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Аршалы кентінде маңызды оқиға. Ауданның 
барлық тұрғындары үшін, әсіресе өз 

кәсібін бастамақ болған, қазіргі таңда кәсібін 
дамытпақ болған жандарға арналған орталық 
жұмысын бастады.  Орталықтың салтанатты 
ашылу сәтіне аудандық мәслихаттың хатшысы 
Ю.К.Сериков және аудан әкімі аппаратының 
басшысы Ә.К.Балташев қатысты. Орталықтың 
ашылуымен құттықтап, қадамының мықты 
болуын тіледі. Аршалы аудандық сотының 
судьясы М.А.Әміров өз кезегінде бұл 
орталықтың жұмысының маңызды болатынын, 
сауатты кәсіпкерлердің ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуына қосар үлесінің мол 
болатындығына тоқталып, қуанышты сәтпен 
баршаны құттықтады. Орталық директоры 
Р.С.Оспанов бұл орталықта кәсіпті ашу, 
дамыту бойынша қажетті кеңестерді алуға 
болатынын, құқықтық сауалдарға жауап 
алуға болатынын, «Бизнестің жол картасы – 
2020» бағдарламасының шеңберінде қажетті 
кеңестерге ие болатындарын, тегін бизнес 
мектептерінде сауат ашып, алғашқы кәсіптің 

Бизнес

Кәсіпкерлерге көмек

қыр-сырын игеруге болатындығын айтты.
Орталық штабында үш кеңесші жұмыс жа-

сайды. Қызмет қазақ тілінде және орыс тілінде 
беріледі. Орталықтың беретін дәрісі қашан да 
құнды. Бұл әрбір кәсіпкер үшін таптырмас 
құрал, даму барысындағы айқын бағыт. 

Суретте: аудан орталығындағы кәсіпкерлерді 
қолдау Орталығының ашылу салтанаты 

Қазіргі таңда қоғамда мемлекеттік 
қызмет қоғамдық өмірінің-

экономика, мәдениет, саясат пен 
әлеуметтік барлық салалардың 
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 
маңызды әлеуметтік институт болып 
табылады.

Ре форма лаудың күшейт ілген 
процесстердің нәтижесінде, соңғы 20 
жылдың аралығында Қазақстанның 
мемлекеттік басқару жүйесі мен 
қоғамдық саяси құрылысынан тікелей 
байланыстағы өзінің спецификасы 
мен ерекшелігімен мемлекеттік 
қызметтің ұлттық моделі құрылған 
болатын.

Аталған өзгерістердің ерекшелігі, 
әкімшілік жүйесінің толыққанды 
реформалауымен қатар басқарудың 
е с к і р ге н  м еха н и зм д е р і н  жо ю 
процестеріне ұласып кетті.

Осыған орай, жаңа шыңдық көздері 
мен елдің стартегиялық міндеттеріне 
бейімделген мемлекеттік жүйесінің 
қаліптасуы көздей түсті.

 Мемлекеттік қызмет жүйесінің 
әрі қарай реформалаудан қалуы 
ә л е у м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
жаңғыртылуы мен саяси демократи-
зациялау процесстің едәуір тежеуінің 
мүмкіндігін жоққа шығармайды, 
мемлекеттік қызметтің конкурстық-
м а н с ап т ы қ  т ү р і н е  к ө ш у  і с ке 
асырылған жерде кадрларды басқару 
және мониторинг процесінде жаңа 
технологияларды пайдалану белсенді 
енгізіледі, яғни «Е-қызмет» бірыңғай 
жүйесіне кіру, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметшілерді ынталандыру, тұрақты 
түрде оқыту тетіктердің болуы.

Осыған орай, жаңадан құрылған 
мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл Агенттігінің басты мақсаты 
мемлекеттік қызмет жүйесінің қазіргі 
таңдағы жағдайына талдау жасау, оны 
жетілдірудің перспективті бағыттары 
мен жалпы сипаттамасын, дамудың 

МеМлеКеттіК қызМеттің басыМды 
Міндеттері Мен перспеКтивалары

Адам және заң

проблемалық аспектілерін анықтау, 
мемлекеттік аппаратты оңталандыру 
мен тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныс жасау, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметшілердің жауапкершілігін 
күшейту мен әлеуметтік мәртебесін 
көтеру, әрі мемлекеттік қызмет сапа-
сын арттыру бойынша халықаралық 
бақылау мен менеджмент жүйелерен 
енгізу болып табылады.

Мемлекеттік қызметтің әлеуметтік 
мәртебесі тұрғын халықтың басқару 
органдарына сеніп деңгейімен 
тікелей байланыста, осы, өз кезекпен 
мемлекеттік органдарымен қызмет 
көрсету сапасымен есептеледі.

Осыдан бұрын уәкілетті органның 
тарапынан мемлекеттік қызметтің 
жұмыс істеуін демократияландыруы-
на нақты қадам жасалғаны мәлім.

Мемлекеттік қызметшілердің ба-
стамасы бойынша «Қазақстанның 
мемлекеттік қызметіне демеу көрсету 
ассоцияциясы» республикалық 
қоғамдық бірлестігі құрылған бола-
тын және «Жігер» жас мемлекеттік 
қызметшілер клубы да өз қызметін 
атқаруда.

Аталған бағыттағы оң нәтижелерге 
қ ол  же т к і з ге н і н е  қ а р а ма с т а н 
м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т  ж ү й е с і 
толыққанды әлемдік стандарттарына 
әлі де сай емес.

Біріншіден, мемлекеттік қызмет 
ж ү й е с і  а л д ы н д а  л ауа з ы м д ы қ 
құзыретті іске асыруда жариялықты, 
сонымен бірге азаматтық қоғам 
институттары алдында мемлекеттік 
қызметшілердің кәсіби қызметтің 
ашықтығы мен бақылауды күшейтуді 
талап етуде.

Е к і н ш і д е н ,  п а рт и я л ы қ  е м е с 
ұйымдарының желілері арқылы 
мемлекеттік функциялардың бір 
бөлігін жекеменшік секторының 
бәсекелесті ортаға тапсыру бой-
ынша жұмыс жалғастыра түсетін 
болады. Осымен, мемлекетке тән 

емес функцияларды азаматтық сек-
торына тапсыру арқылы мемле-
кет пен азаматтық қоғамның өзара 
әрекеттесуі кеңейтіліп, тереңдете 
түседі.

Қаз ірг і  таңдағы мемлекеттік 
қызметтің жүйесі халықаралық 
мемлекеттік қызмет жүйесінің ре-
формалау тәжірибесі бойынша жеке 
мемлекеттік қызметшінің сіңірген 
еңбегі мен іскери қасиеттерді есепке 
ала отырып, іріктеу және мансаптық 
сатысы бойынша жоғарлатуды 
көздейтін меритократия қағидасы 
негізінде құрылуда. Осыған байла-
нысты, «Мемлекеттік қызмет тура-
лы» Занына нақты бір өзгерістердің 
енгізілуі талап етілетіні анық.

Осыған орай, ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Ақмола 
облысы бойынша Департаменті, 
нақтырақ, құқықтық қамтамасыз 
ету бөлімі азаматтық қоғам ин-
ституттарымен өзара әрекеттесу 
және жұртшылықпен қатынас ор-
нату мақсатында «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңды жетілдіру 
бойынша, сондай-ақ «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы» және «Қоғамдық бақылау тура-
лы» заң жобаларына қоғам тарапы-
нан ұсыныстар енгізілуі қажеттілігі 
туралы хабарлайды.

Ө з  ұ с ы н ы с т а р ы ң ы з д ы 
Департаменттің: anticorruption1494@
mail.ru. және аkmzankyzmeti@bk.ru 
электрондық мекенжайына жолдауды 
немесе анықтама үшін 8 (7162)29-65-
70 бөлім телефоны арқылы хабарла-
суды сұрайды.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл Агенттігінің Ақмола 
облысы бойынша Департаменті 

құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің 
кеңесшісі 

жүнісовА Айгүл.

Сәуір айының соңы. . .  Көктемнің 
көгілдір күні көңілге шуақ шашып, жылы 
лебі қуанышқа толтырып, жан-жағымыз 
жайнап келе жатқан еді. Адамдардың 
барлығы 1 мамыр мерекесіне дайындалып 
жатқан. Алайда сол жылы, 1986 жылдың 
сәуір айының 25-нен 26-на қараған түні 
сағат 1.32 минутта Чернобыль АЭС  - ның 
төртінші блогында жарылыс болды. Бұл 
залал кезінде Хиросима мен Нагаса-
киге тасталған бомбаның күшінен 50 
есеге артық болғандығынан хабардар 
болдық. Қаншама адам зардап шегіп, 
қиыншылыққа тап болды десеңізші!

Апаттың кесірінен қираған қаланы 
орнына келтіруге жан-жақтан жар-
ты миллонға дейін солдаттар, әскери 
жандар, олардың ішінде 30 мыңнан 
астам қазақстандықтар жіберіл іп , 
көмек көрсетті. Алайда қираған жерде 
тазалай жүріп, өзінің денсаулығына 
үлкен қатер төндірген жандар айықпас 
дертке шалынып, өмір бойы аурудың 
құрсауында қалды. Аудан аумағында 
бүгінгі таңда  чернобыл апатына көмек 
берген 65 жерлесіміз бар, олардың 58-і 
мүгедектікке шығып отыр. Сонда да ша-
малары келгенше еңбек етіп, қоғамдық 
жұмыстардан да қалмай келеді. Олардың 
ішінде Владимир Владимирович Ерисов, 
Николай Геннадьевич Ковалев Түрген 

26 сәуірде  Чернобыль АЭС апатының орын алғанына 29 жыл болады 

Бұл жағдайды ұмыту мүмкін емес...

ауылынан, Виктор Николаевич Скляров 
Донецк селосынан, Валерий Петрович 
Ярмолицкий, Александр  Михайлович 
Табашнюк, Геннадий Турсунович Ха-
лимбаев, Николай Германович Рангно 
Аршалы кентінен және басқалары. 
Қазір бұл жандар соғыс ардагерлерімен 
теңесті, жеңілдіктерге ие болып отыр. 
Бүгінгі ұрпақ бұл апат туралы естігенімен 
сезінбейді де, сезбесін де. Бейбіт өмір 
болсын. Ал сол кезде денсаулығын ортаға 
салған замандастарыма мықты болыңдар, 
денсаулықтарың көп сыр бермесін, жай-
лы өмір сүріңдер, шаңырақтың бақытына 
бөленіңдер дегім келеді.

А. ухнАль, Чернобыл 
ардагерлерінің аудандық бірлестігінің 

төрағасы

Ке з і н д е  с о ғ ы с 
зардабын көрген 

адамдардың басым 
б ө л і г і  б ұ л  ж а р ы қ 
дүниеден өтіп кет-
кенмен, ерлік істері 
ұрпағының есінде. Ал 
қазіргі таңда майдан 

шебінде жаумен алысып, жеңіс күнін 
жақындатқан ардагерлеріміздің көздері 
тірісі тоқсан жасқа жетіп, одан да асып 
қалған құрметті қариялар. Олардың айтар-
лары мол, көкіректері толы сыр, көздерінде 
сонау соғыстың ауыр мұңы мен қазіргі 
бейбіт елінің бақытты шағына тәубе деген 
ризашылық тұр. Күнделікті теледидардан 
беріліп жатқан хабарларға қарап отырып, со-
нау соғыс жылдары қолдарына мылтықпен 
қатар қалам, қағаз алып жүріп, соғыстың 
әрбір сәтін газет беттеріне түсіре білген 
жазушы-жауынгерлер туралы мәлімет көп 
екендігін білдік. Қандай ерлік, қандай 
төзімділік, қандай жігер десеңізші. Шама-

мылтық пен қалам ұстаған
лы ғана демалыс, толас бола қалған кезді 
пайдаланып, майдан шебінде мақала жазу 
үшін ұшқыр ой, таза сана, көрегендік керек 
екенін біреуіміз білсек, біріміз білмейміз. 
Ажал төгіп тұрған ортада ойыңды жинақтап, 
ел оқитын туындыны дүниеге әкелудің 
қаншалықты қиындығын қолына қалам 
ұстаған әрбір жазушы, журналист жақсы 
білетіні анық. Ал қазіргі таңда көптеген аты 
белгісіз кеткен жауынгерлердің, олардың 
мекенжайын, сонау соғыс жылдары жасаған 
ерлік істерін сол кезде шыққан газеттердің 
сарғайған парақтарынан іздеп тауып, 
жарыққа шығарып жатыр екен. Бұл отан 
үшін от кеше жүріп, қолдарынан қалам 
түспеген жазушы жауынгерлердің маңызды 
тірлігі, өшпестей із қалдырған ерлік істері 
деп білемін. Қарумен жауына оқ атса, 
қаламмен отандастарына жігер берген 
жандарға мың тағзым. 

д. АйтпАев, 
ҚС ж АЕЖК –нің Астана қаласы бойын-

ша басқармасы аға прокуроры 

26 сәуір – Қазақстан 
Республикасы 

Президентін сайлау 
күні!  Сайлау-дауыс 

беруге жасы толған аза-
мат пен азаматшаның 

жауаптылықты 
сезінетін күні. Сіздің 
дауысыңыз маңызды, 

Сіздің дауысыңыз 
шешуші екендігін 

ұмытпай өз учаскеңізге 
дауыс беруге келіңіз!

Біз бақыттымыз! Біздің бақытты өмір 
сүріп жатқанымыз, бейбіт өмірде күліп 
жүргеніміз соғыс ардагерлерінің, тылда 
жұмыс істеп отбасын аман сақтап қалған 
ардагер аналарымыз бен әкелеріміздің 
арқасы. Солардың ерлік еңбегі халықты 
аштықтан, зорлық зомбылықтан алып 
шықты.

 Биыл Ұлы Жеңіске 70 жыл толды. Бұл 
үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Тымақты 
жоғары лақтырып, тойлайтын зама-
нымыз. Егемен ел болып, елдігімізді 
мықтап, іргемізді нықтадық. Егемен 
елдің ел болуына Елбасымыздың ерлігі, 
әрбір қаракөз пенденің ой санасында, 
жүректерінің түбінде сақталып қалу 
керек. 

Осыған  орай  «Батырлар  аты -
мен соғыс бізді толқытады» атты 
аудандық деңгейдегі ардагерлер-
мен кездесу іс – шарасы сәтті өтті. 
Оны - біздің мақтанышымыз, бала-
лар шығармашылық Орталығының 
қосымша білім беру оқытушысы, тарихи 
– өлкетану мұражайының жетекшісі 
Таисия Максимовна Коростелева жоғары 
дәрежеде ұйымдастырып өткізді. Осы 
кездесуге соғыс ардагері, ауданымыздың 
құрметті азаматы - Беляев Георгий 
Семенович, фронт санитары болған 
- Любарская Анна Петровна, еңбек 
ардагері, ауданымыздың құрметті аза-
маты - Огилько Иван Григорьевич 

Көненің көзі, ескінің сөзі
шақырылды. Константиновка мен Ми-
хайловка ауылдарындағы мұражай 
жетекшілері оқушыларымен осы кезде-
суге қатысты.

Ардагерлердің өмірбаяны кездесу-
ге келген әрбір оқушыға ой салды. 
Олардың ақыл кеңестері қазіргі кезде әр 
баланың тәрбиесіне, санасына әсер етсе 
нұр үстіне нұр болар еді. Қазақта «қарты 
бар үй - қазына» деуші еді. Қарттарымыз 
жылдан жылға азайып барады. Менің бұл 
мақаланы жазу себебім, осы кездесуді 
ұйымдастырған Таисия Максимовнаға 
үлкен рахметімізді жолдау үшін жазып 
отырмыз. Ол аудан оқушылары мен 
ардагерлерді кездестіріп, таныстырды. 
Оқушылар олардың өмір жолымен 
танысты.  Бұл дегеніміз біз үшін үлкен 
қуаныш болды. Михайловка ауылында 
тұратын соғыс ардагерімен кездесу, 
жүздесу, онымен бетпе – бет сөйлесу есте 
мәңгі қалатын жайт. Естелік үшін суретке 
де түстік. Кейбір оқушылар қолтаңбасын 
алып жатты. Осындай ерлік сабағын 
ұйымдастырғаны үшін, орталықта ар-
найы мұражайда талай құнды деректерді 
сақтап келе жатқандығы үшін Таисия 
Максимовнаға мың алғыс. Мұндай 
кездесу енді қашан болатыны белгісіз. 
Сол үшін де әрбір үйде қарты болса, 
қадірін білсін, ақыл кеңесін есте сақтап, 
жадында тұтсын дегіміз келеді. 

БШО ұжымы баспасөзі 

Құрметті аршалылықтар! 
9 мамыр күні аудан орталығында 
Ұлы Отан соғысындағы жеңіске  
70  жыл толуы салтанатында  
алғаш рет «Мәңгілік батальон» 
шеру жасайды.
«Мәңгілік батальон» қатарында 
қалаған жан бола алады.  Ол 
үшін  соғыс  ке з індег і  өз ін ің 
солдатының, соғыс ардагерінің 
А4 форматтағы суретін алып 
келуі керек.   Суретті жасату үшін 
«БИНИН» фотосалонына ұсыныс 
жасаңыз.  Мекенжайы Астана 
көшесі 19. «Мәңгілік батальон» 

 Акция
«мәңгілік бАтАльон» 

қатарында соғыс қаһарманы, 
ж е ң і с т і  ж а қ ы н д а т а  т ү с к е н 
қайсар батыр туыстарыңның, 
ж а қ ы н ы ң н ы ң ,  т а н ы с ы ң н ы ң 
бейнесі болғаны қандай бақыт. 
«Ерлікті жасағаннан, ескерілмей 
қалғаны жаман». Парызымызды 
орындайық.
А к ц и я ғ а  қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң 
ж и н а л у  у а қ ы т ы  9  м а м ы р 
« М а қ с а т »  д ү к е н і н і ң  а л д ы . 
Өт ін іштер  8  мамырға  дей ін 
қабылданады.  Асығыңыздар. 
Анықтама телефондары: 2 -12- 
82; 2-12-81. 
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Бруцеллалар сыртқы ортаға төзімді. 
Суда олар 2 айдан астам, сүтте – 

40 күн, ірімшікте – 2 ай, шикі етте – 3 
ай, тұздалған азықта – 30 күнге дейін, 
теріде – 4 айға дейін сақталады. Бру-
целлалар қыздырғанда және көптеген 
зарарсыздандырғыш құралдардың 
әсерінен өледі. 

Науқас адамнан сау адамға бруцелла-
лар берілмейді. Жұқпаның сақталатын 
орны мен көзі үй жануарлары болып 
табылады(қой, ешкі, сиыр, шошқа, сирек 
жылқы).

Адамның науқас жануарлардан 
жұқпа жұқтыруы байланыс, тамақ 
және ауа жолдарымен болады. Байла-
ныс жолымен жұқтыру әсіресе ұрық 
қасындағы сұйықтықтың теріге түскен 
кезінде жиі болады(малдың төлдеуіне 
көмектескенде, жаңа туған мал төлдеріне 
күтім жасағанда). Көбінесе ветеринарлық 
жұмыскерлер, шопандар және т.б. 
жұқтырады. Жұқтыру жұқпаланған 
жануарлардың еті, тезегі арқылы да 
болады. Бруцеллалар терінің кішкене 
жырымдалған жерлері арқылы енеді. 
Тамақ арқылы жұқтыру көбінесе шикі 
сүтті, сондай-ақ сүт өнімдерін(ірімшік, 
сүтсірне, май, қаймақ) тұтынғанда 
болады. Ауа жолымен жұқтыру тыныс 
жолдарына құрамында бруцелла бар 
шаңның(мал бағатын және қамайтын 
орындарда) түсуімен, сондай-ақ зертхана-
ларда қауіпсіздік техникасы бұзылғанда 
болуы мүмкін. Жұқтырудың бұл жолы 

Бруцеллезден сақ Болыңыздар
бруцеллез – тірек-қимыл аппаратының, жүйке, жыныс және басқа да 

жүйелердің зақымдалуымен сипатталатын ауру.
өте сирек кездеседі. Көбінесе еңбекке 
жарамды жастағы адамдар ауырып 
жатады(18-50 жас). Көп жағдайда бұл 
кәсіптік ауру.

бруцеллез қалай әйгіленеді
Жұқпаның қақпасы терінің шағын 

жарақаттары, асқорыту ағзалары мен 
тыныс жолдарының сілемей қабықтары. 
Жұқпа қақпасы жерінде қандай да 
бір өзгерістер дамымайды. Бруцел-
лалар лимфа жолдары арқылы лимфа 
түйіндеріне жетеді. Бруцеллез кезінде 
микробтардың көбеюі және үйілуі 
басым жағдайда лимфа түйіндерінде 
болады. Одан бруцеллалар ақырындап 
қанға түседі. Бруцеллез созылма ағымға 
бейім болуымен ерекшеленеді. Бұл 
бруцеллалардың организмде ұзақ бо-
латынымен байланысты. Бруцеллезді 
бастан кешіргеннен кейін иммунитет 
қалыптасады, бірақ ұзаққа емес әрі 3-5 
жылдан кейін бруцеллалар қайта жұғуы 
ықтимал. Бруцеллездің жіті бастамасын-
да аурудың жасырын кезеңі 3 аптаның 
маңайы болады, алайда жасырын кезең 
бірнеше айға созылуы мүмкін. 

Жіт і  түр і  қатты  қа лтыраумен 
сипатталады(39-40С және жоғары). 
Жоғары және өте жоғары температураға 
қарамастан, науқастың көңіл күйі 
қалыпты болады(39С температурада 
науқас кітап оқи, шахмат ойнай, теле-
дидар көре алады).

Созылма түрі жалпы уыттану синдро-
мымен сипатталады(әлсіздік, бас ауы-

АршАлы
Сөзі мен әні:

мошке Аршагул

Қазақ халқы әр қилы тари-
хи тауқыметті 
бастан өткізген 
к е м е ң г е р 
х а л ы қ . Е л і н , 
жерін,Отанын 
ішкі сыртқы жа-
удан қорғап,кең 
б а й т а қ 
же рд і , с а й ы н 
д а л а н ы , 
ә д е т - ғ ұ р ы п , 
с а л т - с а н а н ы 
ұ р п а қ т а н -

ұрпаққа аманат етіп жеткізді.
Сол аманатқа қиянат жасамай, 
ата-бабаның салып берген сара 
жолын жалғастырушы біз, жа-
стар еліміздің одан әрі көркеюіне 
өз үлесімізді қосу азаматтың 
борышымыз.Ол үшін Отанын 
сүю,туған жерін,елін жан-
тәнімен сүйе білу Қазақстанның 
әр азаматының қанында сіңген 
қасиет болу шарт.Міне кез-келген 
әрбір азамат өз Отанының патри-
оты болуға міндетті.Отанының 
көркейіп,дамуына әр адам өз 
қабілет-қарымына сай елеулі 
еңбек жасап,өзінің сүбелі үлесін 
қосатын болса мен де Отан анам 
Қазақстанға теңіздің тамшысын-
дай болса да өз үлесімді қосып, 
абыройлы еңбек жасап келемін.

 Маған табиғаттың берген та-
маша сыйы-ақындық өнер.Жа-
стайымнан өлең жазуға құштар 
болып,әр түрлі тақырыпта 
өзімнің Отанға,елге, тәлім-
тәрбиеге,сөз өнеріне деген 
ерекше сүйіспеншілігімді осы 
өлеңдерім арқылы жеткізіп 
келемін. 

Осындай өлендерімнің бірі-
сиясы кеппеген, туған өлкем, 
құт мекенім-Аршалыға арналған.
Бұл өлеңнің шығу себебі,әр 
ақын ең әуелі өзінің туып өскен 
табиғатын жырлаған.Мен өз 
басым Аршалыда туып, өспесем 
де мен үшін құшағын ашқан құт 
мекен Аршалы топырағында 
алғашқы қызмет жолым ба-
сталып, осы күнге дейін еліме 
абыройлы еңбегімді сіңіріп 
келемін.Азды-көпті еңбегімді 
бағалап ,алақанына  с алып 
аялаған, өмірге, өнерге баптаған 
Аршалыма ән-жыр арнамау мен 
үшін сын деп ойлаймын.Аршагул 
деп қойылған есім әуел бастан-

ақ Аршалымен тағдырымның 
с а б а қ т а с а т ы н д ы ғ ы н 
сездіргендей. 

 Әр өлкенің өзінің мәртебесін 
асқақтатқан әні,әнұраны бар.
Сондықтан да біздің Аршалы 
ауданының мәртебесін көтеретін, 
жетістігін паш етіп, өзгелерге 
танытатын әнұраны іспетті әні 
болса деген арман-осы әннің 
жарық көруіне түрткі болды.
Бұл өлеңнің бірінші-шумағында 
Аршалының гүлденіп,көркейе 
беруіне ұрандап, жастарды 
өлкенің өркендеуіне үлес қосуға 
шақырады. Қайырмасында Арша-
лы ауданының көп ұлттардың тату-
тәтті өмір сүріп жатқан берекелі 
құт мекені екендігі,сондай-
ақ,жерінің ақ бидайы мол 
байлығы,дән-дәулеті жырлана-
ды.Екінші шумағында көп ұлтты 
халқымыздың әдет-ғұрпы,салт-
д ә с т ү р і н і ң  т ұ т а с ы п , б і р 
жағадан бас,бір жеңнен қол 
шығарып жатқан бірілігін 
паш етеді.Үшінші шумағы 
еліміздің,Аршалымыздың ыры-
сы мен береке-бірлігі одан әрі 
молайтып, болашағы жарқын 
болсын деген ниетте жазылған.
Әннің мәтіні өзге ұлт өкілдеріне 
түсінікті болу үшін ресми тілде 
аударма жасалып ұсынылып 
отыр. 

 Бұл ән Аршалы туралы 
жазылған алғашқы ән.Әннің 
сөзі де,әні де өз жанымнан туған 
төл туынды. Ал музыкамен 
көркемдеген ауданымыздың 
өнерлі азаматы,Аршалы ау-
даны музыкалық мектебінің 
директоры-Ержан Қорғанбек.
Б ұ л  т у ы н д ы н ы ң  т а р и -
х и  м а ң ы з ы  б о л д ы  д е п 
е с ептеймін , с ебеб і , қа з ір г і 
таңдағы өзекті саяси науқан-
Елбасы сайлауының тұсында 
туған,бұл өлең Елбасымызға 
қ о л д ау, А р ш а л ы  ж ұ р т ы н а 
сайлауға үлес қосуға үндеу 
болары сөзсіз.Алдағы уақытта 
бұл ән-Аршалының мәртебесін 
асқақтататын әнұраны болады, 
көпшіліктің көңілінен жол та-
бады деп сенемін.

А. мошке,
Аршалы ауданы мәслихат 
депутаты Абай атындағы 

орта мектебі оқу ісі 
меңгерушісі.

кАк рождАлАсь песня

 «Жұмыспен қамту – 2020 жол карта-
сы» бағдарламасының үшінші бағыты 
бойынша: оқыту арқылы жұмысқа 
орналастыруға жәрдемдесу, 2014 жылы 
мамырда мектеп бітіруші түлектермен 
әңгімелесулер өткізілген болатын, 11- 
сынып 1-ші бітіруші түлек Лях Влада 
Көкшетау қаласына оқуға түсіп, бухал-
тер мамандығы бойынша оқиды. Елеуов 
Госман Щучинск қаласында ақпан 
айында эколог мамандығы бойынша 
оқуын аяқтады.

Тірек ауылдарды дамыту және 
кәсіпкерлік дамыту арқылы жұмыс 
орындарын құру: екінші бағыт бой-
ынша жеке кәсіпкерлермен кездесу-
лер өткізілген. ЖҚЖК – 2020 екінші 
бағыт бойынша желтоқсанда бизнесті 
кеңейтуге В.А.Гусев 3000000 теңге 
несие алды.

2015 жылы шағын тігін шеберханасын 
ашуға З.Т.Саденова шағын несие алуға 
өтініш беруді білдірді.

Нұржанова Р. және ағайынды Окей 
Б. және Окей К. мал шаруашылығын 
дамытуға несиелер алды.

Жұмыс  берушін ің  қажетт іл і г і 

 волгодонов селолық округіндегі «жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» бағдарламасы бойынша жүргізілген жұмыс туралы. 

руы). Жалпы белгілеріне ұзаққа созылған 
жоғары емес температураны, әлсіздікті, 
жоғары қозғыштықты, нашар ұйқыны, 
тәбеттің бұзылуын, жұмысқа деген 
қабілеттің төмендеуін қосып қоюға бо-
лады. Науқастардың барлығында дерлік 
лимфа түйіндерінің үлкеюі байқалады. 
Бұл жағдайда буындардың, жүйке 
және жыныс жүйелерінің зақымдануы 
байқалады.

Тірек-қимыл аппаратының зақымдануы 
созылма бруцеллездің ең жиі әйгіленісі бо-
лып табылады. Науқастар бұлшықеттері 
мен буындарының сырқырауына 
шағымданады. Буындар ісінеді де, 
олардың қозғалысы шектеледі.

бруцеллез бүгінде емделетін дерт, 
бірақ оның алдын алу оңайырақ. бұл 
үшін мына ережелерді сақтаған жөн:

- бруцеллезбен ауыратын жануарларға 
жоламау. Оларды жайлау қажет болғанда 
жекебас гигиенасы ережелерін қатаң 
сақтап, арнайы киім кию.

-  қолданыст ағы ветеринарлық 
заңнамаға сәйкес өз малын бруцеллезге 
тексерту.

- тек пісірілген немесе пастерленген 
сүтті тұтыну.

- етті жетерліктей термиялық өңдеуден 
өткізгеннен кейін тұтыну.

- мал суарылатын орындарда шомыл-
мау.

Аршалы аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқармасының 

бас маманы А.рыпАлевА

шеңберінде оқыту және қоныс ауда-
ру арқылы жұмысқа орналастыруға 
жәрдемдесу аясында үшінші бағыт 
бойынша жұмыс берушілермен кездесу 
өткізілген болатын.

Әкімдікте «Жұмыспен қамту – 2020 
жол картасы» бағдарламасы бойынша 
толық ақпараттар беру бойынша селолық 
округтің белсенді мүшелерімен және 
жұмыссыздармен дөңгелек үстелдер 
өткізілген.

Әкімдік ғимаратының холлында стенд 
және толық көрнекі ақпараттармен 
ресімделген, тарату материалдары бар.

2015 жылдың 01.01. өз бетінше 
жұмыспен айналасушылар 21 адам,ШҚ 
жұмыс істеушілер -33 адам, ЖШС 
, бюджеттік ұйымдарда және басқа 
жұмыс істеушілер – 752 адам, барлық 
экономикада қамтылған - 806 адам.

Жұмыссыздар санынан 3  адам 
жұмыспен қамту орталығында тіркелген. 
Ақпан айынан бастап 3 адам қоғамдық 
жұмыстарда,олардан 1-уі әкімдікте және 
2 селоларды көркейту бойынша жұмыс 
істейді. «Өрлеу » жобасы бойынша 3 
отбасына жәрдемақы ресімделген. Тағы 

3 отбасы ықтимал көмек алушылар. 
Волгодонов селосы селолық клубында 
26 наурызда «Өрлеу »жобасы және 
«Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы 
» бағдарламасына қатысу мәселелері 
бойынша тұрғындарды ақпараттандыру 
ұтқыр топтар өкілдерімен кездесу 
ө т к і з і л ге н , ол  « А қ м ол а  о бл ы с ы 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
серіктістікті үйлестіру басқармасы» 
ММ жұмыспен қамту және әлеуметтік 
серіктістік бөлімінің басшысы Ис-
маилов Нұрлан Сейтбекұлы және 
«Ақмола облысы жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру 
басқармасы» ММ әлеуметтік норма-
тивтер және әлеуметтік көмек көрсету 
бөлімінің басшысы Бабина Лилия 
Викторовна.

Кездесуде жұмыссыздар, өз бетінше 
жұмыспен айналасушылар, несие алуды 
қалаушы адамдар, «Жұмыспен қамту – 
2020 жол картасы» бағдарламасы бой-
ынша оқуды қалайтын мектеп бітіруші 
түлектер болды. Барлық мәселелер 
бойынша толық ақпарат берілді.

 округтің әкімі ж.көселбАев 

Тендер нысанының қысқаша сипаттамасы:
1. Ұзындығы 1,818 км электрберу жүйесі 

жәнеКТП-10/0,4 кВтрансформатор, орналасқан 
мекенжайы: Ақмола облысы, Аршалы ауданы, 
Жалтыркөл ауылы. Кепілдік төлемін төлеу ақысы 
662 730 (алты жүз алпыс екі мың жеті жүз отыз) 
теңге.2. Ұзындығы 1,411 км электрберу жүйесі 
және КТП-10/0,4 кВтрансформатор, орналасқан 
мекенжайы: Ақмола облысы, Аршалы ауданы, 
Аршалы кенті, Добровольск, Жеңіс, Достық 
көшелері. Кепілдік төлемін төлеу ақысы 497 790 
(төрт жүз тоқсан жеті мың жеті жүз тоқсан) 
теңге.3. Ұзындығы 1,845 км электрберу жүйесі 
және КТП-10/0,4 кВтрансформатор, орналасқан 
мекенжайы: Ақмола облысы, Аршалы ауданы, 
Аршалы кенті, Амангелді көшесі, Жамбыл тұйық 
көшесі-Әлейников көшесі. Кепілдік төлемін төлеу 
ақысы 689 470 (алты жүз сексен тоғыз мың төрт 
жүз жетпіс) теңге.4. Ұзындығы 0,992 км электрбе-
ру жүйесі және КТП-10/0,4 кВтрансформатор, 
орналасқан мекенжайы: Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Аршалы кенті, Писарев көшесі. Кепілдік 
төлемін төлеу ақысы 472 710 (төрт жүз жетпіс екі 
мың жеті жүз он) теңге.Жоғарыда көрсетілген 
барлық объектілердің балансұстаушысы –«Арша-
лы ауданының тұрғын-үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар тасымалы және ав-
томобиль жолдары бөлімі» .Сенімгерлік 
басқарушыға қойылатын талаптар:1. Кәсіпқой 
талапқа ие болу, сонымен қатар электр қуатын 
бөліп тарату және беру бойынша жұмыс тәжірибесі 
5 жылдан кем емес болу керек;2. Сенімді басқару 
келісім-шарты бойынша міндеттемелерді орындау 
үшін, соның ішінде Ақмола облысында арнайы 
техника мен тұрақты өкілдік, қажетті қаржылық, 
материалды қоры болуы тиіс;3. Азаматтық-
құқықтық мәмілелерді жасасу үшін азаматтық 
құқық қабілеттігіне ие болу;4. Төлемдік қабілеті 
болу, жоюға қатысау, оның қаржылық-шаруашылық 
қызметі ҚР заңнамасына сәйкес тоқтатылмауы 
тиіс. Нысанды сатып алу құқығымен сенімгерлік 
басқаруға шарттары болып сенімді басқарушының 
келесі міндеттемелерді қабылдауы мен орындауы 
болып табылады:1) сенімді басқар нысанын пай-
далану арқылы электр энергиясын тапсыру және 
үлестіру бойынша қызметті жүзеге асыру;2) 
сенімді басқар нысанына жаңа тұтынушыларды 
қосу;3) белгіленген тәртіпте реттеуші органмен 
бекітілген деңгейде электр энергиясын тапсыру 
мен үлестіру бойынша қызмет көрсету тарифтерін 
қолдану;4) қолданыстағы мөлшерді сақтау немесе 
жаңа жұмыс орындарын ашу;5) нысанды нақты 
тартып алу, соның ішінде оны кепілге тапсыруды 
тудыратын кез келген заңды және нақты іс-
әрекеттерді  жасамау;6)  сенімді  басқару 
құрылтайшысына жыл сайын жазбаша түрде 
мемлекеттік мүлікті сенімді басқару жөніндегі 
қызмет туралы есеп ұсыну;7) нысанның 
сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын 
салықтық міндеттемелерге қатысты сенімгерлік 
басқару міндеттемелері нысанды сенімгерлік 
басқаруға беру шарттарын орындау;8) нысанды 
тиімді басқаруды жүзеге асыру;9) нысанды 
қалпына келтіру үшін қаржылай шығын жұмсау;10) 
нысанды сараптау және алдын ала сынау жүргізу; 

Тендерді қайта өткізу туралы ақпараттық хабарлама
«Аршалы ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ мемлекеттік мүлікті сатып алу құқығымен 

сенімгерлік басқаруға беру туралы тендерді қайта өткізетінін хабарлайды.. 
Тендер өткізу күні: 2015 жылдың 15 мамыр сағат 10.00-де.

Тендер өткізу орны: Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенев көшесі, 47.
11) нысанның сақталуын қамтамасыз ету.Тендердің 
шарттары және тендер жеңімпазын тандау крите-
р и я л а р ы . Те н д е рл і к  ком и с с и я  т е н д е р ге 
қатысушылардың ұсыныстары бар конверттерді 
ашады және жеңімпазды анықтау критерийіне 
(критерийлеріне) сүйене отырып, тендерге 
қатысушылардың ұсыныстарын қарайды.
Тендерлік құжаттамада қамтылған барлық 
талаптарға жауап беретін, ұсыныстары тендер 
шарттары бойынша ең үздік болып табылатын 
және объект үшін ең жоғары бағаны қамтитын 
қатысушы тендер жеңімпазы деп танылады. 
Тендерлік комиссияның шешімі оның мүшелерінің 
қарапайым көпшілігінің дауысымен қабылдананды. 
Дауыстар тең болған кезде, төрағаның дауысы 
шешуші болып табылады. Дауыстар тең болған 
кезде, тендерлік комиссия дауыстардың тең санын 
алған қатысушыларды келіссөзге шақырады және 
тендерлік комиссияның пікірі бойынша, объектінің 
жұмысын жақсартуға бағытталған ең жақсы 
қосымша ұсыныстарды қарауға енгізген тендерге 
қатысушы жеңімпаз болып табылады.Мынандай 
жағдайларда, егер:1) тендерлік комиссия 
қатысушылардың ұсыныстарын тендер шарттарын 
қанағатт андырмайды неме с е  Қазақст ан 
Республикасының заңнамасына сәйкес келмейді 
деп таныса;2) тіркелген қатысушылардың саны 
екінші және кейінгі тендерлерді қоспағанда, екеу-
ден кем болса;3) тендер жеңімпазы тендердің 
нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюдан бас 
тартса, тендер өткізілмеді деп танылады.Тендерге 
қатысуша ретінде тіркелу үшін мыналарды:1) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
4 ақпандағы №46 қаулысымен бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру 
Қағида ларының (әр і  қарай  Қағида лар) 
1-қосымшада белгіленген нысан бойынша тендер-
ге қатысушы тендер жеңімпазы деп жарияланған 
жағдайда, оның жазбаша, ақпараттық хабарламада 
көрсетілген және тендерге қатысушының өзі 
ұсынған тендер талаптарында шарт жасасу 
міндеттемесін білдіретін тендерге қатысуға 
өтінімді;2) басқа құжаттардан бөлек желімделген 
конвертте тендерге байланысты құжаттаманы қоса 
бере отырып, жазбаша түрде тендер шарттары 
бойынша ұсыныстарды;3) тендер жарияланған 
күннен кейін берілген анықтаманы берген 
күнніңалдындағы үш айдан астам созылатын 
тендерге қатысушы міндеттемелерінің барлық 
түрлері бойынша банк (банк филиалы) алдында 
мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі туралы 
банктің (банк филиалының) қол қойылған және 
мөр басылған (электронды цифрлық қолтаңба) 
анықтамасының түпнұсқасы. Егер әлеуетті 
қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің не-
месе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің 
клиенті болып табылған жағдайда, осындай 
банктердің әрқайсысынан анықтама ұсынылады;4) 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды 
тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық 
есебін;5) салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын 
міндетті түрде ұсына отырып, заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің 
көшірмесін немесе көрсетілген құжаттың нотари-

ат куәландырған көшірмесін не заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
анықтаманы;6) жарғының нотариат куәландырған 
көшірмесін немесе салыстырып тексеру үшін 
түпнұсқаны міндетті түрде ұсына отырып, жарғы 
көшірмесін ұсынады. Шетелдік заңды тұлғалар 
құрылтай құжаттарын мемлекеттік және орыс 
тілдерінде нотариат куәландырған аудармасымен 
ұсынады;7) тендер жарияланған күннен кейін 
берілген, үш ай бұрын салық берешегінің, міндетті 
зейнетақы жарналары,міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары менәлеуметтік аударымдар бойынша 
берешегінің жоқ екені туралы (Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу 
мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда) 
тиісті салық органының қол қойылған және мөрі 
(электронды цифрлық қолтаңбасы)  бар 
анықтамасының түпнұсқасын немесе электронды 
көшірмесін;8) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік 
басқару құрылтайшысының депозиттік шотына 
кеп ілд ік  жарнаны аудару  тура лы  төле 
тапсырмасының немесе түбіртегінің (жеке тұлға 
үшін) түпнұсқасын;9) тендерге әлеуетті қатысушы 
өкілінің, оның ішінде осы Қағидалардың 19-
тармағына сәйкес кепілдік жарнаны енгізген 
өкілдің өкілеттерін куәландыратын құжатты (жеке 
куәлікті, паспортты (шетелдік азаматтар үшін) 
немесе ішкі істер органдары берген уақытша жеке 
куәлікті ұсынған жағдайда жарамды;10) әлеуетті 
қатысушының ақпараттық хабарламада көрсетілген 
сенімгерлік басқаруға қойылатын талаптарға 
сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну қажет. 
Жеке тұлға болып табылатын тендерге әлеуетті 
қатысушы осы Қағидалардың 25-тармағының 1), 
2), 8), 10) тармақшаларында көзделген құжаттарды, 
сондай-ақ:1) жеке куәліктің, паспорттың (шетелдік 
азаматтар үшін) немесе ішкі істер органдары 
берген уақытша жеке куәліктің көшірмесін;2) 
кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмастан 
жүзеге асыруға құқық беретін тиісті мемлекеттік 
орган берген құжаттың көшірмесін (дара кәсіпкер 
үшін) ұсынады.Өтінімдер қабылдау және тендер-
ге қатысуға ниет білдірген тұлғаларды тіркеу талап 
етілетін құжаттардың толық жиынтығы бар болған 
кезде жүргізіледі.  Мыналар:1) Қазақстан 
Республикасының заңдарына немесе құрылтай 
құжаттарына сәйкес жүзеге асырылуы тендердің 
шарты болып табылатын қызмет түрлерімен 
айналысуға мүмкіндігі жоқ заңды тұлға;2) 
сенімгерлік басқаруға шарт жасасу және оны 
орындау жөніндегі тиісті міндеттемелерді 
орындамаған алдыңғы тендерлердің жеңімпазы 
тендерге қатысушы болып табылмайды. Кепілдік 
жарнаны аудару мен төлеу үшін банк реквизиттері: 
алушы «Аршалы ауданының экономика және 
қаржы бөлімі»,  ММ коды 4590268,  БСН 
11 0 1 4 0 0 0 2 9 8 3 ,  БС К  К К М F К Z 2 А ,  ЖС К 
KZ100705034590268001, Астана қаласының «ҚР 
ҚМ қазынашылық Комитеті» ММ, Кбе 12, ТТК 
851.Өтініштерді қабылдау және тендердің 
қатысушыларын тіркеу 2015 жылдың 14 мамы-
рында сағат 10.00-де аяқталады. Анықтама алу 
үшін мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: 
Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, 
Тәшенев көшесі, 47, тел: 8 (71644) 21365.

Округ тынысы

Арманның асқарын нұрлы елім аңсадың,
Жасампаз халықсың ұрпаққа қалса әнің.
Көркейіп гүлденсін, жайнасын өлкеміз,
Береке бақ қонған арайлы Аршалым.

 қайырмасы:
 жалынды құшақпен қарсы алған баршаны,
 жақұтым кең өлкем бақытым Аршалы.
 байлық мол жеріңнен ақ бидай төгілген Аршалы,
 Айналдым құт мекен төріңнен Аршалы.

Өнеге өзгеге киелі салтымыз,
 Дәстүрін сақтаған ардақты халқымыз.
Достықтың жарасқан әуезді әуені,
Мерейі үстем боп тасыған даңқымыз.
 қайырмасы:

Қасиет сездірген ақ бауырсақ,ақ дәмі,
Ырысты молайтып,бақ берген ақ дәні.
Жасасын өркендеп,нұрлы өлкем Аршалы,
 Шаттықпен толықсын арайлы ақ таңы
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Өзінің қызмет баспалдақтарын 
1932 жылдың қараша айында Есіл 

аудандық атқарушы комитеттің собес 
инспекторы, одан кейін жалпы бөлім 
меңгерушісі, еңбекші депутаттардың 
аудандық кеңесінің атқарушы коми-
тет төрағасының жанындағы кадр 
секторының меңгерушіс і  болып 
қызмет атқарған. 1930-1932 жылдары 
Жұмысшы-Шаруалардың Қызыл ар-
миясы қатарына шақырылып, аға сер-
жант атағында Алматы қаласындағы 
Қазақ ұлттық кавалерия полкінің 
бөлімше командирі болып әскери 
қызмет атқарған. Ұлы Отан соғысы 
басталғанға дейін Запорожье МТС-
ының (машина-трактор станциясы) 
директордың саяси бөлім бойын-
ша орынбасары болған. Жұмысшы-
Ш а р у а л а р д ы ң  Қ ы з ы л  а рм и я с ы 
қатарына 1941 жылдың 10 шілдесінде 
шақырылып, 1-ші атқыштар полкінің 
пулемет бөлімшесінің командирі 
болған. Ауыр шайқастарға қатысып, 
1941  жылдың  22  қыркүйег інде 
кеудесіне оқ тиіп ауыр жарақаттанған. 
Нағашы-інісі Нұралы Оразбекұлы 
биыл 80 жастан асып, қайтарының 
алдында еске алу жазып кеткен. “Бір 
ауылдың түлеп ұшқан жастары едік, 
Бір дәуірдің мөлдіреген аспаны едік. 
Бәріміз де жазылмаған дастан едік, 
Армандастар – құрдастар.”

   Мен Нұралы Оразбек баласы 
қолыма қалам алып марқұм Паң 
баласы Смағұл еске түсіріп жазайын 
деп отырмын. Біз марқұм Смағүл 
ағамызбен бір жердің,  бір елдің 
азаматымыз. Еліміздің, жеріміздің 
аты Ақмола облысы, Есіл ауданы, 
Еркіндік атындағы колхоздың тума-
лары боламыз. Смағүл үш ағайынды,  
үлкені Сәбит, содан кейінгі Нұғыман, 
Смағүл кенжесі. Өмір жолын ауданның 
орталығы Қимадан бастады. Қима 
Еркіндіктен 5-6 шақырым болады. 
Үйтіп-бүйтіп ер жеткенде,  1941 
жылы соғыс басталды, қырғын апат 
басталды. Соғыс басталғаннан, екі 
жетіден кейін, бірінші рет азаматтар-
ды әскерге шақырып, соғысқа жіберу 
басталды – бұл 3-ші шілде күні еді – 
аудан орталығы Қиманың күн батыс 
жағында алаң болатын, сол алаңға 
әскерге баратын азаматтар, халық си-
май кетті. Аудандық соғыс комиссары 
Бектасов әскерге баратын азаматтарды 
машиналарға мінгізіп Жақсы станци-
ясына жөнелтіп жатты, туғандарымен 
(әке, ағалар) қоштасып, жылап, тағы 
басқа жағдайлар жиналған адамдарды 
күзетті. Осы жолы менің ағаларым 
және Смағүл ағайда әскерге алынып 
жүріп кетті. Соғыс қызу жүріп жатты, 
немістер алға қарай, жерімізге кіре 
берді жылжып. Мәскеугеде жақындап 
қалды. Біздің ауылдан Еркіндіктен – 
200-ден аса азаматтар әскер қатарына 
алынып соғысқа аттанды, содан аман-
есен оралғандардың ішінде Смағүл 
ағамыз жаралы болып, жауырынына 
оқ тиіп елге, 1942 жылғы наурыз ай-
ында туған жері Қима – Еркіндікке 
оралды. Елге келген соң демалмай 
жұмысқа кірісіп кетті.  Жұмысты 
(қызметі) райкомның аппаратынан ба-
стады, Есіл аудандық райком аппара-
тында әуелі үгіт-насихат, содан кейін 
партия ұйымдастыру бөлімдерінің 
бастығы болып қызмет істеді. Есіл 
ауданында 1942 жылы – 41 колхоз, 4 
совхоз, 3 МТС (машино-тракторная 
станция) ,  4  темір  жол станция-
сы сияқты кәсіпорындар болды. 
Халық арасында ауданда үгіт-насихат 
жұмыстары осы Смағұл ағамыздың 
басшылығының арқасында – бәрі 
соғыс үшін, бәрі жеңіс үшін деген 
ұрандар жүргізіліп жатты. Мысалы, 
Есіл совхозы соғысқа ет, сүт, жылы 
киім жіберсе, Терісаққан совхозы 
әскерге жақсы аттар жіберіп жатты, 
басқа мекемелер, жалпы халық та 
қарап қалған жоқ – жылы киім, пима, 
шұлык, қолғап, күпәйке, шалбар, 
т.б. жинап Фонд обороны арқылы 
фронтқа жіберіп жатты.

  Осыншама ұлан-байтақ жұмыстар 
партияның басшылығының арқасында, 
оның қызметкерлері Смағүл ағай 
сияқты азаматтар күн-түн демей, 
уақытпен санаспай – партияның 
ұранын алға қойып мақсаттарды орын-
дап жүрді. Смағұл ағай өте қамқоршы, 
жақсылығын айтайын.  Мысалы, 
Қимада үйі болды, соның бір бөлмесін 
– бізге, жеңгеміз екеумізге берді. Еш 
қандай ақы, ештеме алған жоқ. Сол 
жылдары мен 14-15 жас шамасында-
мын. Смағүл ағай демалыс күндері, 
жұмыстан кейін мені жанына ертіп 
алып Еркіндікке, Тайпақ, Сталин кол-
хозы және Ворошилов атындағы 
қолхозға, Есіл совхозына, Запорожье, 
Ленин қолхоздарына баратынбыз. 
Б а р ғ а н д а  қ о л х о з ш ы л а р м е н , 
жұмыскерлермен  ке зде с іп ,  көп 
мәселелер жөнінде халыққа айтып – 

ҚАЙСАР ӘКЕ ЖОЛЫ
паңұлы смағұл тарақты руынан 1908 жылы Ақмола облысы, есіл 
ауданы, еркіндік ауылында дүниеге келген. өзінің бүкіл ғұмырын 
кеңес құрылысшысы (1930 жылдың 17 ақпанында толтырылған 

еңбек кітапшасында осылай жазылған) мамандығымен партия-совет 
органдарында қызмет атқарған.

жеткізіп беретін. Соғыс жағдайын, 
ауданның жаңалықтарын, халықтың 
қал қуаты жөнінде хабарландыратын. 
Ж ұ б а й ы  З ә б и р а  ж е ң г е м і з  С о т 
жүйесінде қызмет істеді, хатшы болып, 
содан кейін сот орындаушысы болып 
– білікті заңгер қызметін атқарды. 
Уақыт өтіп жатыр – тың дәуірі келді 
– 1954 жылы Есіл ауданында 41 
жаңадан совхоз орнап, Үкімет пен 
партияның қаулысын орындауда 
Смағұл ағайдың орны зор, үлесі үлкен 
болды. 1955 жылы Есіл ауданы – 3-ке 
бөлініп,  біз  Қима ауданы болып 
қалдық. Сол жылдары Смағұл ағайды 
білікті, тәжірибелі маман ретінде 
райисполкомға бөлім бастығы қылып 
ауыстырды. Райисполкомде де көп 
жұмыстар атқарып ауыл, селолық 
кеңестің хатшыларымен, бастықтармен 
ұ й ы м д а с т ы ру  ж ұ м ы с т а р ы ,  т. б . 
өздерінің міндеттері жөнінде ақыл 
кеңесін беріп жүрді. Исполкомда, сес-
сияда, жиналыстарда аудандық сәулет 
ке м ш і л і к т е р г е  т о қ т а п ,  а л д а ғ ы 
қат ардағы жұмыст арға ,  і стерге 
тоқталып айтып жүрді. Бұл жылдары 
мен аудандық банктің бөлімше бастығы 
едім. Ағаймен күнде болмаса да 
ж е т і с і н е  е к і - ү ш  р е т  к е з д е с і п 
тұратынбыз. Партия, Советтер апара-
тында өлшеусіз қызмет атқарып еңбек, 
соғыс ардагері деген атқа ие болып 
1968 жылы зейнеткерлікке шықты. 
Зейнетке шыққаннан кейін қарап 
отырған жоқ. Дініміз, тілімізді алып, 
тәуелсіздік, егемендік алғаннан кейін 
халық арасында Ислам діні жөнінде 
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп 
халықтың құрметіне бөленді, рахметін 
алды. Еске алу жағдайын аяқтай келе 
айтайын дегенім марқұм Смағұл Паң 
баласы алдынан жарылқасын, иманды 
болсын, топырағы торқа болсын, жаны 
жанатта, жұмақта болсын, артында 
қалған балаларына, немере-шөбере 
ұрпақтарына жақсылық, ұзақ өмір, 
шаттық көңіл, қуаныш, бірлік, ынтымақ 
берсін, бата қабыл, тілек дұрыс бол-
сын. Аумин. 2008 жылғы қаңтар айы. 
Өкінішке орай, қай жерде, қай соғыста, 
қай әскер басшысының басшылығымен 
қай армияда соғысқандығы туралы 
құжаттар қалмаған. Тек қана өзінің 
өмірбаянында жазылған: Солтүстік-
Батыс фронты, 1082-ші атқыш диви-
з и я с ы ,  п ул е м е т  б ө л і м ш е с і н і ң 
к о м а н д и р і .  Ж а у ы н г е р л і к , 
бастамашылық және батыл іс-қимылы, 
сондай-ақ неміс басқыншылығына 
қарсы соғыста батырлығы, ерлігі үшін 
жауынгерлік ордендер мен медальдар-
мен:  «І  дәрежелі  Отан соғысы», 
«Жауынгерлік ерлігі үшін», «1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында 
Германияны жеңгені үшін», «1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы 
кезіндегі ерен еңбегі үшін» және КСРО 
Қ а рул ы  К ү ш т е р і н і ң  1 9 4 1 - 1 9 4 5 
жылдардағы Ұлы Отан соғысының 
жеңісінің барлық мерейтойлық ме-
дальдарымен марапатталған. Әскери 
госпиталде емделіп, соғыста алған 
жарақаттан І І І  топтағы мүгедек 
болғандықтан, 1942 жылдың ақпанында 
үйге келді. Осы уақыттан бастап 1952 
жылдың 15 наурызға дейін Қазақстан 
Коммунистік  партиясының Есіл 
ауд а н д ы қ  ко м и т е т і н і ң  п а р т и я 
к а б и н е т і н і ң  м е ң г е р у ш і с і , 
ұйымдастыру-нұсқаушылық бөлімінің 
меңгерушісі  кейін ҚР ҚКП Есіл 
аудандық үгіт-насихат бөлімінің 
меңгерушісі болды. Тың және тыңайған 
жерлерді игеру кезінде 1952 жылдың 
15 наурызында партия әкемді Баранкөл 
қой совхозының партия ұйымының 
хатшысы қызметіне жіберді.  Әлі 
есімде 1954 жылдың көктемінде (менің 
жасым 11-де Баранкөл орта мектебінің 
4 сыныбында оқимын) совхозға Ресей, 
Украина, Белоруссия және Кеңес 
Одағының барлық аумақтарынан 
алғашқы тың игерушілер келді. Олар-
д ы  т р а к т о р ғ а  т і р к е л г е н  а ғ а ш 
тіркемелермен әкеліп, қоныстандырды. 
Ол кезде әлі қар жатса да, наурыз 
айының жылына бастаған кезі. Оларды 
эшелонмен Есіл станциясына әкелетін. 
Нәтижесінде Есіл станциясын тың 
қақпасы деп атап кетті. Панов Смағұл 
бастап, совхоздың директоры Әбен 
Уайысұлы, тағы совхоздың бас маман-
дары б ір-б ір  механизаторларды 
үйлеріне паналатып алды. Ол үйде 
Натаров Петро деген тракторист от-
басы мүшесі ретінде тұрды. Олармен 
бірге тамақ ішетін, Зәбира жұбайы 
оның кірін жуатын, ақ төсекте, төргі 
бөлмеде жататын. Қатал және қызба 
болғанмен соғысқа дейінгі барлық 
коммунистер сияқты адал және әділ 
еді. 1968 жылы құрметті демалыс 
зейнеткерлікке Жақсы аудандық 
е ң бе к ш і  д е п у т ат т а р  Ке ң е с і н і ң 
а т қ а р у ш ы  к о м и т е т і н і ң 
ұйымдастырушылық-инспекторлық 
бөлімінің меңгерушісі болып жүргенде 
шықты. Ия, өткен күнде белгі бар, 
әрине... Сол өткен күннің белгісіндей 
ерке өзен Есіл де өз ағысынан бір ты-
нар емес, бәрі де бәз-баяғыдай. “Елдің 
іреңі кетті, жердің сүреңі кетті” – деген 
екен Ақан сері бабамыз осыдан бір 
ғасыр бұрын. Рас-ау. Тегін айтылмаған 

асыл сөз. Осы біздің әңгіме еткелі 
отыған көлденең Есіл табаны “түгін 
тартса, майы шығар” шұрайлы жер еді. 
Тіпті, Асан қайғы бабамыз ат басын 
бұрып, “алты күнде ат семіртіп мінетін 
жер екен” деп, қимай қоштасыпты 
еліммен. Елім жерімен де, ерлерімен 
де әйгілі еді. Қол бастайтын батыр да, 
жол бастайтын көсем, кемеңгер де, сөз 
бастайтын ақын-шешен де, үлгілі би, 
үнемді жорға, жауырыны жерге тиме-
ген балуан да шыққан жер еді бұл 
көлденең Есіл! Алмассың қалай ғана 
ерді есіңе, Егін шықты, мал өрді жер 
төсіне.  Жастар келді  құлшынып 
ортамызға,  Орден тақты ерлерім 
кеудесіне! – бұл бір шумақ өлең жаңа 
дәуірдегі, яғни, Кеңес Одағы кезіндегі 
жаңа өмір құрылысының социалистік 
еңбек озаттарына деген көңілдің 
ықыласы. Ия, тарих сатысында бұл 
кісілердің алатын өздерінің лайықты 
орындары бар. Бүкіл Есіл бойына 
ендетіп үңілмей-ақ, аралары берісі 
қозы көш, арысы тай шаптырым қаздай 
қатар орналасқан Тайпақ,  Қима, 
Еркіндік ,  Кіндікті  ауылдарынан 
қаншама ер-азамат шықты десеңізші? 
Жеті-ақ сыныптық біліммен аудандық 
атқару комитетінің төрағасы, кейін 
Торғай облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасы бастығының бірінші орын-
басары болған Ыдырыс Смағұлов, 
“Сталин туы” газетінің (бүгінгі “Арқа 
ажары”) тілшісі Ысқақ Қосшығұлов, 
партия саласының ардагерлері Талғат 
Жәкежанов пен милиция полковнигі 
Кенжеш Түктібаев, банк саласының 
үздігі Нұралы Оразбеков, Социалистік 
Еңбек Ері Бірәлі Нұртазин, соғыс 
ардагері, құрметті ұстаз Ғұбайдолла 
( Қ ұ б и )  А б д р а х м а н ұ л ы ,  а у ы л 
шаруашылығы өндірісінің тамаша 
ұйымдастырушысы, ширек ғасыр бойы 
үлгілі  кеңшар директоры болған 
Сұлтан Насыров... Бәрі де осы өлкенің 
тумалары. Бұл тек жөппелдеме де 
ауызға түскендері. Аталмай қалғандары 
қаншама. Міне, осылардың бәріне 
дерлік ақылшы аға, қамқоршы пана, 
тірек болар жаға еді елімнің абыз 
қариясы Смағұл Паңұлы. Ардагер қарт 
көзі тірі болса, бұл күндері ғасыр 
тойын атаушы едік бәріміз. Өткен 
күнде белгі бар, әрине... Сол абзал 
ата-баба, қадірменді ағалардың ата-
жұрты, елдік пен ерліктің белгісі 
бүгіндері көп жағдайда қаңырап бос 
қалды. Кейбір ауылдардың, тіпті, аты 
да өшті. Бұған кім кінәлі? “Елу жылда 
ел жаңа” деп сылтауратып, бәрін 
нарық қыспағына жапсақ та, оған осы 
біздің ұрпақ кінәлі. Жә, бұл басқа 
әңгіменің өзегі. Ал, осы біз әңгімелеп 
отырған ер-азаматтар туған елдің жер-
суын қимай, қандай да болмасын 
жоғары лауазымға қызықпай, қолайлы 
тұрмыс іздемей, барды қанағат тұтып, 
туған жерде түтін түтетіп, соны ел 
қатарына қосамыз деп, бел шешпей 
еңбек етті. Үлгі боларлық өнеге. Өткен 
күнде белгі бар деуіміз де осыдан бо-
лар, шамасы... Зейнеткерлікке сол 
уақыттың өлшемімен алғанда салта-
натты жиын өткіз іп ,  құрметпен 
шығарып салғаннан кейін, сақал-
мұртын өсіріп, құран оқумен айналы-
сты.  Сол  уақытт а  б і з  оның ХХ 
ғасырдың 20-шы жылдары араб тілінде 
оқытатын бастауыш діни мектепті 
бітіргенін білмеген едік. 45 жыл 
өткеннен кейін ол құранның барлық 
сүрелерін есіне түсіріп, 5 мезгіл намаз 
оқып, мұсылмандықтың барлық пары-
зын орындауға тірісті. Оның арнаулы 
білімі, қазіргі уақытпен айтар болсақ 
лицензиясы болмаса да, халық оны 
молда деп таныды. 1977 жылы Тасты-
Талды ауылына көшіп барғанда ол 
өзінің білімімен жұртшылықты тәнті 
етіп, халықтың ерекше құрметіне ие 
болды. Әкемді адам қайтыс болғанда 
жерлеуге, жетісі, қырқы, жылына және 
барлық мұсылмандық мейрамдарға 
халық болып шақыратын. Бір жағынан 
әкем аудандық партия басшыларының 
тарапынан жасырын қуғынға ұшырады, 
атап айтсам Қазақстан Республикасы 
Коммунистік партиясының Атбасар 
аудандық комитетінің 2-ші хатшысы 
Василенко әкеме 1987 жылы «СОКП 
қатарында 50 жыл» белгісін тапсыруға 
қарсы шықты. Ол молла (бродячий 
мулла) деп бұл құрметті белгіні тағуға 
оның қақысы жоқ деп есептеді, бірақ 
ол барлық саналы ғұмырын халыққа, 
Отанына қызмет етуге арнады. Ол 
С О К П  м ү ш е л і г і н е  1 9 3 7  ж ы л ы 
қабылданды және өзін өлгенінше, 1989 
жылдың 29-шы қазанына дейін, яғни 
50 жылдан астам бойы коммуниспін 
деп есептеді. Жұбайы - Әсенқызы 
Зәбира 1916 жылы Ақмола облысы, 
Есіл ауданы, Еркіндік ауылында 
дүниеге келген. 1936 жылдан 1943 
жылдың ақпан айына дейін прокура-
турада іс жүргізуші, 1949 жылдың 
шілдесінен 1952 жылдың сәуір айына 
дейін Есіл аудандық халық сотының 
хатшысы болып жұмыс істеп, 1952 
жылғы мамыр айынан 1954 жылғы 
желтоқсан айына дейін Державинск 
ауданының «Баранкөл» совхозында 
есепші болып қызмет істеді. 1957 
жылдан 1971 жылдың желтоқсанында 

зейнетке шыққанға дейін Целиноград 
(Ақмола) облысы Қима Сельпосының 
ж ә н е  Жа қ с ы  ауд а н д ы қ  т ұ т ы н у 
одағының дүкендерінде сатушы болып 
жұмыс істеген. Жалғыз ұлы - Паң 
Төлеген Смағұлұлы 1943 жылдың 13 
наурызында Ақмола облысы, Қима 
ауылында қызметкерлер отбасында 
дүниеге келген. 1951 жылы Ақмола 
облысы Запорожье ауылындағы орта 
мектепке 1 сыныпқа оқуға барып, 
Ақмола облысындағы Жақсы орта 
мектебін 1961 жылы бітірді.  Екі 
жоғарғы білімі бар. Бірінші жоғарғы 
б іл імд і  Қарағанды мемлекетт ік 
университетінің «Қаржы және несие» 
мамандығы бойынша 1978 жылы 
біт ір іп ,  «экономист» б іл ікт іл іг і 
тағайындалды. Екінші жоғарғы білімді 
1 9 8 7  ж ы л ы  М о с к в а  қ а р ж ы 
и н с т и т у т ы н ы ң  қ а р ж ы - н е с и е 
органдарының бақылау-ревизия және 
экономика жұмыстары бойынша 
жоғары білікті мамандық бойынша 
аяқтады. Өзінің банктік біліктілігін 
әрбір 5 жыл сайын Алматы қаласында 
міндетті республикалық курстарда, 
сонымен қатар, 1993 жылы Германия 
Федеративтік Республикасының Ниж-
ний Саксониядағы неміс менеджмент 
акамедиясында біліктілігін көтерген. 
Еңбек жолын 1961 жылдың шілде ай-
ында Жақсы аудандық еңбекші депу-
таттар Кеңесінің атқарушы комитетінің 
ұ й ы м д а с т ы р у  б ө л і м і н і ң 
нұсқаушылығынан бастады. 1963 
жылдың 31-ші қазанынан 1966 жылдың 
тамызы аралығында Кеңес Армиясы 
қатарына шақырылып, Белорус әскери 
округіндегі Слоним қаласында гвардия 
сержанты атағында, старшина лауазы-
мында телефон станциясы бастығы 
болып жұмыс атқарды. 1966 жылдың 
1-ші қыркүйегінен 1967 жылдың 
желтоқсанына дейін Целиноград 
ауылшаруашылық институтында 
оқыды. Отбасы жағдайына байланы-
сты күндізгі бөлімде оқу мүмкін 
болмағандықтан, жұмысқа тұрдым. 
1968 жылдың қаңтарында Мемлекеттік 
банктің Жақсы бөлімшесіне несие 
инспекторы жұмысына шақырылды. 
Банк саласындағы алғашқы мұғалімі 
және тәлімгері КСРО Мемлекеттік 
Банкінің  үздіг і ,  банк жүйе сінің 
ардагері, 40 жыл Мемлекеттік банкте 
жұмыс атқарған, соның ішінде 30 жыл 
аудандық банк бөлімшесін басқарған 
Оразбеков Нұралы Оразбекұлы болды. 
Ол Қазақстанның төрт облысындағы 
әртүрлі  дәрежедегі  мемлекеттік 
банктердің жауапты және басқарушы 
лауазымдарында қызмет атқарып 
жүрген көптеген қызметкерлерді 
тәрбиелеп шығарды. Несие инспекто-
ры лауазымынан Жақсы поселкесінің 
банк бөлімшесінің басқарушысының 
орынбасарына дейін көтерілгеннен 
кейін, өзінің ең басты тәлімгері Торғай 
облыстық Мемлекеттік банкі кеңсесінің 
б а с қ а р у ш ы с ы  Ю т и ш  В я ч е с л а в 
Михайловичтің ұсынысымен 1977 
ж ы л д ы ң  м ау с ы м ы н д а  ұ ж ы м ы 
кішкентай бір қабатты саман үйде 
орналасқан Мемлекеттік банктің 
Т а с т ы - Т а л д ы  б ө л і м ш е с і н і ң 
басқарушысы лауазымында қызмет 
істеді. В.М.Ютиштің нұсқауы бойын-
ша және оның тікелей көмегімен 10 
айдың ішінде жаңа екі қабатты қазіргі 
заман талабына сай банк ғимаратын 
салды. Осындай банктер В.М.Ютиштің 
тікелей қатысуымен облыстың барлық 
аудан орталықтарында салынды. Тағы 
б і р  а й т а  ке т е т і н  ж а ғ д а й ,  б а н к 
басшылығы тұрғын үй құрылысын 
басты назарға алып, 1983 жылға дейін 
5 жыл ішінде өздерінің қызметкерлерін 
толығымен тұрғын үймен қамтамасыз 
етті.  Кезінде Жаңадала аудандық 
халық депутаттары Кеңесінің атқарушы 
комитетінің төрағасы З.К.Кенжеғалиев 
Тасты-Талды поселкесінің тұрғындары 
үй сұрап барғандарында «Пановқа 
барыңдар, ол сіздерді тұрғын үймен 
қамтамасыз етеді» деп жайдан-жай 
айтпаған. Расында да солай болған, ол 
ке зде  тұрғын  үй  құрылысының 
өркендегені сондай, банк басшылығы 
қулыққа барып, тұрғын үй кезегінде 
тұрған тұрғындарды банкке еден жуу-
шы ретінде жұмысқа қабылдап, үй 
алғаннан кейін оларды басқа мекеме-
лер мен ұйымдарға жұмысқа ауысты-
рып, орнына аудан орталығындағы үй 
кезегінде тұрған адамдарды алып 
отырған. Несие және касса жоспарла-
рын және жұртшылықтың қаражатын 
жинақтаушы кассаға тарту жоспарын 
орындау, несие- есеп айырысу, есеп-
операциялық, эмиссиялық-кассалық, 
ревизия жұмыстары, инкассация және 
құндылықтарды тасымалдау бойынша 
жұмыстарды, экономикалық жұмыс 
деңгейінің көтеру және е септеу 
жұмыстарына механизацияны кең 
қолдану, есепке алу мен есеп беруді 
ұйымдастыруды және іс  жүргізу 
үлгісін жақсарту, банк ісіне кадрлар 
дайындау мен тәрбиелеуде атқарылған 
жұмыстар мен олардың біліктілігін 
көтеруде және жұмыста дұрыс пайда-
лануда жоғарғы көрсеткіштерге қол 
жеткізгендігі үшін 1980 жылдың тамыз 
айында «Мемлекеттік банк үздігі» 
кеуде белгісімен марапатталды. 1985 
жылдың тамызында КСРО Мемлекеттік 
банкінің Қазақ Республикасы кеңсесі 
Төлеген Смағұлұлын Мемлекеттік 
банктің Целиноград облысындағы ең 
ірі Атбасар аудандық бөлімшесіне 
басқарушы қызметіне ауыстырды. 
Басқа аудандармен салыстырғанда 
халқының саны мен өнеркәсіп пен 
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру 
көлемі бойынша Атбасар ауданы 3 есе 
жоғары болды. Ол бұл өзгерісті қуана 
қабылдады, өйткені Жаңадала ауда-

нында  өз ін  тоқырап  қа лғандай 
сезінетін, өйткені әлі бойінда іске 
аспаған күш, тілек пен мүмкіндіктердің 
к ө п  е ке н д і г і н е  к ә м і л  с е н е т і н . 
Сондықтан туған Ақмола (Целино-
град) облысының ірі аудандарының 
біріне жұмысқа сұранды. Мемлекеттік 
банктің Атбасар бөлімшесіндегі 
жұмысының алғашқы айларын екі 
қабатты ғимаратты күрделі жөндеу 
мен қалпына келтіру жұмыстарына 
арнады. Қазіргі заман талабына сай 
етіп бухгалтерлік, қойма, касса торап-
тары мен құндылықтарды сақтау 
бөлмелеріне жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп, ескі жиһаздардың орнына 
жаңа, әдемі жиһаздармен жабдықтады. 
Құндылықтарды тасымалдайтын 2 жүк 
және 2 жеңіл автокөліктерге жылу 
жүйесі бар қосымша жаңа гараждар 
салынды. Өткен ғасырдың 90-шы 
жылдарының басында банк қорының 
е себінен банк қызметкерлерінің 
барлығының үйі болса да, банкте 15-20 
жыл жұмыс істеген бас мамандар мен 
бөлім басшыларына 2 деңгейлі кот-
тедж салуды қолға алды. Өздерінің 
үйлерін балаларының атына түсіруді 
немесе сыйлауды ұсынды. Сонымен 
қатар, банкте кадр мәселесі дұрыс 
жолға қойды. 1993 жылдың сәуір 
айының басында Қазақстан Республи-
касы Ұлттық мемлекеттік банкінің 
Көкшетау облыстық басқармасының 
б а с т ы ғ ы  О с п а н о в  А с ы л х а н 
Зейноллаұлының ұсынысы және 
қолдауымен Көкшетау облыстық 
Қазақагроөнеркәсіпбанкі басқарма 
төрағасының орынбасары болып, ал 
1 4 - ш і  ж е л т о қ с а н н а н  б а с т а п 
«Игілікбанк» АҚ Көкшетау облыстық 
ф и л и а л ы н ы ң  д и р е к т о р л ы ғ ы н а 
тағайындалып, 1995 жылдың соңына 
дейін табысты еңбек етті. Содан кейін 
«Қазпошт абанк»  АООТ Ақмола 
облыстық филиалында 2001 жылы 
таратылғанша директор лауазымында 
қызмет атқарды. 2002 жылдың қаңтар 
айынан бастап Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Банкінің Ақмола филиа-
лында жауапты қызмет атқарып жүр. 
Келіні – Панова Фатима Әшкейқызы 
1947 жылы Жамбыл облысының Ақкөл 
ауылында дүниеге  келген.  Орта 
мектепті Қарағанды қаласында алтын 
медальмен, ал Қазақ Мемлекеттік 
университетінің химия факультетін 
«Химик-инженер» мамандығы бойын-
ша үздік бітірген. Бірақ, ол ұстаздық 
жолға түскен.  30 жылдан астам 
ұстаздық еткен, оның ішінде Торғай 
облысы Жаңадала ауданының Тасты-
Талды ауылында, Ақмола облысының 
Атбасар және Көкшетау қалаларының 
орта мектептерінде жоғары сыныптарға 
химия пәнінен сабақ беріп, 25 жылдан 
астам оқу бөлімінің меңгерушілігін 
атқарып келді. Төлеген Смағұлұлының 
барлық еңбек жолында күнделікті 
тұрмысқа алаңдамай жұмыс істеуі 
үшін барлық жағдайды жасауды, бала-
л а р д ы  т ә р б и е л е уд і ,  д е м а л у ы , 
отбасындағы барлық ауыртпалықтарды 
шешуді сабырлы әрі биязы, ақылды 
және адамгершілігі мол, сүйікті әйелі 
Фатима Әшкейқызы өз мойнына алды. 
Ата-аналарының көмегімен және ба-
л а л а р д ы  т ә р б и е л е у г е  т і к е л е й 
қатысуымен Төлеген мен Фатима бес 
бала тәрбиелеп өсірді .  Олардың 
барлығы жоғары білім алды. Бағдат 
1969 жылы туған, Алматы халық-
шаруашылық институтын бітірген, 
Қостанай қаласындағы үлкен фирмада 
аудитор болып жүмыс істейді, Вален-
тина келіншегі – бизнеспен айналыса-
ды. Самат 1974 жылы туған, Қарағанды 
мемлекет университетін бітіргеннен 
кейін АҚШ университетінде, Сан-
Франциско (Калифорния штаты) 
қаласында 2 жылдық оқуін бітіріп, 
Астанадағы «Астана-Финанс» деген 
корпорацияда жоғары лауазымдық 
қызмет атқарады, оның келіншегі 
Әсемнің де өз бизнесі бар. Жанат 
1978 жылы туған,  Көкшетаудың 
у н и в е р с и т е т і н  б і т і р і п ,  « Б ТА -
ипотека» АҚ –ның Көкшетаудағы 
өкілдігінің бастығы, келіншегі Әлия 
үйде екі  баласымен отыр,  б ірақ 
ө з і н і ң  « Қ а р ж ы  ж ә н е  н е с и е » 
мамандығы бойынша банктердің 
біреуіне қызметке кірейін деп жүр. 
А м а н г е л д і  1 9 7 8  ж ы л ы  т у ғ а н , 
К ө к ш е т ауд ы ң  Г у м а н и т а р л ы қ -
экономикалық университетін «Аудит 
және бухгалтерлік есеп» мамандығы 
бойынша бітіріп, банк жүйесінде 
қызмет атқарады, оның келіншегі 
Кристина ата-енесінің немелерін 
бағып отыр. Балалардың барлығы 
әкелерінің ізімен «Қаржы және не-
сие» мамандығы бойынша экономи-
стер, банк саласында жұмыс істеген. 
Жангелді 1977 жылы туған, еңбекқор, 
үлгілі болып өсіп, орта мектепті 
алтын медәлімен бітірді. Анасының 
жолын қуып Қарағанды Мемлекеттік 
университетінің химия факультетін 
«Қолданбалы экология» мамандығы 
б о й ы н ш а  к ө г і л д і р  д и п л о м м е н 
бітірді. Алайда, ол дипломын алған 
күннің ертеңіне Ақмола облысы, 
Атбасар қаласында 2002 жылғы 15 
ш і л д е  к ү н і  қ ы л м ы с к е р л е р д і ң 
қолынан қаза тапты. Оны Қазақстан 
Республикасының Экология және 
қ о р ш а ғ а н  о р т а н ы  қ о р ғ а у 
министрлігіне бас маман лауазымы-
на шақырып қойған болатын. Ата-
анамыздың алты шөберелері бар, 
С а м а т  п е н  Ә с е м н е н  – 
Азамат,Айя ,Алишер.  Жанат  пен 
Әлиядан - Жангелді, Тарлан. Аман-
гельды мен Кристинадан - Әмір.

т. пАң.
с. Ижев
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Меншік иесі: «Аршалы – инфо» ЖШС
газет аудан әкімінің қолдауымен шығады

редАктор
м.А. АжықАновА.

Апталық таралымы 271 дана. Көлемі 2 баспа табақ. 
Тапсырыс № 1Индексі: 65815. Газет теріліп Астана 

қаласы, Брусиловский көшесі, 87, 
«Астана Полиграфия» АҚ басылады.

біздің мекенжайымыз және телефонымыз: 020200, Аршалы кенті, 
аудандық әкімдік, 1 қабат. Байланыс телефоны: жарнама  бөлімі – 2-13-57. Ха-
барландыру және жарнама мазмұнына жарнамашы жауап береді. Жарияланған 
мақалалардағы автор көзқарасы редакцияның ой-ұстанымын, пікірін білдірмейді.

Газетті есепке қою туралы мемлекеттік  №7841-Г куәлікті 2006 жылы 16 қарашада Қазақстан Республикасының Мәдиниет және ақпарат Министрлігі берген.

Ақмола облыстық «қазақстан» ртрк» Ақ филиалының 
2015 ж. 27-ші сәуірден - 3-ші мамырға 

дейінгі бағдарламасы
«қазақстан-көкшетау»

сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау 

және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша комиссия жұмыс істейді. 
Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /не-
месе/ заңнаманы бұзушылық деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім 
телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 6 желтоқсандағы 
№ 250 Өкіміне сәйкес Қазақстанда жыл сайын «Мерейлі отбасы» Ұлттық 
байқауы өткізіледі.

Байқауды дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитеті 2015 
жылғы «Мерейлі отбасы» Ұлттық байқауын жариялайды.

Ол 3 кезеңде өтеді: бірінші кезең – аудандық (қалалық); екінші кезең 
– облыстық; үшінші кезең – республикалық.

Байқауға қатысуға өтінімдер тиісті құжаттар қоса тіркелген арнайы 
форма бойынша аудандық (қалалық) әкімдіктерге 2015 жылғы сәуірдің 
1-нен 30-на дейін беріледі.

Толық ақпаратты  www.kaztube.kz  сайтынан алуға болады.

назар аударыңыз: байқау !

Вячеславка су қоймасында Қазақ 
хандығының құрылғанына 550 
жылына, Ұлы Отан Соғысындағы 
Жеңіске  70  жыл,  Қазақст ан 
халқының Ассамблеясына 20 жыл 
және Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 20 жылына орай 
балық аулаушылық спорты бойын-
ша аудандық чемионаты өтті.

20 - дан астам балықшы үздік 
атына таласқа түсті.

Командалық ойында бірінші орын-
ды «Татары» командасы, екінші 
орынды «Дорожник» ЖШС ко-
мандасы, үшінші - «Пчелка» ие 
болды.

Андрей Александрович Кузьми-

Балық аулаушылық спорты бойынша аудандық чемионаты

АНДРЕЙ, ЖАРАЙСЫҢ!
чевке жеке сайыста тең споршы 
болмады, ол балық аулау шебері 
екендігін дәлелдеп шықты.

Берілген 2 сағат арасында 15 
балық аулады. Екінші жақсы 
көрсеткіш Рашид Рафиковтікі бол-
са, үшінші нәтижелі көрсеткіш 
Ю р и й  Юл д а ш е вт і к і  б ол д ы . 
Жеңімпаздар алғыс хаттар мен 
бағалы сыйлықтармен марапат-
талды. Су қоймасында балық көп 
болсын, балық аулаушылардың 
қармағы қағып, бос уақыттарында 
әдемі демалыстарын өткізе берсін.

«Аршалы ауданының мәдениет 
және дене шынықтыру бөлімі» 

ММ басшысының м.а. к.князов

Қазақ хандығының құрылғанына 
550 жылдығына, Ұлы Отан 
соғысындағы  Жеңіст ің  70 
жылдығына арнап Жібек жолы ауы-
лында қазақ күресінен оқушылар 
арасында аудандық турнир өтті. 
Қостомар, Михайлов, Волгодон, 
Бұлақсай, Аршалы, Жібек жолынан 
жиналған жүзден астам жас балу-
андар күш сынасты. Салмақтарына 
қарай жүлделі орын алғандар: 
29 кл 1- орын Аманбай Мұрагер 
И.Құтпанұлы ОМ; 2- орын Құралбай 
Ербол И.Құтпанұлы ОМ; 3- орын 
Бақытжан Жанарбек Херсон НМ. 
35кл 1- орын Косинцев Руслан 
Михайлов ОМ; 2- орын Тасболатов 
Алан И.Құтпанұлы ОМ; 3 - орын 
Наурызбаев Ақәділ Құтпан ОМ. 

 42кл 1- орын Бақытжан Жан-
болат Волгодон ОМ; 2 - орын 
Мырзағұл Нұрсұлтан И.Құтпанұлы 
ОМ; 3 - орын Корикпеков Жұмабек 

Спорт

Қажымұқан інілері
№3 АОМ. 51кл 1 - орын Жәнгір 
Ораз – Мұхамед Херсон НМ; 2- 
орын Сарсембаев Арман Михайлов 
ОМ; 3- орын Мырзағұл Мұратбек  
И.Құтпанұлы ОМ. 57 кл 1- орын 
Болат Айдос И.Құтпанұлы ОМ; 
2 - орын Милахат Сәтсапар №3 
АОМ; 3 - орын Құрман Меней Вол-
годон ОМ. 66 кл 1- орын Қадылбек 
Қайрат №3 АОМ; 2- орын совет-
хан Мәдихан №3 АОМ; 3- орын 
Қаңтарбеков Жасулан Михайл ОМ. 
+66 кл 1 - орын Тұрарбек Әлихан 
Херсон НМ; 2- орын Акишев Арман 
И.Құтпанұлы ОМ.

 Түйе балуан
1 орын Тұрарбек Әлихан Херсон 

НМ.
Жас  балуандар  өздер ін ің 

біліктіліктерін көрсетіп келеді, біз 
олардың болашағына сеніммен 
қараймыз. 

 к.князов

Аршалы ауданында су тасқынынан зардап шеккендерге гуманитарлық көмек 
жинау штаб-пәтері ұйымдастырылды! 

Көмектесуге дайын жандар жылы киім-кешек, азық-түлік, нәрестенің азық-
түлігі, гигиена құралдары, реттік ыдыс-аяқ, төсек, аяқ киімдер, көрпе алып 
келулеріңізді сұраймыз.

Барлық зардап шеккендерге барлығымыз көмек көрсетейік!
Өз отандастарымызға көмектесейік, шетте қалып қоймаңыздар!
Олар біздің қолдауымызға мұқтаж!
Телефон номерлары бойынша хабарласыңыздар: 87164421282, 87164421801.  

Гуманитарлық көмек жинау 2015 жылдың 16 сәуірінен басталды.
Қабылдау кестесі күнделікті: сағат 09.00-дан 20.00-ге дейін.
Гуманитарлық көмек жинау Аршалы кенті, Жастар орталығының ғимараты  

мекенжайында  жүзеге асырылады.
ұйымдАстыру  комитеті

құрметті АршАлылықтАр, 
құрметті достАр!

Көмекке келіңіз

ЖЖЕ бұзушылық айыппұлы 
мен шет елге шығуға бол-
майтыны туралы портал egov 
ескертеді

Қазақстанның электрондық 
үкіметі порталының қызметіне 
техбақылау,  жол ережесін 
бұзушылықтағы айыппұл, аза-
маттарды қарыздар Реестріне 
тіркеу және ҚР аумағынан 

Азаматтар есіне 

Электрондық үкімет порталына назар сал
ш е т  е л ге  ш ы ғ у ы н а  т ы й -
ым салынуы жаңа ескерту 
қызметтері енгізілді. Ескер-
тулер электрондық үкімет 
порталының «Жеке кабинет» 
арқылы өтеді, сонымен қатар 
«Жеке мәлімет» электрондық 
мекенжайы мен ұялы теле-
фон номері  арқылы өтеді. 
Бұл сіздің шет елге шығудағы 

жолыңызға кедергі болатыны 
анық. Сондықтан да «Жеке ка-
бинет» арқылы толық ақпарат 
а лып ,  қашан  да  ө з ің і зд ің 
ешқандай қарыздарыңыздың 
жоқ екендігінен хабардар болып 
тұрғаныңыз өзіңіз үшін қажет 
екендігін ескертеміз.

н.жұмАбАевА, Аршалы 
ауданының ХҚКО инспекторы

27 сәуір, дүйсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Боран мен керемездер». 
08.30 «наше утро». утренняя по-

зновательная программа
09.00 «өңір өрнегі» - «картина 

недели».
10.00 «наше утро». утренняя по-

зновательная программа
10.35 «Актуальная тема». передача 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «елі бірдің – тілі бір». хабар
11.30 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 

7 серия
12.00 «ел межесі-2050». тележур-

нал
12.05 «Балапаннан базарлық. Бала 

тілі бал. 1 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 16 серия
13.20 «Алақай, балақай». 17 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
14.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележур-

нал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 84 

серия
18.30 «өзекті әңгіме». тікелей эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «салауат». передача   
19.40  «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 

8 серия
20.15 «пәрменді пікір». хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележур-

нал
20.30 Т/х «Парыз» 17 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/с «Маруся. Испытание». 85 

серия
23.05 Т/с «На пути к сердцу» 1 серия
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

28 сәуір, сейсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Боран батыр». 
08.30 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама 
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Алтын шахмат». 
10.00 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама
10.35 «өзекті әңгіме». хабар 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «салауат». передача 
11.20 «пәрменді пікір». хабар
11.30 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 

8 серия
12.00 «ел межесі-2050». тележур-

нал
12.05 «Балапаннан базарлық. Бала 

тілі бал. 2 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 17 бөлім
13.20 «Алақай, балақай». 18 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
14.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек» Арнайы репор-

таж
17.40 «ел межесі-2050». тележур-

нал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 85 

серия
18.30 «Актуальная тема». прямой 

эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «ел межесі-2050». тележур-

нал
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 

9 серия
20.15 «қызмет жолында». хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележур-

нал
20.30 Т/х «Парыз» 18 бөлім
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/с «Болашақ». 1 серия 
23.05 Т/с «На пути к сердцу»  2 серия
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

29 сәуір, сәрсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Батырдың жаны»
08.30 «наше утро». утренняя позно-

вательная программа
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Ертарғын. Ақша хан». 
10.00 «наше утро». утренняя позно-

вательная программа
10.35 «Актуальная тема». передача 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10  «қызмет жолында». хабар
11.20 «ел межесі-2050». тележурнал
11.30 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 9 

серия
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Бала тілі 

бал. 3 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 18 бөлім
13.20 «Алақай, балақай». 19 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». Ақпараттық 

топтама
14.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележурнал 
17.45 Т/с «Болашақ». 2 серия
18.30 «точка зрения». прямой эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «Business Idea». передача
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж 
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 10 

серия
20.15 «Экспертное мнение». передача 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Парыз» 19 бөлім
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/с «Болашақ». 3 серия 
23.05 Т/с «На пути к сердцу» 3 серия
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

30 сәуір, бейсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Бақыт пен сәттілік»
08.30 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
09.00 «Аймақ ақпарат».
09.45 М/ф «Ертарғын. Ақжүніс». 
10.00 «Арқа таңы». танымдық таңғы 

бағдарлама
10.35 «точка зрения». передача
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «Business Idea». передача  
11.25 «Экспертное мнение». передача  
11.35 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 10 

серия
 12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Бала тілі 

бал. 4 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 19 бөлім 
13.20 «Алақай, балақай». 20 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
14.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Аймақ». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележурнал 
17.45 Т/с «Болашақ». 3 серия
18.30 «өзекті әңгіме». тікелей эфир 
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «ұлы жеңіске 70 жыл!». пере-

дача
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 11 

серия
20.15 «Ақмола KZ». хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Парыз» 20 бөлім
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/с «Болашақ». 4 серия 
23.05 Т/с «На пути к сердцу». 4 серия
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

01 мамыр, жұма 
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Бақыт құсы»
08.30 «наше утро». утренняя позно-

вательная программа
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Ертарғын. Домбауыл». 
10.00 «наше утро». утренняя позно-

вательная программа
10.35 «өзекті әңгіме». хабар 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж

11.10 «ұлы жеңіске 70 жыл!». 
передача

 11.20 «ел межесі-2050». тележур-
нал

11.30 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 
11 серия

12.00 «ел межесі-2050». тележур-
нал

12.05 «Балапаннан базарлық. Бала 
тілі бал. 5 бөлім»

12.30 Т/х «Парыз» 20 бөлім
13.20 «Алақай, балақай». 21 бөлім
13.30 «мерекелік репортаж». 
14.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «мерекелік репортаж». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележур-

нал 
17.45 Т/с «Болашақ». 4 серия
18.30  «Актуальная тема». прямой 

эфир
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «спорт Life». хабар 
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 «мерекелік репортаж». 
20.15 «елі бірдің – тілі бір». хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележур-

нал
20.30 Т/х «Парыз» 21 бөлім 
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «мерекелік репортаж». 
22.15 Т/с «Болашақ». 5 серия 
23.05 Т/с «На пути к сердцу». 5 серия
00.00 «мерекелік репортаж». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

02 мамыр, сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «мерекелік репортаж». 
09.45 М/ф «Финес пен Ферб» 73,74 

серии 
10.30  «Жүзден жүйрік». Хабар. 9 

бөлім
10.50 «Ақмола KZ». хабар
11.00 «спорт Life». хабар
11.10 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

8 серия
12.00 «Балапаннан базарлық» /

Білгіштер бекеті 2 сезон
 15 бөлім/
12.20 «салауат». хабар 
12.30 «мерекелік репортаж». 
13.20 Д/с «Абай» 2 бөлім
14.00-16.00 техникалық үзіліс 
16.00 М/ф «Финес пен Ферб» 75,76 

серии
17.00  «Өнер қырандары». 1 бөлім
18.00 М/ф «Бай мен Тәуіп»
18.20 «пәрменді пікір». хабар
18.30 Д/с «Абай» 3 бөлім
19.10 «Qalamtor». хабар 
19.20 М/ф «Аю мен маса»
19.30  «танымал». передача
20.00 «өңір өрнегі» - «картина 

недели». 
21.00 «сөзге шешен». хабар
21.20 «личные встречи с галией 

Ашкеновой». передача
21.45 «қызмет жолында». хабар 
21.55 «елі бірдің – тілі бір». хабар
22.10 Т/с «На пути к сердцу». 6 серия
00.00 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

8 серия 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

03 мамыр, жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь время»  

13 серии
09.35 М/ф «Финес пен Ферб» 

77,78,79 серии
10.40 «Qalamtor». хабар
10.50 «ұлы жеңіске 70 жыл!». 

передача
11.00 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

9 серия
12.00 «Балапаннан базарлық» / 

Білгіштер бекеті 2 сезон
16 бөлім/
12.30 «өңір өрнегі» - «картина 

недели».
13.30 Д/с «Абай» 3 бөлім
14.00-16.00 техникалық үзіліс 
16.00 М/ф «Финес пен Ферб» 80,81 

серии 
16.50   «Өнер қырандары». 2 бөлім
18.20 «Экспертное мнение». пере-

дача 
18.30 Д/с «Абай» 4 бөлім
19.05 «сөзге шешен». хабар
19.30 «личные встречи с галией 

Ашкеновой».  передача
20.00 «өңір өрнегі» - «картина 

недели». 
21.05 «танымал». передача
21.25 «ұлы жеңіске 70 жыл!». 

передача
21.35 Д/ф «Тайны древних империй» 

1 серия.
22.30 Х/ф «Я рядом». 3,4 серии 
00.00 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

9 серия
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны


