып, 
барлыќ  арман -мўраты ,  балаларымды 
жеткізсем, солардыѕ ќызыєын кґрсем деген 
ойлары орындалмай ќала берді. Ќайтеміз, 
ендігісі оныѕ артында ќалєан жанўясы аман 
болып, ўрпаќтары ґнегелі болып ґсіп-ґне 
берсін.

Биік ќойып обал менен сауапты,
Їлгіге сай ґмір сїрдіѕ сауатты.
Жан əке боп, балаларын ґсіріп,
Ґтеп едіѕ парызыѕды жауапты.

Шалќар кґлдей кґѕілініѕ кеѕдігі,
Шəкіржан еді, туєан ауылєа белгілі.
Жан Алланыѕ жаќсылыєы бўйырып,
Жатќан жері жайлы болсын ендігі...

Еске алушы: ата-анасы, зайыбы, 
балалары, бауырлары.

Т-373-11-100.

САҒЫНЫП , 
ЕСКЕ  АЛАМЫЗ . . .

Кїні кеше єана жанымызда  
жїрген їлкен жїректі досымыз  
СЕЙІТ  ПЕРНЕБЕКЎЛЫ 
ЌАЛМАХАН  2015 жылдыѕ 
12 ќарашасында ґмірден ґткен  
еді .  Тірі  болєанда  биыл  63 
жасќа толып, зейнетке шыєып, 
немерелерініѕ ќызыєына тоймай, 
арамызда жарќылдап жїретін 
еді-ау. 

1 9 5 3  жылы  1  наурызда 
Жамбыл ќаласында дїниеге 
келген  Сейіт  Пернебекўлы  
еѕбек жолын 1975 жылы Байзаќ 
ауданына  ќарасты  Ќызыл 
жўлдыз ауылында Ќостґбе мал 
дəрігерлік учаскесінде веттехник, учаскелік 
меѕгеруші болып бастады. Бўдан соѕ “Ленин 
жолы” совхозында мал дəрігері, бас мал дəрігері, 
Абай атындаєы колхоздыѕ партия комитетініѕ 
хатшысы,   Сазтерек ауылдыќ Кеѕестіѕ тґраєасы, 
аталмыш ауылдыќ округтіѕ əкімі,  Байзаќ ауданы 
əкімі ішкі саясат  бґлімініѕ басшысы,  аудан 
əкімі аппаратыныѕ бас инспекторы, аудан əкімі 
кəсіпкерлік бґлімініѕ басшысы секілді жауапты 
ќызметтер атќарып, шыѕдалды. Ќуанышы мен 
ќиындыєы ќат-ќабат келген тірлікте еліне адал 
ќызмет етті. Талапшылдыќ, ґз ісіне адалдыќ, 
еѕбекќорлыќ, адамгершіліктіѕ биік  ќасиеттерін  
бойына жиєан  Сейіт  кісілік келбеті келіскен,  
сыртќы жəне ішкі сўлулыєы  шебер ўштасќан, 
жаратылысы ґзгеше  болатын. Мына ґмірде 
биігін аласартпай, тектілігін саќтап, ґмірініѕ 
соѕєы минутында “ґлімді”  тік ќабылдаєан  
атпал азаматты  Байзаќ ґѕірініѕ жўртшылыєы 
саєынышпен еске алады.   
Болмысындаєы табиєат берген сыпайылыќ, 

їлкен-кiшiге бiрдей iзеттiлiк, дїниеге байыпты 
кґзќарас, ўстамды мiнез Сейітті  ортасына тез 
танытты. Кiсiлiгi мен кiшiлiгi теѕ жїретін ол  
кез-келген мəселеге əділ шешім айта білетін, тура 

мінезді, іскер де ќабілетті ўйымдастырушы, 
əрі əзіл-ќалжыѕєа шебер етін. Атќа мінген 
кезінен-аќ кґпке ќамќор, жаќсы ісімен елдіѕ 
маќтауына, халыќтыѕ ќўрметіне  ие болып, 
“тектілік тегінде бар» деген ќаєиданы ґзініѕ 
ґнегелі ґмірімен дəлелдеді.
Сейіт  Пернебекўлы  асыл  жар ,  ўл-

ќыздарыныѕ ардаќты да сїйікті əкесі,  
немерелерініѕ мейірімді атасы болды. Досќа 
адал, ортасына сыйлы, замандастары мен 
əріптестеріне беделді, бауырларына ќамќор, 
кґмек сўрап келгендерге пейілі жомарт-
тўєын. 
Ґмірде бəрі ґтеді-кетеді. Ќалатыны-ґмірлік 

ґнеге, ґшпес із, ўлаєатты їлгі.  Байзаќ 
ауданыныѕ ґсіп-ґркендеуіне сїбелі їлес 

ќосќан,  адал еѕбегімен елініѕ жїрегіне есімін жазып 
кеткен асыл дос, жатќан жеріѕ жайлы, топыраєыѕ 
торќа, орныѕыз пейіштіѕ тґрінде болсын!                       

Ґмірде ўстанымы єажап-аќ тым,
Адамы еді наєыз таза жаќтыѕ.
Дїниеден озєанына жыл болыпты.
Сейіттей сергек ойлы азаматтыѕ.

Мінезі туысќа да, досќа  мəлім,
Жатпайтын таєып тегі басќаєа  мін.
Ўєысып їлкенмен де, кішімен де.
Ўстайтын жылылыќта ќас-ќабаєын.

Ќайран Сейіт, орны бар кґп ќасында,
Кґѕіл оны жоќтаса, жоќтасын да.
Сыртта ќандай сыпайы, сыйлы болса,
Мейірімді еді єой отбасында.

Бірі еді еѕбекќор табандыныѕ,
Танытќан адалдыєын, адамдыєын.
Жан Алла жарылќасын алдынан сол,
Берсін тек ўрпаєыныѕ амандыєын.

Еске алушы: жолдастары.
Т-368-11-100.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

ТƏУЕЛСІЗДІК -
ЕЛ ТІЛЕГІ

А.АБИТАЕВА,
 Диќан  т і р е к  мект е б і  (р е с у р с тыќ 
орталыќ). 

Тəуелс і зд ік  –  басты  ќўндылыќ .  Осы 
тəуелсіздік баќытына халќымыз талай тар 

жол ,  тайєаќ 
к е ш у д і 
б а с т а н 
к е ш і р і п 
барып, жаѕа 
ї ш і н ш і 
мыѕжылдыќ 
ќарсаѕында 
ќол жеткізді. 
Меніѕ рухани 
байлыєым  – 

халќым, ќазаќ халќы. Тарих тґрінде кґне тїркі 
ўрпаєы болып, саѕлаќ «саќтар» деген асќаќ 
атпен де танылып, бїгінде тəуелсіз Ќазаќстан 
мемлекетініѕ туын кґтеріп отырєан ќазаќ 
халќыныѕ жїріп ґткен жолы-шежірелі.
Ќазаќ-тамырын тереѕге жіберген, осынау 

ќасиетті даласынан табан аудармаєан кґне 
дəуірдегі саќтардыѕ, єўндардыѕ, байырєы 
тїр і ктерд іѕ  ўрпаєы ,  ат а  жўртт а  ќара 
шаѕыраќты саќтап ќалєан халыќ.   Жаратќан 
Иеміз  жар  болып ,  ата -бабалар  арманы 
жїзеге асып, тəуелсіздікке ќол жеткіздік. 
Тəуелсіздікпен бірге халќымыздыѕ еркіндігі 
мен азаттыєы їшін бастарын бəйгеге тіккен 
бабаларым  ортамызєа  оралды .  Мəселен , 
1993 жылы  Ордабасында  Тґле ,  Ќазыбек , 
Əйтеке  билердіѕ ќўрметіне арналєан «Дана 
билердіѕ кешені» орнатылды. 1995 жылєы 
Абай,  1996 жылы Жамбылдыѕ 150 жылдыќ, 
1997 жылы даѕќты жазушы М.Əуезовтіѕ 100 
жылдыќ мерейтойлары кеѕінен аталып ґтілді.  
Сонымен ќатар  Сыр бойында Ќорќыт бабаєа 
арналєан «Ќобыз ескерткіші», Астрахань 
жерінде  Ќўрманєазы кесенесі, Жезќазєан 
ґѕірінде заѕгер Жаќып Аќбаев пен Алашорда 
ардагері Əлихан Ермеков мазарлары, Торєай 
ќаласында Ахмет, Міржаќып ескерткіштері-
тəуелсіздіктіѕ  тартуы деп білеміз.

 Азаматтыќ  келбетіміз ќалыптасќан, жїз  
жылдыќтар  мен  мыѕжылдыќтар  тїйіскен 
тўста, біздер, яєни  тəуелсіз  ќазаќ жастарына  
ќыруар міндеттер  жїктелетіп отыр.  Сондыќтан 
ел  мїддесін ,  мемлекет  абыройын ,  халыќ 
ќамын ойлап, ќоєам игілігі їшін білек сыбана 
кірісетін, бел шешіп жўмыс істейтін азамат  
болып ќалыптасу їшін тереѕ білім алудыѕ 
маѕызы зор.Тəуелсіз елімніѕ болашаєы – 
меніѕ  болашаєым  екенін  тїсіне  отырып , 
болашаќта атќарылар жўмыстарєа їлес ќосып, 
зерделі жастардыѕ ќатарынан кґрінгім келеді. 
Меніѕ  бїгінім , ертеѕім , келешегім  туєан 
елім Ќазаќстанмен тыєыз байланысты. Олай 
болса,   тəуелсіз еліміздіѕ жастары-Ўлы Дала 
елініѕ наєыз перзенттері екендігімізді  естен 
шыєармайыќ дегім келеді.

  

 Жаќында   аудан  орталыєындаєы  Є. 
Мўратбаев атындаєы мектеп-гимназияда 
“Рухани  ґзегімізді  саќтап  ќалар  ма 
екенбіз” таќырыбында дґѕгелек їстел 
ўйымдастырылды. Мектеп  директорыныѕ 
ќўќыќтыќ тəрбие ісі жґніндегі орынбасары 
И. Мектепбаеваныѕ ўйытќы болуымен ґткен  
шараєа ќатысќан 10-сынып оќушылары їш 
топќа бґлініп,  “Экстремизм дегеніміз не?, 
“Ислам діні туралы тїсінік”, “Басќа діни 
аєымдарєа деген кґзќарасыѕ” таќырыптары 
бойынша ґзара пікір алмасты.

 Дґѕгелек їстелді ашќан И. Мектепбаева 
мектеп ќабырєасында жїрген оќушыларды 
діни, саяси сауатты, толыќќанды 
жетілген тўлєа етіп тəрбиелеп 
шыєарєан  жаєдайда  єана 
діни фанатизмніѕ ќаупінен 
арашалауєа болатындыєын,  
діни экстремизм, діни 
сауатсыздыќ, діншілдік, 
ислам  атын жамылєан 
кераєар   аєымдарєа 
к е ѕ і н е н  т о ќ т а л а 
келе ,  ата  дініміздіѕ 
ќўндылыќтарын сґз етті. 
Одан кейін аудан əкімдігі 
ішкі саясат бґлімі “Жастар 
ресурстыќ  орталыєы” 
КММ-ніѕ Дін проблемаларын 
талдау секторыныѕ меѕгерушісі 
С. Айтенова сґз алды. Ол дін, 
ислам дінініѕ бес парызы, оныѕ адамзат 
їшін маѕыздылыєы, иман негіздері туралы  
маєлўмат  берді. Дінтану пəнініѕ мўєалімі Н. 
Ќўрманбаева болса  діни аєымдардыѕ ќауіп-
ќатері  жайын ќозєады.

 Жоєары сынып оќушылары “Діни экстремизм 
дегеніміз не?“ таќырыбында бейнерґликті 
кґріп, еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінде орын алєан 
лаѕкестік жаєдайларєа баєа берді. А. Казимова  
ата дініміз туралы орыс тілінде аќпарат беріп, 
оќушыларєа їлестірме ќаєаздар таратып,  діни 
білімдеріне сараптама жасады.

                     *          *                  *
“Дін  жəне  ќоєам“ атты  таќырыпта  

Жаѕатўрмыс ауылдыќ округіне ќарасты 
Амангелді орта мектебініѕ бастауыш сынып  
оќушылары “Ќалмўрат баба” мешітініѕ имамы 
Б. Саєымбаевпен кездесті.

 Ел тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай ґткен 

кездесу барысында еліміздіѕ ширек єасырда 
жеткен жетістіктер мен  аудан аумаєында 
атќарылєан  игілікті  шаруаларєа тоќталєан 
Баќытбек  Саєымбаев  асыл дініміздіѕ адамзатќа 
берер пайдасы турасында əѕгіме ќозєады. 
Ґсіп келе жатќан жас жеткіншектердіѕ басты 
міндеті -білім алу, тəртіпті болып,  тəуелсіз 
елімізге адал ќызмет ету екендігін  айтып,  
білім алу туралы  пайєамбарымыздыѕ (с.є.с)  
хадистерінен мысалдар  келтірді.

                  *                    *                   *
Тəуелсіздіктіѕ арќасында  тілімізбен, 

дінімізбен жəне ділімізбен ќауыштыќ. Десекте  
елдегі тўраќтылыќты, ќоєамдаєы келісім 

мен бейбітшілікті саќтап, баянды 
ету їшін мемлекет тарапынан 
жїзеге асып жатќан ќыруар  
шараларєа ќарамастан соѕєы 
уаќытта жастардыѕ  ґзге 
аєымдардыѕ  жетегінде 
кет іп ,  экс т ремист і к 
əрекеттерге бой алдырып 
ж ат ќ а ны  шын ды ќ . 
Міне  о сы  мəселеге 
байланысты аудандыќ 
ардагерлер  їйінде “Дінніѕ 
заѕдылыєы, дəстїр жəне 
ќоєам” атты таќырыпта 
ґткен шараны аудан əкімдігі 

ішкі саясат бґлімі “Жастар 
ресурстыќ орталыєы” КММ-

ніѕ Дін проблемаларын талдау 
секторыныѕ меѕгерушісі С. Айтенова 

ашып,  “Мəѕгілік Ел” идеясы негізінде  дəстїрлі 
рухани ќўндылыќтар мен ішкі тўраќтылыќ 
мəселелерін əѕгімеледі. Ел ертеѕі саналатын 
жастар бойында   дəстїрлі діндерге деген 
ќўрметті ќалыптастыру, діни экстремизм 
мен терроризм əрекеттеріне ќарсы тўрудыѕ 
маѕызын сґз ете отырып, аєа ўрпаќ ґкілдеріне 
жїктеліп отырєан міндет туралы ойын ортаєа 
салды.
Шараєа ќатысќан ардагерлер  дінніѕ ќоєамда 

алатын орны, теріс діни аєымныѕ жетегіне 
кеткендермен  жўмыс жїргізу, лаѕкестік  
оќиєалардыѕ зардаптары, экстремизм мен 
терроризмніѕ ел бірлігі мен ќауіпсіздігіне 
келтіретін залалы жґнінде ойларымен бґлісіп,  
жастармен тыєыз жўмыс жасау ќажеттігін 
баса айтты.                                           

ҐЗ тілшіміз.

К Ґ К Е Й К Е С Т І 
    МƏСЕЛЕГЕ АРНАЛДЫ
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Бїгінгі Бїгінгі 
оќушылардыѕ оќушылардыѕ 

діни сауаттылыєы діни сауаттылыєы 
-ертеѕгі ќоєамныѕ -ертеѕгі ќоєамныѕ 
ќауіпсіздігініѕ кепілі ќауіпсіздігініѕ кепілі 

саналады.  Діни сауаттылыќ саналады.  Діни сауаттылыќ 
деѕгейін кґтеру арќылы деѕгейін кґтеру арќылы 
жастарымыздыѕ діни жастарымыздыѕ діни 

идеологиялар мен деструктивті идеологиялар мен деструктивті 
аєымдардыѕ шырмауына тїсіп аєымдардыѕ шырмауына тїсіп 
ќалудан саќтай аламыз. Демек ќалудан саќтай аламыз. Демек 
жастардыѕ діни санасы мен жастардыѕ діни санасы мен 
діни білімін ќалыптастыру діни білімін ќалыптастыру 

– бїгінгі кїнніѕ ґзекті – бїгінгі кїнніѕ ґзекті 
мəселесі ретінде мəселесі ретінде 
ќалып отыр.ќалып отыр.

Ќазаќ халќы «дін – ўстай алсаѕ ќасиетіѕ, ўстай 
іск
Ж

САҒЫНЫП , 
КЕ АЛАМЫЗМІРГЕ ТЫМ ЌЎШТАР ЕДІ
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         Бейсенбі  17  қараша
ҚАЗАҚСТАН

07.05 Т/х “Свара мен Рагини”.  07.25 “Сарай ханымдары”.  08.10 
Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.00 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”.  12.00 Новости. 12.45 “Было дело”. 13.40 “Самый 
лучший день”. 14.05 “Не ври мне”. 15.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 
16.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.40 Т/х “Свара мен Рагини”.  19.00 
Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Чёрный 
квадрат”. 22.10 “Моя правда”. 22.40 Т/с “Письма на стекле”. 00.30 
Т/с “Белая стрела. Возмездие”. 02.15 “Сарай ханымдары”. 03.00 
Жаѕалыќтар. 03.25-04.20 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама.06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 

“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.25 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все мы 
люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”.  15.15 Х/ф 
“Все сокровища мира”. 16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 “Пусть 

ЕВРАЗИЯ
07.02 “Əсем əуен”. 07.15 “Біздіѕ їй”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.30 М/с 
“Вспыш и чудо машины”. 11.00 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.35, 
17.10 “Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 11.40, 
18.15 Т/х “Зəуре”. 12.30 “Магия кухни”. 13.00 Д/ф “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Центральная больница”. 15.00 “Народный 

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00  Т/х “Киелі 
неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.25 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 12.50 Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”. 13.15 
Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты 
патруль”. 15.10 “Правда”.  15.15 Х/ф “Все сокровища мира”.  16.20 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 Т/х “Свара мен Рагини”. 07.25 “Сарай 
ханымдары”.  08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.00 
Т/с “Белая стрела. Возмездие”. 12.00 Новости. 12.45 “Чёрный 
квадрат”. 13.20 “Не ври мне”. 14.40 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.40 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.30 Т/х “Свара мен Рагини”.  19.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.45 Т/с “Письма на стекле”. 00.40 Т/с  “Белая стрела. 
Возмездие”. 02.10 “Сарай ханымдары”. 02.55 Жаѕалыќтар.

06.00, 03.30 Əнўран. 06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 “KAZNEWS”. 
10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 10.40, 21.30 Т/х 
“Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай...”. 12.20, 00.45 Т/х “...Їй 
болу ќиын”. 12.55, 14.55 “KAZNEWS”.13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 
14.10, 22.25 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 
19.05 Т/х “Сурайя”. 17.30, 20.00, 00.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Тїбі 
бір тїркілер”. 18.40 “Келбет”.  20.45 “Айтуєа оѕай”. 23.15 Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.50 “МУЗАРТ LIVE” кїнделік. 
01.15 “Келбет”. 01.45 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 02.15 
“Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.

07.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Əсем əуен”. 07.15, 17.15 “Біздіѕ їй”. 
08.00 “Жаѕа кїн”. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Д/ф “Əр їйдіѕ 
сыры басќа”. 11.35, 17.10 “Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ 
энергиясы”. 11.40, 18.15 Т/х “Зəуре”. 12.30 “Магия кухни”. 
13.00 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Центральная 
больница”. 15.00 “Важно знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 

ХАБАР

КТК

КТК
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05.58 ЌР əнўраны. 06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 
08.00  Т/х “Киелі неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 
11.00 М/ф “Бэтмен”. 11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 
13.30 Т/с “Как я стал русским”. 14.05 Т/с “Айти молодец!”. 15.05 

31 канал
ЕВРАЗИЯ

07.00 М/ф “Еріншектер елі”. 07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”.  09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00, 22.00 
Т/х “Махаббат дерті”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 
19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Жібек”. 14.10 Т/с “Самара-2”. 
15.10 “Открытая студия”. Ток-шоу.  15.40, 01.05 Т/х “Ханзада Ван 
Со”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Ласточкино 
гнездо”.  00.50 “Теѕгемания”.  

АСТАНА

07.00 М/ф “Еріншектер елі”.   07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”. 09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00, 22.00 
Т/х “Махаббат дерті”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 
19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Жібек”. 14.10 Т/с “Охотники 
за головами”. 15.20 “Инвестиция жəне даму”. 15.40, 01.05 Т/х 
“Ханзада Ван Со”.  17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с 
“Ласточкино гнездо”.  00.50 “Теѕгемания”. 

АСТАНА

ХАБАР

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.55 Новости. 
10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Алтын бесік”. 10.50 “Ґрлеу”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 
“Телеблокнот”. 11.35 Музыка. 11.45 Телихикая. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-17.50- 
техникалыќ їзіліс. 17.55 “Сґз жебе”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 
19.50 Музыка. 20.00  “Первая студия”. 20.25 “Телеблокнот”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 21.00 Новости. 21.25 
Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 Телехикая. 22.15 
“Телеблокнот”. 22.20 Кґркем фильм.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.25 
Новости.  00.55 “Телеблокнот”. 01.00 Музыка.  01.08 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 “Первая студия”. 11.00 
“Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Музыка.  
11.45 Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”.14.05 Аѕдатпа.  14.05-
17.50- техникалыќ їзіліс. 17.50 “Аѕдатпа”. 17.55 “Жаса, меніѕ 
елім!”. 18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 19.50 
Музыка. 20.00  “Тараз.кз”. 20.10 “Закон и общество”. 20.25 
“Телеблокнот”. 20.30 Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 
21.00 Новости. 21.25 Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”.  
21.35 Телехикая. 22.15 “Телеблокнот”. 22.20 Кґркем фильм.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”. 01.00 Музыка. 
01.08 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.      

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

        Дүйсенбі  14 қараша  
ҚАЗАҚСТАН

06.0 Əнўран. 06.05, 02.55 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 “KA-
ZNEWS”. 10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 
10.40 “Апта.kz”. 11.45 “Дауа”. 12.20, 01.00 Т/х “...Їй болу 
ќиын”. 12.55, 14.55 “KAZNEWS”.  13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 
14.10, 22.25 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.40, 19.05 Т/х “Сурайя”. 17.30, 20.00, 23.50 “KAZNEWS”. 
17.55  Тəуелсіздікке 25 жыл. “Тəуелсіздік-тірегім”.  18.10 
“Кґѕіл толќыны”. 18.30 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 20.45 
“Айтуєа оѕай”...”. 21.30 Т/х “Айман&Шолпан”. 23.15 
“Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.35 “SPORT.кz”. 
01.35 “Тəуелсіздік-тірегім”. 01.50 “Дауа”. 02.25 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев. 02.55 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”. 07.00 Жаѕалыќтар. 
07.10 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе 
утро”. 10.00  “Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел 
сыры”. 12.25 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып  
жан”. 14.05 “Əн дария”. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 
15.15 Х/ф “Все сокровища мира”. 16.20 “Давай поженимся!”. 

17.35 Ток-шоу “Родина”. 18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 
“Главные новости”. 20.55 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 
Х/ф “Полоса отчуждения”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 “Басты патруль”. 
02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Операция “Кукловод”.  

06.00 “Информбюро”. 06.50 “Ризамын”. 08.00 “Əзіл студио”.  
09.00 “Кґѕіл толќыны”. 10.00  “Готовим с Адель”. 10.30 М/с 
“Бэтмен”. 11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.30 Т/с “Как 
я стал русским”. 14.05 Т/с “Айти молодец! ”.  15.05 Т/х “Баќытты 
болєым келеді”. 16.05 Т/х “Киелі неке”.  18.05 “Айта берсін”. 
19.00 “Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с “Как 
я стал русским”. 22.40 Тх “Ертургрул-2”. 23.40 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 00.30 Т/с “Царевна Лягушкина”. 01.30 
“Ќазаќша концерт”. 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 “Ќыз ќылыєы”. 07.20 К/ф “Есікке соєылєан 
ќоѕырау”. 08.35 Т/х  “Шырєалаѕ”. 10.00 “Звёздная жизнь”. 11.00 
“Портрет недели”. 12.15 “Другая правда”. 13.15 “Самый лучший 
день”. 13.40 “Не ври мне”. 14.50 “Кґріпкел”.  16.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 17.40 Т/х “Свара мен Рагини”. 19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 
20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Главная редакция”. 
22.35 Т/с “Письма на стекле”. 00.30 Т/с “Белая стрела. Возмездие”. 
02.15 “Сарай ханымдары”. 03.00 Жаѕалыќтар. 03.25-04.20 “КТК” 
ќоржынынан”. 

ЕВРАЗИЯ ХАБАР

КТК
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07.00 “KAZNET”. 07.30 “Суперпапа”. 08.10 “Біздіѕ уаќыт”. 09.00 
Т/с “Украденная жизнь”. 10.00 Т/х “Махаббат дерті”. 11.10 Т/х 
“Жетім жїрек”. 13.10 Т/х “Ќыз аќысы”. 14.10 Т/х “Жібек”. 15.10 
“Избранное за неделю”. 16.00 “Перезагрузка”. 16.10 “Ел аузында”. 
17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.30, 23.50 Новости 
“20:30”. 22.00 Т/х “Махаббат дерті”. 23.00 Т/с “Идеальный брак”. 
00.20 Жаѕалыќтар. 00.50 “Теѕгемания”. 01.05  “Əн мен əзіл” 
концерттік.

АСТАНА

07.02 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 07.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 08.00 
“Жаѕа кїн”. 10.10 М/ф “Щенячий патруль”. 10.40 Реалити-шоу 
“Экспедиция 25”. 11.10 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.40, 17.15 
“Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 11.45, 18.15 Т/х 
“Зəуре”. 12.30 Аспаздыќ баєдарлама. “Магия кухни”. 13.00 Д/ф 
“Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Центральная больница”. 15.00 
“Народный контроль”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 Т/х “Айжан”. 
16.40 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.25 “Егіз жїрек”.  18.00 “Біздіѕ 
назарда”. 19.00 Жаѕалыќтар. 19.40 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 20.15 
“Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 20.25 “Бетпе-бет”. 
21.00 “Итоги дня”.  21.40 Т/с “Такая работа”. 22.30 Т/с “Осколки”. 
23.30, 00.40 Жаѕалыќтар. 00.00, 02.10 Жаѕалыќтар. 01.10 Д/ф 
“Ґмір сабаќтары”.01.40 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 “Апта 
жаѕалыќтары”.  10.30 “Телеблокнот”. 10.33 “Телемаркет”. 10.35 “Ел 
ертеѕі”. 11.10 “Балаларєа  базарлыќ”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 
Музыка. 11.45 Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Новости. 13.30 “Ар айна”.  13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 19.50 Музыка. 
20.00 “Ол жəне ґмір”. 20.20 “Сґз маржан”. 20.25 “Телеблокнот”. 
20.30 Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 21.00 Новости. 21.25 
Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”. 21.35 Телехикая. 22.15 
“Телеблокнот”. 22.20 Кґркем фильм. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.25 
Новости.  00.55 “Телеблокнот”.  01.00 Музыка. 01.08 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.

       Сейсенбі   15  қараша 
 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.10 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 
10.00 “Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 
12.25 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00  Т/х “Киелі 
неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.30 Əнўран. 06.05, 02.40 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.  07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 
“KAZNEWS”. 10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 
10.40, 21.30 Т/х “Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай...”. 12.20, 
00.35 Т/х “...Їй болу ќиын”. 12.55, 14.55 “KAZNEWS”.13.00 “Бірге 
таѕдаймыз!”. 14.10, 22.25 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”.  Ток-
шоуы. 16.40, 19.05 Т/х “Сурайя”. 17.30, 20.00, 23.50 “KAZNEWS”. 
17.55 “Бейнет тїбі-зейнет”. 18.05 “Ґткен мен жеткен”. 18.25 
“Кґѕіл толќыны”. 18.40 Тəуелсіздікке 25 жыл.  “Табыс сыры”. 
20.45 “Айтуєа оѕай...”. 23.15 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
01.10 Тəуелсіздікке 25 жыл. “Табыс сыры”. 01.30 “Ќылмыс пен 
жаза”. 01.50 “Ґткен мен жеткен”. Арнайы жоба. 02.10 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

07.05 Т/х “Свара мен Рагини”. 07.25 “Сарай ханымдары”.  08.10  
Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.00 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. 12.00 Новости. 12.45 “Главная редакция”. 13.40 
“Самый лучший день”. 14.05 “Не ври мне”. 15.00 “Кґріпкел”. 
16.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.40 Т/х “Свара мен Рагини”. 19.00 
Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Было 
дело”. 22.35 Т/с “Письма на стекле”. 00.30 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. 02.15 “Сарай ханымдары”. 03.00 Жаѕалыќтар. 03.10-
04.20 “КТК” ќоржынынан”.

ХАБАР
07.02 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 07.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 
08.00 “Жаѕа кїн”. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Д/ф “Əр їйдіѕ 
сыры басќа”. 11.35, 17.10 “Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ 
энергиясы”. 11.40  Т/х “Зəуре”. 12.30 “Магия кухни”. 13.00 Д/ф 

07.00 М/ф “Еріншектер елі”. 07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”.  09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00, 22.00 
Т/х “Махаббат дерті”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 19.00 
Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Жібек”.14.10 Т/с “Самара-2”. 15.20 
М/ф “Чебурашка”. 15.40, 01.05 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 21.00 
Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Ласточкино гнездо”. 00.50 
“Теѕгемания”. 

АСТАНА

31 канал

КТК
07.25 Əнўран. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 
09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 “Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Музыка. 11.45 Телехикая. 12.35 
Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Балалыќ 
шаќтыѕ аспаны”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 
“Сґз маржан”. 14.00-17.55- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын 
бесік”. 18.10 “Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 19.50 Музыка. 
20.00  “Сыр-перне”. 20.25 “Телеблокнот”. 20.30 Жаѕалыќтар. 20.55 
Роликтер, анонстар. 21.00 Новости. 21.25 Роликтер, анонстар. 21.30 
“Телемаркет”.  21.35 Телехикая. 22.15 “Телеблокнот”. 22.20  Кґркем 
фильм.    00.00 Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  00.55 “Телеблокнот”. 
01.00 Музыка. 01.08 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

       Сәрсенбі  16  қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.00, 03.30 Əнўран. 06.05, 02.10 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 
“KAZNEWS”. 10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 
10.40, 21.30 Т/х “Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай...”. 12.20, 
00.35 Т/х “...Їй болу ќиын”. 12.55, 14.55 “KAZNEWS”.13.00 
“Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.25 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел 
баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 19.05 Т/х “Сурайя”. 17.30, 20.00, 23.50 
“KAZNEWS”.17.55 “Тїбі бір тїркілер”. 18.40 “Агробизнес”. 20.45 
“Айтуєа оѕай”. 23.15 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  01.10 
“Агробизнес”. 01.35 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

Сенбі   19  қараша

Жексенбі  20 қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.00 ЌР əнўраны. 06.05 “Ќыз ќылыєы”. 06.40 “Біздіѕ концерт”. 
07.40 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 09.10 Х/ф “Свои дети”. 11.00 
Х/ф “Сын”. 14.50 Т/х “Шырєалаѕ”. 18.00 Д/ф “Жуан жўдырыќ”. 
18.40 “Ќўстармен сырласу”. “Жігіттер” тобыныѕ концерті. 21.00 
“Портрет недели”. 22.05 “Моя правда”. 22.40 Х/ф “Медвежья 
хватка”. 02.15 К/ф “Перришон мырзаныѕ саяхаты”. 03.20-04.15 
“КТК” ќоржынынан” ойын сауыќты баєдарлама.06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Операция “Кукловод”. 07.00 “Той заказ”. 

07.35 Т/х “Вероника Марс”. 08.25 “П@ytina”. 08.50 “Воскресные 
беседы”. 09.05 “Здоровье”. 10.15 “Голос Казахстана”.  12.00 “Басты 
баєдарлама”. 12.35 Т/х “Вероника Марс”. 13.35 “Кешкі кездесу”. 
15.00 “Открытие Китая”. 15.45 Х/ф “Дневник свекрови”. 20.00 

ЕВРАЗИЯ
07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Ќалжын ќоржыны”. 08.00 
“Самопознание”. 08.10 “Ас арќау”. 08.30 Аспаздыќ баєдарлама. 
“Сиќырлы ас їй”. 09.00 Бокс. Бой за титулы WBA SU-
PER, IBF, WBO. Сергей Ковалев - Андре Уорд. 11.30 “Биле, 
Ќазаќстан!”. Дневник. 11.45 М/ф “Щенячий патруль”. 12.15 Х/ф 

05.58 КР əнўраны. 06.00 “Əзіл студио”. 08.00 “Ризамын”. 09.00 
“1001 анекдот”. 10.00 Х/ф “Мираж”. 11.45 Фильм-концерт “Онер 
ќырандары “Кел танысайык”. 13.20 “Алдар Кґсе”. 15.00 “Ералаш”. 

ХАБАР

КТК

31 канал

06.00, 03.20 Əнўран. 06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 07.40 “Əзіл əлемі”. 09.05 “Аќсауыт”. 09.30 
“Бїгінгі жексенбі” таѕєы аќпаратты-танымдыќ баєдарлама. 11.15 
“Дара жол”. 12.50  “Сəлем, Ќазаќстан!”. 14.25 “Кґѕілашар”. 16.00 
Т/х “Їзілмеген їміт”. 17.55 “Кґѕіл толќыны”. 18.05 “Универсиада 
ќарсаѕында-2017”. 18.15 “Кґѕілді тапќырлар алаѕы”. 20.00 “Апта. 
кz”. 21.00, 02.30 “Їздік əндер”. 22.00 “МУЗАРТ LIVE”. Мега-
жоба. 23.50 “Дара жол”. 01.15 К/ф “Əурелеѕ”.

08.00 “Суперпапа”. 08.40 М/ф “Бременские  музыканты”. 09.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 10.00 “Теѕгемания”. 10.15 “Ќош келдіѕіз!” 
ситуациялыќ комедия. 11.00, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.00 “Ел 
аузында”. 14.00 Т/с “Паршивые овцы”. 16.25 М/ф “Ну, погоди!”. 
16.45 “Теѕгемания”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 
“Избранное за неделю”. 20.45 “Новый курс”. 21.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 22.00 “Ой мен ойын” шоуы. 22.50 К/ф “Аєа”. 01.20 “Əн 
мен əзіл” концерттік.

АСТАНА

Жұма  18 қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.00, 03.30 Əнўран. 06.05, 02.30 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерті”. 07.00 “Таѕшолпан”.  
09.30 “KAZNEWS”. 10.00 “МУЗАРТ LIVE”. 10.15 М/с “Сисси”. 
10.40 Т/х “Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай”. 12.20, 00.50 
Т/х “...Їй болу ќиын”. 12.55, 14.55 “KAZNEWS”.13.00 “Бірге 
таѕдаймыз!”. 14.10, 22.55 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-
шоуы. 16.40, 19.05 Т/х “Сурайя”. 17.30, 20.00, 00.05 “KAZNEWS”. 
17.55 “Тїбі бір тїркілер”. 18.40 “Жан жылуы”. 20.30 “Парламент”. 
20.45 “Ќоєамдыќ кеѕес”. 21.30 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 23.45 
“Ќылмыс пен жаза”. 00.35 “Парламент”. 01.25 “Жан жылуы”. 
01.45 “Ќоєамдыќ кеѕес”.

06.00 “Əйел сыры”. 06.45 “Жўма уаєызы”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.25 
Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все 
мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 15.15  

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Киелі 
неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/ф “Атлантида: 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 Т/х “Свара мен Рагини”. 07.25 “Сарай 
ханымдары”.  08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 09.50 
Т/с “Белая стрела. Возмездие”. 12.00 Новости. 12.45 “Наша 
правда”. 13.50 “Не ври мне”. 14.50 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.50 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.40 Т/х “Свара мен Рагини”.  19.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.45 Т/с “Сын”. 02.50 “Сарай ханымдары”. 03.35 
Жаѕалыќтар. 04.00-04.50 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама.

ЕВРАЗИЯ ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 М/ф “Еріншектер елі”.  07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 “Инвестиция жəне 
даму”. 08.30 М/ф “Ну, погоди!”.  09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 
10.00, 22.00 Т/х “Махаббат дерті”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
12.10, 19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Жібек”. 14.10 Т/с 
“Охотники за головами”. 15.20 “Репортёр представляет”.  15.40, 
00.50 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
23.00 Т/с “Ласточкино гнездо”.  

АСТАНА

07.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Əсем əуен”. 07.10 “Біздіѕ їй”. 08.00 
“Жаѕа кїн”. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
11.35, 17.10 “Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 
11.40 Т/х “Зəуре”. 12.30 Кулинарная программа “Магия кухни”. 
13.00 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Центральная 

 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Операция “Кукловод”. 07.50 Т/х 
“Вероника Марс”. 08.35 “П@ytina”. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф “Храни 
её любовь”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.00 “112. Неделя”. 12.30 Т/х 
“Вероника Марс”. 13.25 “Той базар”. 14.25 “П@ytina”. 15.30 
Сериал “Ищу мужчину”. 20.00 “Первая программа”. 20.30 “Голос 

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 “Ќґѕіл толќыны”. 
09.00 “1001 анекдот”.  10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 М/ф 

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.30 Əнўран. 06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 08.15 М/с “Дара мен достары”. 09.00 
“Сенбілік таѕ”. 10.10 “МУЗАРТ LIVE”. Мега-жоба. 11.55 “Ас 
болсын!”. 12.35 “Балапан жўлдыз”. Жас таланттарєа арналєан 
ґнер додасы. 13.40 “Ой-толєау”. 14.30 Концерт “Анаєа ќўрмет”. 
16.25 Т/х “Їзілмеген їміт”. 18.55 “МУЗАРТ LIVE”. Кїнделік. 
19.10 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 20.00, 02.10  “KAZNEWS”. 20.35 
“Кґѕілашар”. 22.10 Концерт “Жеті нота”. 00.40 К/ф “Жолбарыс 
сапары”. 02.45 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”.

07.05  К/ф “Тал тїсте кґлеѕке тїспейді”. 08.30 Т/х  “Таєдырмен 
тартыс”.   09.00 “Басты рґлде”. 09.30  “INSTAЛАЙЫЌ”. 09.50 
“Кривое зеркало”.  12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 14.00 
“Барышня-крестьянка”. 15.00 “Кґріпкел”. 16.00 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 17.00 “INSTAЛАЙЫЌ”. 17.30 “Басты рґлде”. 18.00 
“Дїние жарыќ”. 18.30 Т/х “Шырєалаѕ”. 21.00 “Я стесняюсь своего 
тела”. 22.30 “Другая правда”. 23.30 “Я стесняюсь своего тела”. 
01.20 “Кґріпкел”. 02.05-03.30 К/ф “Журавушка”.

ХАБАР
07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Ќалжын ќоржыны”. 07.50 “Ґзін-ґзі 
тану”. 08.00 “Продвопрос”. 08.20 “Ќызыќ TIMES”. 09.20 “Золотая 
середина”. 10.00 “Биле, Ќазаќстан!”. Дневник. 10.15 Аспаздыќ 
баєдарлама. “Сиќырлы ас їй”. 10.45 М/ф “Щенячий патруль”. 
11.15 Ертегі. “Ќар патшайымы”. 12.50  Танцевальное шоу   “Биле, 

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 Новости “20:30”. 09.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 10.00 “Теѕгемания”. 10.15 “Ќош келдіѕіз!” ситуациялыќ 
комедия.  11.00, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.00 Кґркем фильм 
“Сабыр”. 13.50 М/ф “Ну, погоди!”. 14.00 Т/с “Паршивые овцы”. 
16.25 “История больших побед”. 16.45  “Теѕгемания”. 17.00, 
21.10 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Біздіѕ уаќыт”. 20.45 “Біздіѕ 
ауыл”. 22.10 “Ел аузында”. 23.10 “Рио чемпиондары”. 23.40 К/ф 
“Сəттілік”. 

АСТАНА

31 канал

КТК

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 
09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 “Жаса, меніѕ елім!”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 
“Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Музыка.11.45 
Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая.  19.50 Музыка. 
20.00  “Денсаулыќ”. 20.20 “Сґз маржан”. 20.25 “Телеблокнот”. 
20.30 Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 21.00 Новости. 21.25 
Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 “Сіз не дейсіз?”. 
22.15 “Телеблокнот”.  22.20 Кґркем фильм. 00.00 Жаѕалыќтар. 
00.25 Новости.  00.55 “Телеблокнот”. 01.00 Музыка. 01.08 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

09.00 Əнўран. 09.05 Жаѕалыќтар. 09.30 Новости. 09.55 “Ол жəне 
ґмір”. 10.15 “Балаларєа базарлыќ”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 Музыка. 10.50 “Денсаулыќ”. 11.10 “Сґз жебе”. 
11.35 “Сґз маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Бірінші студия”. 
12.10 “Отбасылыќ фильм”. 13.10 “Сіз не дейсіз”. 13.50 “Телемаркет”.   
14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 
“Балаларєа базарлыќ”. 17.00 Телехикая.  17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата  əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Бірлігіміз 
жарасќан”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”.  19.00 “Апта 
жаѕалыќтары”. 20.00 Телехикая. 20.40 Деректі фильм. 21.20 
“Жамбылспорт”.  21.30 “Телемаркет”.  21.35 “Телеблокнот”. 21.40 
Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама. 
00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ жабылуы.   

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.00 Əнўран. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі фильм. 
09.55 “Балаќай”. 10.15 “Тараз.кз”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 Музыка. 10.45 “Бірлігіміз жарасќан”. 11.05 
“Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”.  11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 Деректі фильм. 13.50 
“Телемаркет”.  14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 
16.10 “Балаларєа базарлыќ”. 17.00 Телехикая. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Закон и общество”. 18.25 “Кїй 
кїмбірі”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”.  19.00 “Айша 
бибі”. 19.25 “Сґз маржан”. 19.30 “Тіл саќшысы”. 20.05 “Арнайы 
репортаж”. 20.25 Телехикая. 21.20 “Кримрадар”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.35 “Телеблокнот”. 21.40 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 
23.30 Концерттік баєдарлама. 00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ 
жабылуы.                 
           (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

“Все мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”.15.10 “Правда”. 
15.15 Х/ф “Все сокровища мира”. 16.20 “Давай поженимся!”. 
17.35 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 
“Главные новости”. 20.55 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Х/ф 
“Полоса отчуждения”.  02.00 “П@ytina”. 02.20 ”Басты патруль”. 
02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Операция “Кукловод”.

“Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Центральная больница”. 15.00 
“Важно знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 Т/х “Айжан”. 16.35 
Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.15 “Біздіѕ їй”. 18.00 “Білу маѕызды”. 
18.40 “Ќайсар жандар”. 19.00  Жаѕалыќтар. 19.40 Д/ф “Таєдыр 
тартысы”. 20.10 “Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 
20.20 “Давайте говорить”. Ток-шоу. 21.00 “Итоги дня”.  21.40 
Т/с “Такая работа”. 22.30 “Алматы - тəуелсіздіктіѕ алтын бесігі” 
концерті. 00.10, 01.50 Жаѕалыќтар. 00.50 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”.01.20 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 03.00 ЌР əнўраны.

11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.00 Т/с “Как я стал 
русским”. 14.05 Т/с “Айти молодец!”. 15.05 Т/с “Баќытты болєым 
келеді”. 16.05 Т/х “Киелі неке”. 18.00 Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 19.00 “Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”.  21.00 
Т/с “Как я стал русским”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Ўят емес”. 
00.30 Т/с “Царевна Лягушкина”. 01.30 “Ќазаќша концерт”.   

Х/ф “Мой папа лётчик”. 17.25 “Жди меня”. Казахстан. 18.40 “Поле 
чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”. 
22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@
ytina”. 00.00 “Ночь больших кулаков! М1 CHALLENGE 72”. 03.00 
“Басты патруль”. 03.10 “Басты жаѕалыќтар”. 03.45 “Операция 
“Кукловод”. 04.30 “Той заказ”.

Казахстана”. 22.15 “Басты баєдарлама”. 22.45 “Кешкі кездесу”. 
00.00 “Ледниковый период”. 02.40  “112. Неделя”. 03.00 “Кешкі 
кездесу”. 04.00 “Идеальный ремонт”. 04.45 “П@ytina”.

Ќазаќстан!”. 14.50 Футбол. Финал. Кубок РК. 17.00 Х/ф “Эпоха 
перемен”. 17.30 “Ескірмеген əуендер” концерті. 18.30 “Ду-думан”. 
19.45 “Бенефис-шоу”.  21.00 Аќпарат арнасы - “7 кїн”. 22.00 Х/ф 
“Переправа”. 00.10 Т/х “Əселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары”. 02.20 “Əсем 
əуен”.

“Атлантида: Затерянный мир”. 12.10 “Фартовые деньги”. 12.40 
“Марафон келіндер бəйгесі”. 17.00 М/ф “Мадагаскар-2”. 18.50 Х/ф 
“Повелитель стихий”. 21.00 “Айта берсін”. 22.00 Фестиваль “Ойна 
да кул”. 00.00 Х/ф “Пятый элемент”. 02.10 “Ќазаќша концерт”. 

Т/х “Баќытты болєым келеді”. 16.05  Т/х “Киелі неке”. 18.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 19.00 “Келіндер бəйгесі”. 
20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с “Как я стал русским”. 22.40 Т/х 
“Ертугрул-2”. 23.40 “Ўят емес”. 00.30 “Ќазаќша концерт”. 

Т/х “Айжан”. 16.35 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 18.00 “Білу маѕызды”.  
19.00  Жаѕалыќтар. 19.40 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 20.10 “Энергия 
будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 20.20 “Давайте говорить”. 
Ток-шоу. 21.00 “Итоги дня”.  21.40 Т/с “Такая работа”. 22.30 Т/с 
“Осколки”. 23.30, 01.10 Жаѕалыќтар. 00.10 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”. 00.40 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 02.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 

“Давай поженимся!”. 17.35 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Ради любви 
я всё смогу”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 Т/х “Ќос жїректіѕ 
лїпілі”.  22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 
“П@ytina”. 00.00 Т/с “Полоса отчуждения” (закл. сер.). 02.00 “П@
ytina”. 02.20 ”Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 
Операция “Кукловод”.

11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.30 Т/с “Как я стал 
русским”. 14.05 Т/с “Айти молодец!”.  15.05 Т/х “Баќытты болєым 
келеді”. 16.05 Т/х “Киелі неке”. 18.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”.  19.00 “Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”.  
21.00 Т/с “Как я стал русским”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Ўят 
емес”. 00.30 “Ќазаќша концерт”. 

контроль”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 Т/х “Айжан”. 16.35 
Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.15 “Біздіѕ їй”. 18.00 “Біздіѕ назарда”. 
19.00 Жаѕалыќтар. 19.40 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 20.10 “Энергия 
будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 20.20 “Давайте говорить”. 
Ток-шоу. 21.00 “Итоги дня”.  21.40 Т/с “Такая работа”. 22.30 Т/с 
“Осколки”. 23.30, 01.10  Жаѕалыќтар. 00.10 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”.00.40 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 02.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”.

говорят”. 18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 “Главные 
новости”. 20.55 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 21.30 Т/х “Ќос жїректіѕ 
лїпілі”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 
“П@ytina”. 00.00 Х/ф “Полоса отчуждения”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 
”Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Операция 
“Кукловод”.

больница”. 15.00 “Важно знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 Т/х 
“Айжан”. 16.35 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.20 “Ґмір жолы”. 18.00 
“Білу маѕызды”. 18.15 “Компромат”. 19.00 Жаѕалыќтар. 19.40 
Д/ф “Таєдыр тартысы”. 20.15 “Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ 
энергиясы”. 20.25 Д/ф “Єалымдыќ ќауіп-ќатер”.  21.00 “Итоги 
дня”.  21.40 “Бюро расследований”. 22.10  Х/ф “22 минуты”. 23.45, 
01.55 Жаѕалыќтар. 00.25 Т/с “Дворец Абдин”. 01.25 Д/ф “Əр їйдіѕ 
сыры басќа”. 02.35 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 03.00 ЌР əнўраны.

Затерянный мир”. 12.45 “Ералаш”. 14.00 “Это Казахстан, детка”. 
15.00 Фильм-концерт “Ойна да кул”. 18.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 19.00 “Келіндер бəйгесі”.  20.00 “Информбюро”.  
21.00 Х/ф “Повелитель стихий”. 23.15 “Ўят емес”. 00.05 “Ќазаќша 
концерт”.  

“Рождественская семья”. 14.00 “Бенефис-шоу”. 15.15 “Ду-думан”. 
16.30 Реалити-шоу “Экспедиция 25”. 17.00 “Компромат”. 18.00 
“Ќызыќ TIMES”. 19.15 Танцевальное шоу “Биле, Ќазаќстан!”. 
21.00 Аналитическая программа “7 кїн”. 22.00 “Пай-пай, 25”. 
23.10 “Їздік əндер” концерті. 00.30 Т/с “Дворец Абдин”. 01.30 Т/х  
“Əселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары”. 

“Аналитика”. 21.00 “П@ytina”+. 22.00 “Той базар”. 23.00  Т/х 
“Єажайып жан”. 00.00 “Точь-в-точь”. 02.45 “П@ytina”+. 03.30 “Той 
базар”. 04.15 “Модный приговор”.

16.30 М/ф “Мадагаскар-3”. 18.15 Х/ф “Пятый элемент”. 21.00 
Дайджесты “Кґѕіл толќыны”. 22.00 “Неге?”. 23.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 01.30 “Ќазаќша концерт”. 


