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Г.ӘБДІҚҰЛОВА,
“АУЫЛ ЖАҢАЛЫҒЫ”.

Автокеруен ќўрамында єылыми жəне 
шыєармашылыќ  зиялы  ќауым , саяси 
партиялар мен этномəдени орталыќтар, 
аќсаќалдар кеѕесі, Ќоєамдыќ келісім 
кеѕесініѕ тґраєалары, депутаттар, “Жастар 
ресурстыќ” орталыќтары , мəдениет , 
спорт, медицина саласыныѕ жəне БАЌ 
ґкілдері бар.

“ Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 
Тəуелсіздігіне-25 жыл”, “Тəуелсіздік- 
тўєырым”, “Болашаєымыз-бірлікте” атты 
таќырыпта безендірілген автокґліктер 
легі тўрєындар назарын бірден ґздеріне 
аударды. Автокеруен алдымен Їлгілі 
ауылдыќ округіне аялдады.

 Жиналєандар алдында аудан əкімі 
жанындаєы ќоєамдыќ Келісім кеѕесініѕ 
тґраєасы  Ж.Ќўмєанбаев сґз сґйледі. 
Жўманєали  Серікбайўлы   кґпшілікті 
тəуелсіздіктіѕ ширек єасырлыќ тойымен 
ќўттыќтап ,  ґтіп 
жатќан шараныѕ 
Ќ а з а ќ с т а н 
ќоєамыныѕ  басты 
ќ ў ндылыќ т а ры 
-  т ə у е л с і з д і к , 
мемлеке т т і л і к , 
т ў р а ќ т ы л ы ќ , 
бейбітшілік  пен 
келісім тґѕірегіне 
т о п т а с т ы р а 
тїсетінін атап ґтті. 
Ол сонымен ќатар 
ауданымыздыѕ 
ə л е у м е т т і к -
экономикалыќ дамуына тоќталып,  25 
жылда ќол жеткізген табыстар туралы 
жан-жаќты аќпарат берді. Еѕ бастысы- ел 

тəуелсіздігін тўєырлы ету, ел 
бірлігін саќтау мен «Мəѕгілік 
Ел» идеясын  і с ке  асыру 
екендігін жеткізді.
Бўдан соѕ сґз алєан соєыс жəне 
еѕбек ардагері Б.Ќалдыбаев 
бейбіт кїнніѕ ќадірін біліп, 
т ə у е л с і з д і к т і  т ў є ы р л ы 
етудіѕ маѕызын əѕгімеледі. 
К ґ п ш і л і к т і  м е р е к е м е н 
ќ ў т т ы ќ т а п , к е р у е н н і ѕ 
жўмысына   табыс  т іледі . 
Т ə у е л с і з д і к  ќ ў р д а с ы  
Б.Сеѕгірбаев болса тəуелсіз 
елде тўрып жатќандыєын, білімі мен 
кїш-ќуатын ауылыныѕ , ќазаќ елініѕ 
ґсіп-ґркендеуіне жўмсайтындыєын сґз 
етіп, тəуелсіздік ќўрдасы болєандыєын 
маќтаныш тўтатындыєын айтты.
Ауыл тўрєындары ўлттыќ ойындар: асыќ 
ату, арќан тарту, кїрес  секілді спорт 
тїрлерінен сайысќа тїсіп, этномəдени 
орталыќтардыѕ  ґнерін тамалашады . 
Аудандыќ əл-Фараби атындаєы мəдениет 
їй ін іѕ  əншілер і   Д .Диханбаев  мен 
М.Айдарбекова патриоттыќ əндерден 
шашу шашты. Мўнымен ќатар Їлгілі 
ауылдыќ округінде тўратын  жалєызбасты 
ќарттар мен кґпбалалы отбасыларєа 
ќайырымдылыќ  кґрсетілді.”Тəуелсіздік-

тўєырым” атты жастардыѕ флешмобы 
ґтіп, тəуелсіздіктіѕ торќалы тойына орай 
25 аєаш отырєызылды.Білікті дəрігерлер 

   “ÒӘÓÅËÑIÇÄIÊÊÅ-25 ÆÛË” 
аќпараттыќ  автокеруен  жолєа  шыќты

тўрєындар денсаулыєын 
т е к с е р і п ,  к е ѕ е с т е р і н 
берді.Округте ґндірілген 
ґнімдерден  сауда-саттыќ 
ўйымдастырылды.

“Ес іктен  ес ікке”  атты 
і с -ш а р а  б а р ы с ы н д а 
Тəуелсіздікке арналєан 
а р н а йы  б у к л е т т е р  
тўрєындарєа ,  сауда 
н ї к т е л ер і н е ,  к ґл і к 
ќ ў р а л д а р ы н а , 
м е к е м е л е р г е 
таратылды.

Бўдан  соѕ  керуеншілер  Ќостґбе 
ауылдыќ округінде болып, кґпшілікпен 
жїздесті. Аудан орталыєынан барєан 
ґнерпаздар  ґнерлер ін  кґрсет іп , 

жўртшылыќќа кґтеріѕкі кґѕіл кїй 
сыйлады .  Б і р ќа т ар  т ўр єындар 
дəрігерлердіѕ ќабылдауында болып, 
медициналыќ тексерістен ґтті. Əсіресе 
округте  азыќ -тїл ік  ґн імдер інен 
жəрмеѕке ўйымдастырылып, картопты  
ќап-ќаптап  алып  жатќандардыѕ 
ќатары мейлінше кґп болды. Тəтті  
таєамдармен ќатар ќыз-келіншектерге 
ќажетті косметикалыќ бўйымдар да 
сатылымєа шыєарылды.

Саєат 14.00-де  Ќызыл жўлдыз ауылдыќ 
округ іне  атбасын  т іреген  керуенд і 
тўрєындар жылышыраймен ќарсы алды. 

Аталмыш  округтен аудандыќ мəслихатќа 
депутат болып сайланєан Ж.Нўрбаев 
сґз сґйледі . Ол тəуелсіздік елімізге 
баќ болып ќонєандыєын , Елбасыныѕ 
ќажырлы еѕбегініѕ арќасында ќазаќ 
елін əлем таныєандыєын, тəуелсіздік 
жылдары  атќарылєан ќыруар тірліктерді 

баяндап ,   Ќызыл  жўлдыз  ауылдыќ 
округінде 12 ўлттыѕ ґкілі тату-тəтті 
ґмір сїріп, ўрпаќ ґсіріп, ел дамуына 
ґздерініѕ їлестерін ќосып жатќандыєын 
айтып, жиналєандарды еліміздіѕ ўлыќ 
мерекес імен  ќўттыќтады .  Іле -шала 
кїміскґмей  əншілер , жас  балуандар 
ґнерлерін ортаєа салды.Тəуелсіздіктіѕ 25 
жылдыєында жеткен жетістіктер флешмоб 
арќылы кґрсетілді. Білікті  дəрігерлер 
ќабылдауында болєан ќызылжўлдыздыќ  
Асура  Əсегова мен Сейдахмет Əбішевтер 
денсаулыќтарын тексертіп, ем-домдарын 
алєандыєын айтып, осындай шараны 
ўйымдастырып, ґткізіп жатќан  аудан 
əкімдігі ішкі саясат бґліміне ризашылыєын 
білдірді.

 Жалпы тəуелсіздік  жылдарындаєы 
елдіѕ жетістіктерін,«Мəѕгілік Ел» 
жалпыўлттыќ идеясын дəріптеу мен 
ўлттыќ рухты кґтеру, халыќ бірлігі мен 
ынтымаєын ныєайту арќылы ќоєамды 
топтастыруды маќсат еткен  аќпараттыќ 
керуен алдаєы уаќытта барлыќ елді 
мекендерге шыєатын болады.

АУДАНДЫЌ  ƏКІМДІКТЕ

А.ЌАЙЫПНАЗАРЌЫЗЫ,
«Ауыл жаѕалыєы».

1 9 9 2  ЖЫ Л Д Ы Ѕ  4 - Ш І 
МАУСЫМЫНДА  ЌАЗАЌСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ РƏМІЗДЕРІ 
БЕКІТІЛГЕН КЇН. МІНЕ СОДАН 
БЕРІ ХАЛЌЫМЫЗДЫЅ РУХЫН, 
ЎЛТТЫЌ  САЛТ -САНАСЫН , 
Ќ А Ћ А Р М А Н Д Ы Є Ы  М Е Н 
ДАНАЛЫЄЫН, БОЛАШАЌЌА ЇМІТІН, 
АРМАН-ТІЛЕГІН ЖЕТКІЗЕТІН 
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ, ЕЛТАЅБАСЫ, 
ƏНЎРАНЫ – ЕРЕКШЕ ЌЎНДЫ 
БЕЛГІЛЕР БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ. 
ЕНДЕШЕ ЕЛ РƏМІЗДЕРІН ЌЎРМЕТТЕУДІ ƏРБІРІМІЗ 
ƏРКЕЗ ЕСТЕН ШЫЄАРМАУЫМЫЗ КЕРЕК. 
Сəрсенбі кїні аудан əкімдігініѕ мəжілістер 

залында  «Ќазаќстан Республикасыныѕ 
мемлекеттік рəміздерін пайдалану жəне 
орналастыру тəртібін тїсіндіру» таќырыбына 
арналєан семинар болып ґтті. Аудан əкімдігі 
ішкі саясат бґлімініѕ басшысы М.Махамбетов 
ашып , жїргізіп  отырєан  іс-шарада  сґз 
сґйлеген  Жамбыл облысы əкімдігі ішкі саясат 
басќармасыныѕ бас маманы Нўртас Дїйсембаев 
ел рəміздерін ќўрметтеу - əрбір ќазаќстандыќ 
азаматтыѕ, оныѕ ішінде əрбір мемлекеттік 
ќызметкердіѕ басты міндеті екендігін айтты. 
Бўл ретте мемлекеттік мекемелерде ўлттыќ 

н ыш а н д а р ы мы з д ы ѕ 
ќорланбауына  жауап 
беретін арнайы тўраќты 
комиссия ќўрылуы тиіс 
е кенд і г і н  жетк і з ген 
Нўртас  Нўрболатўлы 
мемлекеттік органдардыѕ 
а т а у ы  ж а з ы л є а н 
м а ѕ д а й ш а л а р д а є ы 
Е л т а ѕ б а н ы ѕ  ж ə н е 
мемлекетт і к  мекеме 
с ы р т ы н а  і л і н г е н 
Мем л е к е т т і к  Туд ы 
о р н а л а с т ы р у д ы ѕ 
ќ а є и д а л а р ы н  З а ѕ 
тўрєысында тїсіндірді. 

Мемлекеттік Туды арнайы тапсырыспен 
жасатќанда ќандай белгілерге наќты назар аудару 
ќажеттігін атап ґтті. Яєни, «Туда бейнеленген 
кїн астындаєы ќыранныѕ ќанаты 9, ал шетіндегі 
оюдыѕ астыѕєы жаєында арнайы таѕба, онда 
Мемлекеттік Туды шыєарєан мекеменіѕ атауы, 
стандарттыѕ нґмірі, тудыѕ кґлемі жəне шыєарєан 
мерзімі кґрсетілуі тиіс» деді. 
Сонымен ќатар, семинарда Мемлекеттік Ту 

салынєан ўштыќтыѕ кґлемі, ўштыќ сынып 
ќалєан жаєдайда кез-келген сауда орнынан сатып 
алмау, оны арнайы тапсырыспен жасату, биік 
єимараттарда орналасќан ЌР Туыныѕ ґлшемі, 
мемлекеттік Елтаѕбаны сыртќа орналастыруда 
єимараттыѕ сəулеттік ерекшелігі ескерілетіндігі, 

тəуліктіѕ ќараѕєы мезгілдерінде рəміздерге 
жарыќ тїсіп тўру ќажеттігі, жалпы жаѕа 
Стандартќа енгізілген ґзгертулер мен тїзетулер 
кеѕінен айтылды.
Лауазымды тўлєалардыѕ кабинеттерінде, 

əкімшіліктіѕ мəжіліс залдарында, азаматтыќ хал 
актілерін тіркейтін їй-жайларда, соттыѕ мəжіліс 
залдарында Туды, Елтаѕбаны орналастырудыѕ 
ережесі, басќа ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ Тулары 
мен Мемлекеттік Тудыѕ тўру реті, бўќаралыќ іс-
шараларда мемлекеттік Туды кґтерудіѕ, тігудіѕ 
Ќаєидалары жан-жаќты айтылып, арнайы слайд 
арќылы кґрсетілді. «Осы жəне ґзгеде ережелер  
орындалмаєан жаєдайда заѕ негізінде тиісті 
жауапкершілікке  тартылу ќарастырылєан» - деді 
Нўртас Нўрболатўлы. Ондай жауапкершіліктер 
ЌР  «Əк імшіл і к 
ќўќыќ бўзушылыќ»  
туралы Кодексінде 
ж ə н е  Ќ Р - н ы ѕ 
Ќ ы л м ы с т ы ќ 
К о д е к с і н д е 
кґрсетілген. 
Мў н а н  к е й і н 

мінбеге кґтерілген  
аудан əкімдігі білім 
бґлімініѕ басшысы 
Д . Ус к у м б а е в а 
« Ќ а з а ќ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы 
М е м л е к е т т і к 

рəміздерініѕ білім беру мекемелерінде 
ќолданылуы жəне насихаттау баєытындаєы 
жўмыстардыѕ тиімділігі», дене шыныќтыру 
жəне спорт бґлімініѕ басшысы Ə.Омаров 
«Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік 
рəміздерін спорт саласы бойынша ќолданылуы 
жəне насихатталуы»,  мəдениет жəне тілдерді 
дамыту бґлімініѕ басшысы С.Сыздыќов 
«Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік 
рəміздерін  мəдениет  саласы  бойынша 
ќолданылуы жəне насихаттау барысы» 
таќырыптарында баяндамалар жасады. 
Семинар соѕында оєан ќатысушылар  Жамбыл 

облысы əкімдігі ішкі саясат басќармасыныѕ бас 
маманы Нўртас Нўрболатўлына кґкейлеріндегі 
сауалдарын ќойып, жауаптар алды.

МЕМЛЕКЕТТІК РƏМІЗДЕРДІ ЌАДІРЛЕУ-МІНДЕТ
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ТІРЕГІ
Ж.ƏБДІМОМЫНОВА,
Аманкелд і  атында єы  орт а 

мектептіѕ 11-сынып оќушысы.

“Ата-бабаларымыздыѕ кґптеген 
ўрпаќтары  їшін  Ќазаќстанныѕ 
тəуелсіздігі асыл арман болып келді. 
Біз олардыѕ азат жəне тəуелсіз 
Отанды  аѕсаєан  кґп  єасырлыќ 
ќиялдарын іс жїзіне асырдыќ” деген 
Елбасы  сґзініѕ астарында їлкен 
мəн жатыр.Тəуелсіздіктіѕ ширек 
єасырлыќ тарихында еліміз кґптеген  
жетістіктерге   ќол  жеткізді . 
Тəуелсіздіктіѕ арќасында ќазаќ елін 
əлем таныды, мойындады. Тарихымыз 
бўрын беймəлім болып келген тыѕ 
деректермен  толыєып  жатыр . 
Мəдени мўрамыз жаѕєырып, ўлттыќ 
ґнеріміздіѕ абыройы асќаќтады. 
Жастардыѕ  отаншылдыќ  сезімі 
оянды. Алынєан асу аз емес. Ендігі 
басты маќсат-тəуелсіздікті саќтап, 
“Мəѕгілік Ел” болу. 
Ал  “Мəѕгілік  Ел” идеясын  іске 

асыратын бїгінгі ўрпаќ ґкілдері. 
Ол  їшін  жас  толќын  білімді  де 
білікті, заман талабына сай кґптілді, 
кəсіпті меѕгеріп, Отанын сїйген 
патриот, елін сїйген маман болып 
ќалыптасуы тиіс. Сондыќтан əрбір 
мектеп оќушысы, əрбір ќазаќстандыќ 
тəуелсіздікті бəрінен биік ќойып, 
оны ныєайтуєа ќалтќысыз ќызмет 
етіп, їлес ќосса сонда єана Ўлы Дала 
тґсіндегі ќазаќ елініѕ тўєыры биік, 
рухы асќаќ,абыройы биік болады деп 
ойлаймыз.
Тəуелсіздік-басты ќўндылыќ. Меніѕ 

жетістігім-тəуелсіздіктіѕ жетістігі 
деп санаймын. Аудандыќ Мўќаєали 
оќуларынан  ґткен  жарыстыѕ 
жеѕімпазымын.

- Əлия Баєысбекќызы алда аталып 
ґтілетін Тəуелсіздік тойы ќўтты 
болсын! 

-  Рахмет.  Елде  болып  жатќан 
жаќсылыќтардыѕ  барлыєы  о сы 
Тəуелсіздіктіѕ арќасында.  Егемендік 
ел ім і з ге  ґшкен ім і зд і ѕ  жанып , 
жалындауына  мїмкіндік  туєызды. 
Ќўдайєа шїкір, халыќтыѕ жаєдайы 
тїзеліп келеді. Еѕбекке ќабілеттілік 
артуда. 

- Жалпы жўмыстарыѕыз туралы 
айтып берсеѕіз?

- Біздіѕ басты міндетімізге халыќтыѕ 
тўрмыстыќ  жаєдайына  ќолдау 
кґрсету, еѕбекпен ќамтылуына жаєдай 
жасау болып табылады. Бґлімде 11 
мемлекеттік ќызметкер, 3 статист, 
бґлімініѕ «Їйде арнаулы əлеуметтік 
ќызмет кґрсету бґлімшесінде» мїгедек 
балаларєа жəне жалєыз басты ќарттарєа 
26 əлеуметтік  ќызметкерлер  жəне 
«Ґрлеу» ШАЌ  пилоттыќ  жобасы 
бойынша   1 консультант  жəне  8 
ассистент ќызмет атќарады.

- Ќазір халыќтыѕ еѕбек етуіне 
е л ім і з д е  б а рлыќ  жає д айл ар 
ќарастырылуда .  Бўл  бойынша 
арнайы баєдарламалар бекітілгені 
де белгілі. Ол нəтижесін беріп жатќан 
шыєар.

- Байзаќ ауданыныѕ 2016 жылєа 
арналєан кешенді жоспары бойынша 
2017 жўмыссыз азаматтарды жўмысќа 

орналастыру  жоспары  бекітілген . 
Бїгінгі кїнге, тіркелгендердіѕ ішінен 
аудан мекемелерінде ашылєан жаѕа 
жəне бос жўмыс орындарына 2154 
адам жўмыспен ќамтылып, жўмыспен 
ќамту їлесі  106,8  пайызды ќўрады, 
оныѕ ішінде: «Жўмыспен ќамту -2020» 
баєдарламасыныѕ 1-ші баєыты бойынша 
(инженерлік  инфраструктуралыќ 
коммуникацияны дамыту) 115 , 2-ші 
баєыт бойынша 55 адам жўмыспен 
ќамтылды .  Партия  жобасымен  22 
адам несие алды, кəсіпкерлік негізінде 
35 адам оќуєа жіберілді. 3-ші баєыт 
бойынша ашылєан жаѕа жəне бос жўмыс 
орындарына 1232 адам ќамтылды, (оныѕ 
ішінде: мїмкіндігі шектеулі азаматтар 
– 56, жаѕа жўмыс орындарына 97 
адам); арнайы оќу орындарын бітірген 
181 адам ўйымдастырылєан жастар 
практикасына, 99 адам əлеуметтік 
жўмыс орындарына, 371 адам аќылы 
ќоєамдыќ  жўмысќа ,  мемлекеттік , 
с а л а лыќ ,  аума ќ т а рды  д амыту 
баєдарламаларына – 54, ќайта даярлау 
жəне біліктілігін арттыру бойынша – 25 
адам жўмыспен ќамтылды.

- Ќай елде болмасын ќай заманда 
да кедейшілік мəселесі – еѕ ґзекті  
саналады. Осы орайда аудандаєы 
ахуалды айта кетсеѕіз?
Аудан бойынша кедейшілік шегінен 

тґмен 31 адамы бар 191  отбасы   тўрады, 
бўл аудан халќыныѕ  0,2 пайызын 

ќўрайды. Осы орайда 35 отбасыныѕ  200  
адамына мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
кґмек  таєайындалып, тґленді. 18 
жасќа дейінгі балалар  жəрдемаќысына  
1755 отбасыныѕ 6108 балаларына  
таєайындалып  тґленді. 
Жыл  басынан  145 отбасындаєы 

818 адамєа шартты аќшалай кґмек 
таєайындалып, 160 адам жўмыспен 
ќамтудыѕ  белсенді  шараларына 
тартылды ,  оныѕ  ішінде  97 адам 
аќылы ќоєамдыќ жўмысќа, 16 тўраќты 
жўмысќа, 23 адам əлеуметтік жўмысќа 
жəне «Жўмыспен ќамту – 2020» жол 
картасы (инфраќўрылым)  арќылы 
24 адам жўмысќа орналастырылды. 
Осы жерде айта кету керек, Мемлекет 
б а сшы  Н .Ə .Наз а рб а е втыѕ  бе с 
институционалдыќ реформаны іске 
асыру жґніндегі «100 наќты ќадам» 
Ўлт  жоспарыныѕ  84-ші  ќадамын 
жїзеге  асыру  аясында  əлеуметтік 
кґмек  алушылардыѕ  əлеуметтік 
жауапкершілігін ,  олардыѕ  жўмыс 
іздеуде жəне ґзін-ґзі ќамтамасыз етудегі 
уəждемелерін арттыру, ел экономикасы 
мен ќоєам ґміріне ќатысу дəрежесініѕ 
ўлєаюы бойынша жўмыстар жїргізілуде. 
Наќтыраќ айтќанда, аудан тўрєындарына 
2018 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап 
атаулы  əлеуметтік  кґмектіѕ  жаѕа 
форматыныѕ енгізілуі мен кїнкґрісі 
тґмен отбасылар їшін їш əлеуметтік 
тґлем бірыѕєай атаулы əлеуметтік 
кґмек болып ауыстырылатындыєы, 
мемлекетіміздегі əлеуметтік кґмектер 
жїйесіне енгізілетін ґзгерістер мен 
толыќтырулар туралы кеѕ кґлемде 
тїсінік жўмыстары жїргізілуде.

- Халќымызда жетімді жебеу игі 
амалдардыѕ бірі болып табылады. 
Мемлекетіміздегі мїмкіндігі шектеулі 
азаматтарєа да ќол ўшын беру – 
басты парызымыз деп ойлаймын.

- Дўрыс айтасыз. Елбасымыздыѕ 
ґзі  жыл  сайынєы  Жолдауларында 
мїмкіндігі шектеулі жандарєа жан-
жаќты ќолдау кґрсетіп, оларды белсенді 
тірлікке тарту, жўмыспен ќамтуєа 
ќатысты шаралар арнасын кеѕейту 
жґнінде наќты тапсырмалар беріп 

келеді. Сондыќтанда 
мўндай  азаматтар 
їшін біздіѕ елімізде 
кедергілер болмауы 
керек .  Рас ,  мўндай 
адамдар  ќатары  аз 
дей алмаймыз, солай 
д е с е к  т е ,  ол а р є а 
кґмек кґрсету - біздіѕ 
жəне ќоєамымыздыѕ 
алдындаєы ќасиетті 
парызымыз. 
Б а й з а ќ  а уд а н ы 

бойынша   жалпы 
мї гед е к т е р  с а ны 
3114  болса ,  оныѕ 
ішінде: 1-ші топтаєы 
мїгедектер - 459, 2-ші 
топтаєы мїгедектер 
- 1192, 3-ші топтаєы 
мїгедектер  -  1055, 

16 жасќа дейінгі мїгедек  балалар 
саны  408-ді  ќўрайды . Їстіміздегі 
жылы Жамбыл облыстыќ медициналыќ 
əлеуметтік сараптау комиссиясына 403 
мїгедекке жеке оѕалту баєдарламасы 
ашылып, 582 ўсыныс беріліп, осылар 
бойынша ќызметтер кґрсетілуде. 
Мўнымен  ќоса  біздіѕ  бґлімініѕ 

«Їйде арнаулы əлеуметтік ќызмет 
кґрсету  бґл імше с і»  аудандаєы 
мїмкіндігі шектеулі мїгедектерге, 
мїгедек балаларєа жəне жалєыз басты 
ќарттарєа їйде арнаулы əлеуметтік 
ќызметтер кґрсетеді. Бїгінгі кїнге 
наќты  -  99 мїгедек  балалар  мен 
мїгедек азаматтарєа, сонымен ќатар 
28 жалєызілікті ќарттарєа 23 əлеуметтік 
ќызметкер  8  тїрлі  ќызмет  тїрін 
жасайды. 

- Жасыратыны жоќ, кґп жерлерде 
мїмкіндігі шектеулі азаматтардыѕ 
жїр іп -тўруына  мїмк інд іктер 
ќ а р а с тырылма є а н .  Осыныѕ 
с алдарынан  айталыќ  арбаєа 
таѕылєан азамат дїкенге немесе 
ґзге де ґзіне ќажетті орындарєа 
баруында ќиыншылыќтар тууда. 
Ал бізде ше, мїмкіндігі шектеулі 
азаматтардыѕ  жїріп -тўруына 
жаєдайлар жасалынєан ба?

- Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 
2012 жылєы 16 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан 
Республикасында  мїгедектердіѕ 
ќўќыќтарын ќамтамасыз ету жəне ґмір 
сїру сапасын жаќсарту жґніндегі 2012-
2018 жылдарєа арналєан іс-шаралар 
жоспары туралы» №64 Ќаулысына 
с əйке с  ауд анд а єы  ныс анд ар є а 
тїгендеу жўмыстары жїргізіліп 193 
єимарат  аныќталып  оныѕ  ішінде 
77 нысан бейімдеуге жататындыєы 
белгіленді. Яєни, осы ќаулы бойынша 
77 мекеменіѕ 2013-2018 жылдарєа 
бейімдеу кестесі бекітіліп, толыєымен 
паспорттау жўмыстары аяќталды жəне 
бўлардыѕ барлыєы республикалыќ 
«Ќолжетімділіктіѕ  интерактивті 
картасы» веб-порталына енгізілді. 
Барлыєы бейімделуі тиіс 77 мекеменіѕ 
2013 жылы 12-сі, 2014 жылы 12-сі, 

2015 жылы 10-ы, 2016 жылы 3-еуі 
бейімделуден ґтіп, 48,1% орындалды. 
Сонымен ќатар, ќазіргі таѕда аудандаєы 
130-дан астам мїмкіндігі шектеулі 
азаматтарєа «Инватакси»  ќызметі 
кґрсетіледі .  Оны  «Нўр  Перизат» 
ќоєамдыќ бірлестігі атќаруда. 

-  Шындыєында  да  б іршама 
жўмыстар  жасалєанын  байќап 
отырмыз. Сіз айтпаќшы бўл да бір 
тəуелсіздіктіѕ жемісі деп білеміз. 
Əрине əлеуметтік ќорєау саласы 
ќызметкерлерініѕ  де  еѕбегі  зор . 
Айтпаќшы ,  ЌР  Президентініѕ 
Жарлыєымен ќазан айыныѕ соѕєы 
жекенбісі əлеуметтік ќорєау жїйесі 
ќызметкерлерін іѕ  кїні  болып 
жарияланєан болатын.

-  Тəуелс і зд ік  жылдары  ел іміз 
еѕбек   жəне  халыќты  əлеуметтік 
ќорєау саласындаєы їздік əлемдік 
тəж ірибелер  мен  халыќаралыќ 
ўйымдардыѕ нўсќауларына негізделген 
əлеуметтік ќорєаудыѕ тиімді жїйесін 
ќўрды. Бўл тўрєыда азаматтардыѕ 
əрбір ґтінішіне тїсіністікпен ќарап, 
олардыѕ  тарапынан  туындайтын 
кґптеген мəселелерге жауап беретін 
əлеуметтік  сала ќызметкерлері  де 
маѕызды рґл атќаратынын атап ґткен 
жґн. Осы орайда Президентіміздіѕ 
Жарлыєымен 2011 жылдан бері ќазан 
айыныѕ соѕєы жексенбісі əлеуметтік 
ќорєау  жїйесі  ќызметкерлерініѕ 
кїні  болып  белгіленгені  рас .  Бўл 
аєа буын ґкілдеріне, əлеуметтік аз 
ќамтылєан, кґпбалалы отбасыларєа 
ўдайы ќамќорлыќ танытып келетін 
ќызметкерлерге Елбасыныѕ кґрсетіп 
отырєан орасан ќўрметі деп білеміз.  
Сондыќтан осынау зор їмітті аќтау біз 
їшін їлкен жауапкершілік. Əлеуметтік 
ќорєау саласы ќызметкерлерініѕ басты 
ќызметі  адамдарєа  ќамќор  болу, 
мўќтаж жандарєа уаќытында кґмек 
ќолын созу болса, біздіѕ бґлімде де 
еѕбегімен ерекшеленген ќызметкерлер 
баршылыќ .  Айталыќ ,  Айтќўлов 
Жарќынбек, Жїсіпова Жанна, Эльмира 
Тўрєанова сынды ќызметкерлер біздіѕ 
білікті мамандарымыз.

-  Сўхбат  соѕында  мерекелік 
лебізіѕізді білдіре кетсеѕіз?
Халќымыз єасырлар бойы аѕсаєан 

Тəуелс ізд ікке  ие  болєанымызєа 
б и ы л  2 5  жы л  т о л ы п  о т ы р . 
Алмаєайып ґтпелі кезеѕніѕ барлыќ 
ќиындыќтарын жеѕіп, əлемдік сахнаєа 
кґтерілген Ќазаќстанныѕ биіктерді 
баєындыруында  барлыќ  адамдар 
сїбелі їлес ќосты деп ойлаймын. 
Егемен еліміз айрыќша ќадірлейтін 
мереке баршамызєа ќўтты, кґк байраєы 
желбіреген, абыройлы да айбынды, 
ынтымаєы  мен  бірліг і  жарасќан 
еліміздіѕ тəуелсіздігі баянды болєай!

-  Рахмет.  Жўмыстарыѕызєа 
табыстар тілейміз.

Сўхбаттасќан А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

Әëåóìåòòiң әëåóåòií àðòòûðó-áàñòû íàçàðäà
Е Л Б А С Ы М Ы З  Н Ў Р С Ў Л Т А Н 

НАЗАРБАЕВ КЕЗЕКТІ БІР ЖИЫНДАРДА: 
«ТƏУЕЛСІЗДІК БІЗГЕ, ЕЅ АЛДЫМЕН, 
ТОЙ ТОЙЛАУ ЇШІН ЕМЕС, ОЙ ОЙЛАУ 
ЇШІН КЕРЕК. ТƏУЕЛСІЗДІКТІЅ ТАЙЄАЌ 
КЕШУЛІ  ЖОЛЫНДА  АЛДЫМЫЗДАН 
ШЫЄАТЫН  АСУ -АСУ  БЕЛДЕР  ДЕ 
БОЛАДЫ .  ЎЛТТЫЅ  ЎЛАН  АСУЫНДА 
ЎЙЫТЌИ  СОЄАТЫН  ЖЕЛДЕР  ДЕ 
БОЛАДЫ .  СОЛ  АСУ -АСУ  БЕЛДЕРДЕ 
Б ЕЛ ІМ І ЗД І  ТАЛ ДЫРМАУЫМЫЗ 
КЕРЕК .  СОЛ  ЎЙЫТЌИ  СОЄАТЫН 
ЖЕЛДЕРДЕ ЎЛЫ МЎРАТТАРЫМЫЗДЫ 
ЎМЫТ  ЌАЛДЫРМАУЫМЫЗ  КЕРЕК . 
НАЄЫЗ ТƏУЕЛСІЗДІККЕ  ЌИЫН ІСТЕ 
ТƏУЕКЕЛГЕ  БАРА  АЛАТЫНДАРДЫЅ 
ЄАНА ЌОЛЫ ЖЕТЕДІ» ДЕП ЕДІ. 
Ї С Т І М І З Д Е Г І  Ж Ы Л Ы  Е Л 

ТƏУЕЛСІЗДІГІНЕ  25 ЖЫЛ ТОЛЄАЛЫ 
ОТЫР. ЕР ЖІГІТТІЅ ҐСІП-ЖЕТІЛЕР МЕРЗІМІНДЕЙ КЕЗЕЅДЕ ТАЛАЙ 
БЕЛЕСТЕРДІ БАЄЫНДЫРЫП,  ТОЛАЙЫМ ТАБЫСТАРЄА ЖЕТТІК. ҐЗ 
АЛДЫНА АЗАТ ЕЛ АТАНЄАН ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ ЫНТЫМАЌ ПЕН 
БІРЛІКТІЅ АРЌАСЫНДА ҐРЛЕУ МЕН ҐРКЕНДЕУДІЅ ЖОЛЫНА ТЇСТІ. 
ЕЛІМІЗДІЅ САЯСИ, ЭКОНОМИКАЛЫЌ ДАМУЫН АЙТПАЄАННЫЅ 
ҐЗІНДЕ, ЕГЕМЕНДІКТІЅ ЕЅ НЕГІЗГІ ЖЕТІСТІКТЕРІНІЅ БІРІ – 
ХАЛЫЌТЫ САУАТТАНДЫРУ, ОЛАРДЫ ЖЎМЫСПЕН ЌАМТУ ІСІ 
МЫЌТАП ЌОЛЄА АЛЫНДЫ. БЫЛАЙША АЙТЌАНДА ƏЛЕУМЕТТІЅ 
ƏЛЕУЕТІН АРТТЫРУ – МЕМЛЕКЕТІМІЗДІЅ БАСТЫ МАЌСАТЫНА 
АЙНАЛДЫ. ОСЫ РЕТТЕ «АУДАНЫМЫЗДАЄЫ ТЎРЄЫНДАРДЫЅ 
ЖЎМЫСПЕН ЌАМТЫЛУЫ ЌАЙ ДЕЅГЕЙДЕ»,  «ХАЛЫЌТЫЅ ХАЛ-
АХУАЛЫ ЌАНДАЙ?» САУАЛДАРЫН АЛЄА ТАРТЫП АУДАН ƏКІМДІГІ 
ЖЎМЫСПЕН  ЌАМТУ  ЖƏНЕ  ƏЛЕУМЕТТІК  БАЄДАРЛАМАЛАР 
БҐЛІМІНІЅ БАСШЫСЫ ƏЛИЯ БАЄЫСБЕКЌЫЗЫ САЌЌЎЛОВАМЕН 
СЎХБАТТАСЌАН БОЛАТЫНБЫЗ.

Ж.ЌЎМЄАНБАЕВ,
аудан  əкімдігі  жанындаєы  Ќоєамдыќ 
келісім кеѕесініѕ тґраєасы.

ЌАЗАЌ ХАЛЌЫ ЫЌЫЛЫМ ЗАМАННАН-
АЌ БІРЛІК ПЕН ТАТУЛЫЌЌА ЇЛКЕН 
МƏН БЕРІП, ОНЫ ТІРЛІКТІЅ ТЎТЌАСЫ, 
ҐМІРДІЅ ҐЗЕГІ ДЕП БАЄАЛАЄАН. 

 ХАЛЫЌ  БІРЛІГІ -ЕГЕМЕНДІКТІЅ , 
М ЕМ Л Е К Е Т Т І Л І К Т І Ѕ  Н Е Г І З І 
ЕКЕНД І Г І Н  ТЇС ІН ГЕН  ЕЛМ І З . 
Т Ə У Е Л С І З Д І К Т І Ѕ  А Л Є АШ ЌЫ 
ЖЫЛДАРЫНДАЄЫ ЌИЫНДЫЌТАРЄА 
ЌАРАМАСТАН  МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ  
ЕЛІМІЗДЕ ƏР АЛУАН ЎЛТ ПЕН ЎЛЫС 
ҐК ІЛДЕР ІН ІЅ  БАСЫН  ЌОСЌАН 
БІРЕГЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ИНСТИТУТ 
ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ АССАМБЛЕЯСЫН 
ЌЎРЫП ,  ОНЫЅ  ЌЎЗЫРЕТІН  АТА 
ЗАЅЫМЫЗ АРЌЫЛЫ БЕКІТТІ.

  Ќазіргі таѕда  елімізде 140-тан астам этнос 
ґкілдері бір їйдіѕ баласындай жўмылып, 
достыќты, бірлікті саќтау жолында еѕбек етіп 
келеді. Їстіміздегі жылы Ассамблея жанынан 
ќўрылєан  ќоєамдыќ  кел іс ім  кеѕе с ін іѕ 
мїшелер і  5  институттыќ  реформаныѕ 
тґртінші баєыты «Біртектілік пен бірлік» 
аясында  басты  міндеттер  мен  «Мəѕгілік 
Ел» патриоттыќ актісініѕ 7 баєыты бойынша 
тїсіндіру жўмыстарын жїргізуде.

2016 жылдыѕ  1  маусымында  «Байзаќ 
ауданы  əк імдіг і  жанындаєы  ќоєамдыќ 
келісім кеѕесі ќўрылды. Кеѕестіѕ бірінші 
отырысы ґткізіліп, онда тґраєа сайланып, 
жўмыс жоспары бекітілді. Кеѕес ќўрамына 
аудандаєы  беделді  тўлєалар , этномəдени 
орталыќтарыныѕ ґкілдері жəне ќоєамдыќ 
бірлестіктер тартылды. 
Байзаќ ауданы əкімдігі жанындаєы ќоєамдыќ 

келісім кеѕесініѕ ќўрам саны – 13. Оныѕ 
ішінде  1 – мемлекеттік  ќызметкер ,  12 – 
басќа сала ќызметкерлері. Ґзге ўлт ґкілдері 
3 - бірлікті ќўрайды. Ауданымыз бойынша 
19  ќоєамдыќ  кел іс ім  кеѕе с і  ќўрылып , 
жўмыс жоспарын бекітіп жəне ќызметтік 

бґлмелермен  ќамтамасыз  етілген .  Ќоєамдыќ 
келісім  кеѕесініѕ  ќўрамы  жəне  орналасќан 
мекен-жайы  жергілікті  басылым  беттерінде 
жарияланды.
Мемл е ке т  б а сшысыныѕ  т ап сырма сын а 

сəйкес Ќазаќстан халќы Ассамблеясына жаѕа 
функционалды  баєыттары ,  атап  айтќанда , 
ќайырымдылыќты їйлестіру, ќоєамдыќ келісім 

мен  аналар  кеѕестерініѕ  ќызметін  жїргізу, 
медиация желісін дамыту міндеттері жїктелді. 
Осыєан орай, аудан əкімі жанындаєы ќоєамдыќ 
келісім   кеѕесініѕ  отырыстары  іс-жоспарєа 
сəйкес ґтіп, тəуелсіздіктіѕ ќўндылыќтары мен 
жетістіктеріне  деген ќўрметті ќалыптастыру, 
ел бірлігі мен бауырмалдыќты ояту, дауласќан 
тараптарды  татуластыру  сынды  мəселелер 
ќамтылуда.
Ауданда корей, неміс, орыс, тїрік этномəдени 

орталыќтары жўмыс жасайды. Негізінен ќазаќ 
жерінде тіршілік етіп, ўрпаќ ґсіріп, ел дамуына 
їлес ќосып жатќан əрбір этнос ґкілдері- тəуелсіз 
еліміздіѕ  байлыєы  саналады .  Ґткен  єасырда  
туєан жерінен еріксіз кґшіріліп, ќазаќ жерінде 
ґркен жайєан отыздан астам ўлт ґкілдері Байзаќ 
ґѕірінде тату-тəтті єўмыр кешуде. Аудандыќ 

«Нўр Отан» партиясы єимаратыныѕ бір бґлмесі 
«Достыќ їйі» аталады. Мўнда аудан орталыєында 
жўмыс жасайтын этномəдени орталыќ ґкілдері 
бас ќосып, келелі мəселелерді шешуге, ел бірлігі 
мен ынтымаєын ныєайтуєа їлес ќосуда. Ґйткені 
бізді бір маќсат, бір мїдде тоєыстырады.
Бїгінгі  кїнде  Ќоєамдыќ  келісім  кеѕесініѕ 

їш  отырысы  ґткізіліп ,  онда  аудандаєы  ЇЕЎ 
ќ о є а м д ы ќ 
к е л і с і м д і 
ныєайтудаєы 
атќар є ан  і с -
ш а р а л а р ы 
т у р а л ы , 
Ў л т а р а л ы ќ 
т а т у л ы ќ т ы 
н ы є а й т у 
б а є ы т ы н д а 
Б у р ы л 
а у ы л д ы ќ 
о к р у г і н д е г і 
а т ќ а р ы л є а н 
ж ў м ы с т а р 
т у р а л ы , 
Е л б а с ы н ы ѕ 
жыл сайынєы 
Ж о л д а у ы н 
ж ə н е 
ў л т а р а л ы ќ 

ќатынас  пен  ќоєамдыќ  кел іс імд і  ныєайту 
маќсаттарында отырыстар ґткізілді. Сонымен 
ќатар ,  жылдыќ  жўмыс  жоспары  бойынша 
тўраќтылыќты ,  бейбітшіл ік  пен  кел іс імді 
ќамтамасыз  етуге  баєытталєан  əлеуметтік -
экономикалыќ, мəдени жəне басќа да салаларды 
ќамтитын  бірнеше кездесулер мен дґѕгелек 
їстелдер ґткізілуде.
Еѕ бастысы кґпўлтты еліміздіѕ басты міндеті-

ел  тəуелсіздігін  баянды  етіп ,  Ќазаќстанныѕ 
дамыєан 30 елдіѕ ќатарына ену, «Мəѕгілік Ел» 
идеясын іске асыру. Сондыќтан этносаралыќ 
тґзімділік  пен  ќоєамдыќ  келісім  негіз інде 
ќоєамды ўйыстыру, ќоєамныѕ барлыќ азаматтары 
мойындаєан ортаќ ќўндылыќтар мен ќаєидаттар 
жїйесіне  негізделген  ўлт  бірлігіне   жетудіѕ 
маѕызы зор деп білемін. 

БІРЛІК-ДАМУЫМЫЗДЫЅ КЕПІЛІ
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КҐКЕЙКЕСТ І

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА!
 В целях обеспечения безопасной 

эксплуатации  и  исправного 
состояния газовых приборов, 

бытовые  и  коммунально -
б ы т о в ы е  п о т р е б и т е л и 
обязаны  заключить  договор 

на техническое обслуживание 
с  г а зораспределительной 
организацией, осуществляющей 
подачу газа, либо с  независимой 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
организацией, осуществляющей 
техническое  обслуживание 
газопотребляющих  систем , 
аттестованной в соответствии с 
законодательством  РК в области 
промышленной безопасности.
Напоминаем!
При использовании газовых 

отопительных приборов для 
обогрева домов,  необходимо 
строго  соблюдать  правила 
б е з о п а с н о с т и .  П е р е д 
включением газовых приборов  
п р о в е р ь т е  и с п р а в н о с т ь 
вентиляционного канала и тягу 
в  дымоходе .  Категорически 
запрещается  устанавливать 
з а с л о н к у  ( ш и б е р )  п р и 
п о л ь з о в а н и и  г а з о в ы м и 
отопительными  приборами , 
перекрывать оголовок дымохода 
посторонними  предметами , 
поскольку  это препятствует 
созданию нормальной тяги в 
дымоходе. Как известно при 
отсутствии  тяги  и  нехватке 
кислорода для полного сгорания 
газа начинается образование 
угарного газа (Со). Это ядовитое 
вещество без  запаха и цвета, 
он  немного  легче  воздуха 
поэтому медленно поднимается 
вверх, действует на человека 
незаметно  и  может  вызвать 

отравление до смертельного 
исхода. При слабой тяге или 
е ё  от сут с твии ,  г а зовыми 
отопительными  приборами 
пользоваться запрещено.
При появлении в помещении 

з ап аха  г а з а ,  немедл енно 
прекратить пользование газом, 
перекрыть краны к газовым 
приборам ,  открыть  окна  и 
форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную 
газовую службу по телефону 
«104». 
Невыполнение своевременного 

технического обслуживания, 
а также отсутствие проверки 
с о с т о я н и я  д ы м о в ы х  и 

вентиляционных каналов могут 
привести  к  непоправимым 
последствиям - взрыву, пожару, 
отравлению угарным газом!
Согласно Правил технической 

эксплуатации систем снабжения 
природным газом в жилых домах 
Собственники  (арендаторы , 
н а нимат е л и )  пом ещений 

(квартир) обеспечивают:
-своевременную  проверку 

с о с т о я н и я  д ы м о в ы х  и 
вентиляционных  каналов ,  в 
том  числе  соединительных 
патрубков, оголовков дымоходов. 
Вентиляционные и дымовые 
каналы  должны   проходить 
периодические проверки:

-  п е р е д  о т о п и т е л ь ным 
сезоном - дымоходы сезонно 
работающих газовых приборов 
и аппаратов;

- не реже 1 раза в 12 месяцев 
-  дымоходы  к и рпи чные , 
асбестоцементные, гончарные, 
и з  с п е ц и а л ь ны х  бл о ко в 
жаростойкого бетона, а также 

вентиляционные каналы.
Всем потребителям природного 

газа  перед  отопительным 
сезоном проверить  и очистить 
дымовые и вентиляционные 
каналы ,  независимо  от  их 
конструкции ,  и  прове сти 
техническое обслуживание всех 
газовых приборов.

 ХАБА РЛАНДЫРУЛАР
Т-362-11-106. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Көкбастау ауылы, 

Жұматаев көшесі №58 үйдің тұрғыны болған Джидебаев Конакбай 
Аутановичтің 2016  жылдың 15 қазаны күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір 

ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов 
көшесі №58 “а” үйде  орналасқан нотариалдық кеңсе қызметкері 
А.Асырауоваға  жолығулары керек.

 *                  *                   *
 Т-363-11-106. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жетібай ауылы, 
Нұралиев көшесі №3 (ТОО “Жетибайская МТС”) үйдің тұрғыны 
болған Сейтжанова  Кулзада Расилхановнаның 2015  жылдың 
26 қазаны күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай 

мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Абилеков көшесі  
№3 үйде  орналасқан нотариалдық кеңсе  қызметкері  Л.Мамековаға  
жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-364-11-106. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер 

ауылы,Сыпатай батыр көшесі №2 үйдің тұрғыны болған Шалгинбаев 
Сейталы Сейтбековичтің 2011  жылдың 11 қазаны 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-365-11-106. Открылось наследство после смерти Костромитиной 

Галины Васильевны, умершей 30 июня 2016 года, на день смерти 
проживавшей по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, с. 
Жетибай, ул. Толе би, д.36.
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.

СПОРТ -ЕСІРТКІГЕ 
ЌАРСЫ

М.ШАЛЄЫНБАЙ,
"Ауыл жаѕалыєы".

Ґткен  аптада  Ќазаќстан  Республикасы  Тəуелсіздігініѕ 
25 жылдыєына орай, «Спорт – есірткіге ќарсы» девизімен 
аудандыќ жастар арасындаєы спартакиада ґз мəресіне жетті. 
Спартакиаданыѕ ашылу салтанатында аудан əкімдігі дене 
шыныќтыру жəне спорт бґлімініѕ басшысы А.Омаров, спорт 
ардагері С.Туребековтер сґз сґйлеп, жарыс ќатысушыларына 
сəттілік тіледі.
Тəрбиелік  тўрєыда  жəне  болашаќтаєы  ўлт денсаулыєы 

баєытындаєы мəні мен маєынасы тереѕде жатќан спорттыќ 
іс-шара 8 спорт тїрі (ќазаќ кїресі, тоєызќўмалаќ, асыќ ату, 
шекемтас, баскетбол, кіші футбол, їстел теннисі, жеѕіл атлетика) 
бойынша ўйымдастырылєан еді. Ауданымызда тўѕєыш рет 
ґткізілген спартакиада баєдарламасыныѕ негізінде ўлттыќ спорт 
тїрлерін насихаттауєа баса кґѕіл бґлінді. 

-Спартакиада ауылдыќ округтердіѕ ќўрама командалары 
арасында ґткізілді жəне жарыстарєа 15 ауылдыќ округтіѕ 
командалары ќатысуєа тапсырыс берді. Жарысќа ќатыспаєан 
Тїймекент, Суханбаев, Їлгілі ауылдыќ округтері бойынша 
спорттыќ команданы ўйымдастырып, алып келетін адамныѕ 
болмаєаны ґкінішті жəне де бўл жаєдай осы аталєан ауылдыќ 
округ əкімдерініѕ назарында болса екен, - дейді жарыстыѕ бас 
тґрешісі С.Жїнісбеков.
Спартакиаданыѕ ќорытындысында, жалпы командалыќ есепте 

бірінші орынды Сарыкемер, екінші орынды Бəйтерек жəне 
їшінші орынды Жаѕатўрмыс ауылдыќ округтерініѕ командалары 
жеѕіп алды. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлер аудан əкімдігініѕ дене 
шыныќтыру жəне спорт бґлімі мен аудан əкімдігі ішкі саясат 
бґлімі”Жастар ресурстыќ орталыєы” КММ дайындаєан Кубок, 
Грамота, медальдармен марапатталды.

            

К Ү З Г І  М А Р А Ф О Н
Апта басында, ел Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына арналєан 

2001-2003 жылы туылєан жасґспірім ўл-ќыздар арасында 
жеѕіл  атлетикалыќ  кро сстан  «Кїзг і  марафон»  атты 
Ж.Їшкемпіров атындаєы №1 БЖСМ-ніѕ ашыќ біріншілігі 
болып ґтті. Жалпы жїгіру ќашыќтыєы 5 шаќырымєа созылєан 
кроссќа барлыєы 92 ўл жəне 12 ќыз бала ќатысты. Жарыстыѕ 
жїгіру баєыты-Сарыкемер ауылыныѕ сыртындаєы "Батыс 

Ќытай - Батыс 
Е у р о п а " 
айналма  т а с 
ж о л ы н а н 
бастау  алып , 
Байзаќ  батыр 
к ґ ш е с і н і ѕ 
б о й ы м е н 
спорт мектебі 
єимаратыныѕ 
а л д ы н д а 
аяќталды. 
М ə р е г е 

ґ з г е л е р д е н 
ж е к е - д а р а 
келген желаяќ 

Абылайхан  Жанўзаќов  (бокс  бґлімініѕ  тїлегі) бірінші 
орынды, араєа бірер минут салып жеткен Вахбиев Кахриман 
(ќол кїресі бґлімі) екінші орынды иеленсе, їздік їштікке 
кґкпар  бґлімініѕ  тїлегі  Жанєабыл  Мадияр  ілінді .  Ал , 
ќыздар арасындаєы  жарыста каратэ-до бґлімініѕ тїлегі 
Ќараќат  Булекбаева  шашасына  шаѕ  жўќтырмай  мəре 
сызыєын бірінші кесті. Бокс бґлімінен Асель Кґпжасарова 
екінші, волейбол бґлімінен Балнўр Алдажарова їшінші 
болып келді.
Жарыс ќорытындысы бойынша жеѕімпаз бен жїлдегер 

атанєан  ўл-ќыздар  жарыс  ўйымдастырушылары  арнайы 
дайындаєан  Диплом ,  медаль  жəне  сыйлыќт арымен 
марапатталды.
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исхода При слабой тяге или
(квартир) обеспечивают:
своевременную проверку

М.МАНЕКЕЕВ,
"Ауыл жаѕалыєы".

Бїг і н г і  т аѕда  аудан 
а у м а є ы н д а  ќ ы л м ы с 
пен  ќўќыќ  бўзушылыќ 
профилактикасы  жəне 
мектеп оќушылары арасында 
ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ, 
оныѕ ішінде, жыныстыќ 
сипаттаєы ќылмыстардыѕ, 
ерте  жїктіл ікт іѕ  жəне 
ґз-ґзіне ќол жўмсаудыѕ, 
сонымен бірге, балалардыѕ 
ќараусыз  жəне  панасыз 
ќ а л уыныѕ  а л дын - а л у 
баєытында кґптеген жўмыстар 
атќарылуда. Дегенмен, осы алдын 
алу баєытындаєы атќарылып 
жатќан іс-шаралардыѕ нəтижесі 
ќандай? Апта басында аталмыш 
таќырып Є.Мўратбаев атындаєы 
м е к т е п - г и м н а з и я с ы н д а 
ґткізілген мəжілісте кеѕінен 
талќыланды.
Байзаќ  АІІБ-ніѕ  бастыєы , 

полиция полковнигі А.Абдезов 
мектеп директорларыныѕ тəрбие 
жəне ќўќыќтыќ істері жґніндегі 
орынбасарлары мен бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдары ґкілдерініѕ 
ќатысуымен ґткен мəжілісті аудан 
əкімдігі білім бґлімініѕ басшысы 
Д.Ускумбаева ашып, жїргізіп 
отырды. Дəмеш Шайхыќызы 
кїн  тəрт іб і   шыєарылєан 
мəселеніѕ  ґзектілігін  алєа 
тартып, оєан ќатысушыларды 
ашы ќ  ə ѕ г і м е г е  т а р т т ы . 
Əлеуметтік  жетімсіздіктіѕ 
алдын алу мен балаєа зорлыќ-
зомбылыќ  кґрсетудіѕ  орын 
алуы ведомствоаралыќ ќарым-
ќатынастыѕ  ґз  деѕгейінде 

дамымауы, əсіресе, тўрмысы 
нашар отбасын ерте аныќтаудаєы 
кəсіби деѕгейдегі мамандардыѕ 
ж е т і с п е у ш і л і г і н  ж ə н е 
міндеттердіѕ келіспеушілігін 
атап ґтті. 
Аудан мектептерініѕ шўєыл 

мəжіл іс інде  Н .Аќшабаев 
атында єы  орт а  мект еб і 
директорыныѕ ќўќыќтыќ ісі 
жґніндегі орынбасары Єалия 
Арымбаева , Ќазаќстанныѕ 
40 жылдыєы атындаєы орта 
м е к т е б і  д и р е к т о рыныѕ 
ќўќыќтыќ  і с і  жґн індег і 
орынбасары Рустем Есалиев, 
Жамбыл атындаєы орта мектебі 
директорыныѕ ќўќыќтыќ ісі 
жґніндегі орынбасары Нўрлан 
Саркулов, Чапаев атындаєы 
орта мектебі директорыныѕ 
тəрбие ісі жґніндегі орынбасары 
Наєима  Жайлауова ,  б іл ім 
бґл ім і н і ѕ  əд і с ке р і  Майя 
Агатаевалар  жасґспірімдер 
арасындаєы ќылмыс пен ќўќыќ 
бўзушылыќтыѕ алдын-алуєа 
баєытталєан  жўмыстардыѕ 

нəтижесі туралы 
есеп берді. 
М ə ж і л і с 

барысында  сґз 
алєан  аудандыќ 
ішкі істер бґлімініѕ 
бастыєы, полиция 
п о л к о в н и г і 
А х а т х а н 
Т ґ р е х а н ў л ы 
ќ ы л м ы с  п е н 
ќўќыќ бўзушылыќ 
профилактикасы, 
сонымен  ќатар , 
о т б а с ы н д а , 
мектепте  жəне 

ќоєамда  балаларєа  ќатысты 
зорлыќ-зомбылыќтыѕ алдын 
алудыѕ  біртўтас  ыѕєайын 
ќалыптастыру ведомствоаралыќ 
ара-ќатынасты жəне əлеуметтік 
с е р і к т е с т і к т і  н ы є а й т у 

ба єытында єы  і с -шара л ар 
мектеп əкімшілігі тарапынан 
ќадаєаланып ,  ґз  уаќытында 
орындалуын ќатаѕ талап етті. 
Байзаќ  аудандыќ  ішкі  істер 
бґлімі мен мектепшілік есепте 
тўрєан оќушылары бар орта 

мектеп директорларыныѕ тəрбие 
жəне ќўќыќтыќ істері жґніндегі 
орынбасарларына  сўраќтар 
ќойып ,  олардыѕ  əрбірінен 
жеке-жеке  жауаптар алынды.
Мəжіл і с  соѕында  2 0 1 6 -

2017 оќу  жылына  арналєан 
ќылмыс пен ќўќыќ бўзушылыќ 
профилактикасы жəне мектеп 
о ќ ушыл а ры  а р а с ы н д а є ы 
ќўќыќ бўзушылыќтыѕ, оныѕ 
ішінде, жыныстыќ сипаттаєы 
ќылмыс ,  ерте  жїкт іл ікт іѕ 
жəне  ґз -ґзіне  ќол  жўмсау, 
сонымен  бірге ,  балалардыѕ 
ќараусыз-панасыз ќалуыныѕ 
а л дын  а л у  б а єы тынд а єы  
жо с п а р ы н  ж а н д а н д ы р у 
маќсатында  ќатысушылар 
ґкілеттік шеѕберінде мїдделі 
мекемелермен бірлесе отырып, 
а ќ п а р а т т ы ќ - н а с и х а т т ы ќ 

жўмыст арды  жандандыру 
жəне  бірлескен  рейдтік  іс-
шараларды  жїйел і  тїрде 
ўйымдастырып отыру, сондай-
аќ есепке алынєан оќушыларды 
ќатаѕ ќадаєалау ќажет деген 
ќорытындыєа келді.

ЖЎМЫС НƏТИЖЕСІ ТАЛЌЫЛАНДЫ

Отанын жаудан ќорєау їшін кґп 
ўлтты  кеѕе с  халќыныѕ  іш інде 
ќазаќ халќы ерекше ерліктерімен, 
а ѕ ы з д а р ы м е н  ж а у є а  ќ а р с ы 
тўрды .  Халыќ  жадында  сапында 
30 ўлттыѕ  ґкілі  бар  (бўлардыѕ  3 
мыѕдайы ќазаќстандыќтар) Брест 
ќорєаушыларыныѕ  ґшпес  ерліг і 
мəѕгі  саќталмаќ. Ќазаќстан жерінде 
жасаќталєан И.В.Панфилов атындаєы 
8-гвардиялыќ  дивизия  Москваны 
ќорєауда тарихта болып кґрмеген 
теѕдессіз ерліктіѕ їлгісін танытты. 
Панфиловшылардыѕ ішінде шын 

мəнінде болаттай беріктік пен ер жїректілік кґрсеткен, ґз 
заманында-аќ аты аѕызєа айналєан Бауыржан Момышўлы да бар 
еді. Ґжеттік пен ерлікке бару кездейсоќтыќ емес. Отаны мен 
артында ќалєан елініѕ алдында жауынгерлік борышты ґтеуде 
болаттай берік тəртіпке бойўсыну еді. Алматыда жасаќталєан 
генерал-майор И.Панфилов атындаєы сегізінші ќазаќстандыќ 
гвардияшы атќыштар дивизиясы Кеѕес Одаєыныѕ астанасы–
Москваны ќорєау кїндерінде Ўлы Отан соєысыныѕ тарихына 
мəѕгі ґшпейтін ерлік беттерін жазды.
Осыєан орай, аудан мектептерінде Ресей Федерациясында 316 

атќыштар дивизиясыныѕ 1941 жылы Москва тїбінде генерал-
майор  И .В .Панфиловтыѕ  басшылыєымен  болєан  шайќаста 

жауынгерлердіѕ кґрсеткен ерліктерініѕ 
75 жылдыќ мерейтойына байланысты 
і с -шар а л а р  ў йымд а с ты рыл є а н 
болатын. 
Сондай атылмыш шаралардыѕ бірі - 

Н.Аќшабаев атындаєы орта мектебінде 
болып ґтті. Білім ордасыныѕ ашыќ 
алаѕында əскери-патриоттыќ əндерден, 
сапта жїріп əн айту байќауы ґтті. 
Байќауєа ќатысќан жеѕімпаз сыныптар 
мектеп əкімшілігі тарапынан Алєыс 
хаттармен марапатталды. Сонымен 
б і р г е ,  сы нып  же т е кш і л е р і н і ѕ 
ўйымдастыруымен  «Тəуелсіздік  – 

тўєырым» атты ашыќ тəрбие саєаттары мен осы мектептегі 
алєашќы əскери дайындыќ пəнініѕ мўєалімі Жолдыбай Айтбеков 
«28 батыр Панфиловшылардыѕ ерлігі-бїкіл Ќазаќстандыќтар їшін 
маќтаныш» таќырыбында ерлік сабаєы ґткізілді.
Сондай -аќ ,  оќушылардыѕ  бойында  патриоттыќ  сезімді 

ќалыптастыру,  жалпыўлттыќ  ќўндылыќтар  мен  жастар 
арасында  «Мəѕгілік  Ел» патриоттыќ  идеясын  насихаттау 
маќсатында  «Оѕтїст ік  ґѕірл ік  штабтыѕ»  ќолбасшысы , 
генерал-майор Марат Ќўсайыновтыѕ  рўќсатымен  10-сынып 
оќушылары  штабтыѕ  əскери  техникаларымен  танысып , 
штабтыѕ мўражайына  саяхат жасап ќайтты. 

ҐЗ тілшіміз.

Ж.
бол
кро«Мəѕгілік Ел» идеясы аясында

Бїг і н г і  т аѕда  аудан

ХАБА РЛАНДЫРУЛАРХ

ткен  аптада  Ќазаќстан  РеҐт
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ДИРЕКТОР  Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

         Бейсенбі  10  қараша
ҚАЗАҚСТАН

07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.25 “Сарай ханымдары”.  
08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.00 Т/с 
“Профессионал”. 12.00 Новости. 12.45 “Было дело”. 13.35 “Не ври 
мне”. 14.50 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.50 Т/х “Махаббат мўѕы”. 
17.20 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.10 “Моя 
правда”. 22.40 Т/с “Дежурный врач”. 23.40 Т/с “Профессионал”. 
01.25 “Сарай ханымдары”. 02.15 Жаѕалыќтар. 02.40-03.30 “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”. 12.30 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все 
мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.15 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. 16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 “Пусть говорят”. 

ЕВРАЗИЯ
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 “Народный контроль”. 
15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 Т/х “Айжан”. 16.35 Д/ф “Таєдыр 

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”. 
11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.35 Т/с “Как я стал 

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”. 12.30 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все 
мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.15 Т/с “Уйти, чтобы 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.25 
“Сарай ханымдары”.  08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 
10.00 Т/с “Профессионал”. 12.00 Новости. 12.45 “Чёрный 
квадрат”. 13.20 “Не ври мне”. 14.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 
15.30 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 
19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 
“Наша правда”. 22.45 Х/ф “Девять дней до войны”. 00.40 Т/с 
“Профессионал”. 02.55 Жаѕалыќтар.

06.55, 04.00 Əнўран. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 “KAZNEWS”. 
10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 10.50, 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 
“Білгірлер бəйгесі”. Зияткерлік сайыс. 18.40 “Жарќын бейне”. 
20.45 “Айтуєа оѕай”. 23.15 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
23.50 “МУЗАРТ LIVE” кїнделік. 01.15 “Жарќын бейне”. 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 
Т/х “Айжан”. 16.35 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 18.00 “Білу маѕызды”.  

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

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”. 13.35 Т/с 
“Как я стал русским”. 14.05 Т/с “Городские легенды”. 15.05 Т/х 
“Баќытты болєым келеді”. 16.05  Т/х “Киелі неке”. 18.00 “Ўят 

31 каналЕВРАЗИЯ

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 “Котёнок по имени 
Гав”.  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 
“Бременские музыканты”. 15.40 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 
21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Идеальный брак”. 00.50 
“Теѕгемания”. 01.05 Т/х “Бетперде”. 

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 “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 “Самара-2”. 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 “Идеальный брак”.  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 “Грани”. 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 “Ґзін-ґзі тану”. 18.20 Жаѕалыќтар. 
18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 
Музыка. 19.15 Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.25 Новости.  20.50 
“Телеблокнот”. 20.55 “Первая студия”. 21.30 “Сґз маржан”. 21.35 
“Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 
Кґркем фильм.  23.20 Телехикая. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  
00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка.  01.05 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”. 14.05-17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “ЧС предупреждает!”. 18.10 “Иман нўры”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 Музыка. 19.15 Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.25 Новости.  20.50 “Телеблокнот”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 
“Сґз маржан”. 21.35 “Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм.  23.20 Телехикая. 00.00 
Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка. 
01.05 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.      

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

        Дүйсенбі  7 қараша  
ҚАЗАҚСТАН

06.55, 04.25 Əнўран.  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  “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 Тəуелсіздікке 25 
жыл. “Тəуелсіздік -тірегім”. 01.50 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев. 02.20 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 02.55 “Ќазаќстан 
эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.

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”. 12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып  
жан”. 14.05 “Əн дария”. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 
15.15 Т/с “Уйти, чтобы вернуться”. 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 
Т/с “Вместо неё”.  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 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 К/ф “Тырналар ќайтќанда”. 08.50 Т/х  
“Шырєалаѕ”. 09.50 “Звёздная жизнь”. 11.30 “Портрет недели”. 
12.40 “Другая правда”. 13.40 “Не ври мне”. 14.40 “Кґріпкел”.  
15.40 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Махаббатта шек бар 
ма?”. 19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 
21.40 “Главная редакция”. 22.35 Т/с “Дежурный врач”. 00.20 Т/с 
“Профессионал”. 02.00 “Сарай ханымдары”. 02.45 Жаѕалыќтар. 
03.10-04.20 “КТК” ќоржынынан” 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

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

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 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 “Апта 
жаѕалыќтары”.  10.30 “Телеблокнот”. 10.33 “Телемаркет”. 10.35 “Тіл 
саќшысы”. 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 “Айша бибі”.  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 Музыка. 19.15 
Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.25 Новости.  20.50 “Телеблокнот”. 
20.55 “Мўєалім мəртебесі”. 21.10 “Ќоєам жəне заѕ”. 21.30 “Сґз 
маржан”. 21.35 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.20 Телехикая. 00.00  Жаѕалыќтар. 
00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”.  00.55 Музыка. 01.05 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.

        Сейсенбі   8  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”. 12.30 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все 

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

06.55, 04.00 Əнўран. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 “KAZNEWS”. 
10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 10.45, 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”. Арнайы жоба. 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 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  02.20 “Ќазаќстан 
эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.

07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.25 “Сарай ханымдары”.  
08.10, 02.45 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.00 Т/с 
“Профессионал”. 12.00 Новости. 12.45 “Главная редакция”. 13.35 
“Не ври мне”. 14.50 “Кґріпкел”. 15.50 Т/х “Махаббат мўѕы”. 
17.20 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 
20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Было дело”. 22.40 
Т/с “Дежурный врач”. 00.30 Т/с “Профессионал”. 02.00 “Сарай 
ханымдары”. 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, 18.15  Т/х “Зəуре”. 12.30 “Магия кухни”. 13.00 

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 “Винни Пух”.  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 “Когда зажигаются 
ёлки”. 15.40 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 23.00 Т/с “Идеальный брак”. 00.50 “Теѕгемания”. 01.05 
Т/х “Бетперде”. 

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 “Арнайы репортаж”.  
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.00-
17.55- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 “Грани”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 Музыка. 19.15 Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.25 Новости.  20.50 “Телеблокнот”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.30 “Сґз 
маржан”. 21.35 “Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 Кґркем фильм.  23.20 Телехикая.  00.00 Жаѕалыќтар. 
00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка. 01.05 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

       Сәрсенбі  9  қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.55, 04.00 Əнўран. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 “KAZNEWS”. 
10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 10.45, 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 
“Білгірлер бəйгесі”. Зияткерлік сайыс. 18.40 “Агробизнес”. 20.45 
“Айтуєа оѕай”. 23.15 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  01.10 
“Агробизнес”. 01.35 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 02.10 
“Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 

Сенбі   12  қараша

Жексенбі  13 қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.00 ЌР əнўраны. 06.05 “Ќыз ќылыєы”. 06.40 “Біздіѕ концерт”. 
07.40 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 09.10 Х/ф “Тени исчезают в 
полдень”. 11.00 Х/ф “Три товарища”. 14.50 Т/х “Шырєалаѕ”. 18.00 
Д/ф “Тасбауыр болма балаєа”. 18.30 “Бала дауысы”. Республикалыќ 
балалар əн байќауыныѕ тўсаукесері. 21.00 “Портрет недели”. 
22.05 “Моя правда”. 22.40 Х/ф “Мама в законе”. 02.15 К/ф “Есікке 
соєылєан ќоѕырау”. 03.35-04.30 “КТК” ќоржынынан” ойын 
сауыќты баєдарлама.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Операция “Кукловод”. 07.00 “Той заказ”. 
07.35 Т/х “Вероника Марс”. 08.20 “П@ytina”. 08.45 “Воскресные 
беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10  Х/ф “Таблетка от слёз”. 12.00 
“Басты баєдарлама”. 12.35 Т/х “Вероника Марс”. 13.35 “Кешкі 
кездесу”. 15.00 “Голос Казахстана”. 16.30 “Точь-в-точь”. 20.00 
“Аналитика”. 21.00 “П@ytina”+. 22.00 “Той базар”. 23.00  Т/х 

ЕВРАЗИЯ
07.00, 04.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Ќалжын ќоржыны”. 08.00 “Айбын”. 
08.30 “Ас арќау”. 09.00 “ТВ Бинго”. 10.00 “Биле, Ќазаќстан!”. 
Дневник. 10.15 Аспаздыќ баєдарлама. “Сиќырлы ас їй”. 10.45 
“Тайны и судьбы великих казахов”. 11.45 Х/ф “Возвращение на 
остров Ним”. 13.30 Т/х “Сїйген жарым”. 15.15 “Ду-думан”. 16.30 

05.58 КР əнўраны. 06.00 “Əзіл студио”. 08.00 “Ризамын”. 09.00 
“1001 анекдот”. 10.00 Х/ф “Ромео и Джульетта”. 12.00 “Фестиваль 

ХАБАР

КТК

31 канал

06.55, 03.00 Əнўран. 07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 08.00 “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 “Жарыќ”. 17.40 “Кґѕілді тапќырлар алаѕы”. 20.00 “Апта. кz”. 
21.00 “Їздік əндер”. 22.00 “МУЗАРТ LIVE”. Мега-жоба. 23.50 К/ф 
“Шоќан Уəлиханов”. 01.35 “Дара жол”.

08.00 “Суперпапа”. 08.40 М/ф “Ну, погоди!”.  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”. 
13.30 М/ф “Зима в Простоквашино”. 14.00 Т/с “Мотыльки”. 16.25 
“Медицина. Перезагрузка”. 16.45 “Теѕгемания”. 17.00, 21.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Избранное за неделю”. 20.45 “Новый 
курс”. 22.00 “Ой мен ойын” шоуы. 22.50 “Чемпионы Рио”. 
23.20 Х/ф “Варвара краса-длинная коса”. 01.00 “Əн мен əзіл” 
концерттік.

АСТАНА

Жұма  11 қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.55, 03.45 Əнўран.  07.00 “Таѕшолпан”.  09.30 “KA-
ZNEWS”. 10.00 “МУЗАРТ LIVE”. 10.15 М/с “Сисси”. 10.45 Т/х 
“Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай”. 12.20 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 
“Білгірлер бəйгесі”. Зияткерлік сайыс. 18.40 “Жан жылуы”. 20.30 
“Парламент”. 20.45 “Ќоєамдыќ кеѕес”. 21.30 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 
23.45 “Ќылмыс пен жаза”. 00.35 “Парламент”. 00.50 “Жан 
жылуы”. 01.15 “Кґѕіл толќыны”.01.35 Футбол. Əлем чемпионаты 
-2018 ж.. Іріктеу кезеѕі. Дания - Ќазаќстан.

06.00 “Əйел сыры”. 06.45 “Жўма уаєызы”. 07.00 Жаѕалыќтар. 
07.10 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро, 
Казахстан!”. 10.00 “Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 
“Əйел сыры”. 12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып 
жан”. 14.05 “Все мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.15 Т/с 

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

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.25 
“Сарай ханымдары”.  08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 
09.50 Т/с “Профессионал”.  12.00 Новости. 12.45 “Наша правда”. 
13.50 “Не ври мне”. 14.50 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.50 Т/х 
“Махаббат мўѕы”. 17.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.00 
Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.45 Т/с “Три товарища”. 02.20 “Сарай ханымдары”. 
03.05 Жаѕалыќтар. 03.30-04.00 “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 “Крокодил Гена”.  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 “Ну, погоди!”. 15.40, 00.50 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 21.00 
Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Идеальный брак”.  

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 Аспаздыќ баєдарлама “Сиќырлы ас їй”.  13.00 
Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Центральная больница”. 

 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 
“Кровь с молоком”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.00 “112. Неделя”. 
12.25 Т/х “Вероника Марс”. 13.25 “Той базар”. 14.25 “П@ytina”. 

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

ЕВРАЗИЯ

06.55, 04.15 Əнўран. 07.00 “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 Т/х “Жарыќ”. 16.55 
“МУЗАРТ LIVE”. Кїнделік. 17.10 “Саєан єана”. Шахизада 
Сейітќасымќызына шыєармашылыќ кеші. 19.10 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі 
новелла”. 20.00, 02.50  “KAZNEWS”. 20.35 “Кґѕілашар”. 22.10 
Концерт “Саєындырєан əндер-ай!”. 01.10 К/ф “Махаббат кегі”. 
03.25 Ой-толєау”.

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 “Ќарттар їйі ќара 
шаѕыраќ па?”. 16.25 “КТК” ќоржынынан”. 17.00 “INSTAЛАЙЫЌ”. 
17.30 “Басты рґлде”. 18.00 “Бала дауысы”. 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 “Тас гїл”.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 “Əѕгіменіѕ ашыєы”. 10.00 “Биле, Ќазаќстан!”. Дневник. 
10.15 Аспаздыќ баєдарлама. “Сиќырлы ас їй”. 10.45 Х/ф “Эпоха 

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 К/ф “Шарасыз 
жан”. 13.30 М/ф “Возвращение блудного попугая”. 14.00 Т/с 
“Мотыльки”. 16.25 “Культура. Национальное достояние”. 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 “Чемпионы 
Рио”. 23.40 К/ф “Ешкім деген мырза”. 01.40 “KAZNET”. 

АСТАНА

31 канал

КТК

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 
“ЧС предупреждает!”. 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 Музыка. 19.15 Телехикая.  20.00  Жаѕалыќтар. 
20.25 Новости.  20.50 “Телеблокнот”. 20.55 “Ўлт саулыєы”. 21.15 “Ел 
мерейі”.   21.35 “Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”.  21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.20  Телехикая. 00.00 Жаѕалыќтар. 
00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка. 01.05 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

09.05 Жаѕалыќтар. 09.30 Новости. 09.55 “Мўєалім мəртебесі”. 10.15 
“Балаларєа базарлыќ”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
Музыка. 10.50 “Ўлт саулыєы”. 11.10 “Ґзін-ґзі тану”. 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 “Ел ќорєаны”. 18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”.  19.00 “Апта жаѕалыќтары”. 
20.00 Телехикая. 20.40 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”. 21.20 
“Жамбылспорт”. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 “Телеблокнот”. 21.40 
К/ф. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.   

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.00 Əнўран. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі фильм. 
09.55 “Балаќай”. 10.10 “Ел мерейі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 Музыка. 10.45 “Ел ќорєаны”. 11.05 “Сыр-перне”. 
11.35 “Сґз маржан”.  11.40 “Телеблокнот”. 11.45 Кґркем фильм. 
13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”.  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 “Ќоєам жəне заѕ”. 18.25 “Кїй 
кїмбірі”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”.  19.00 “Ар айна”. 
19.30 “Ел ертеѕі”. 20.05 “Балалыќ шаќтыѕ аспаны”.  20.25 Телехикая. 
21.20 “Тосќауыл”. 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.                 

мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.15 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. 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 Т/с “Вместо неё”.  02.00 
“П@ytina”. 02.20 ”Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 
“Операция “Кукловод”.

Д/ф “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”. 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”. 03.00 ЌР əнўраны.

11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.00 Т/с “Как я стал 
русским”. 14.05 Т/с “Городские легенды”. 15.05 Т/с “Баќытты 
болєым келеді”. 16.05 Т/х “Киелі неке”. 18.00 “Ўят емес”. 19.00 
“Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”.  21.00 Т/с “Как я стал 
русским”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 00.30 Т/с “Чао, Федерико!”. 01.30 “Ќазаќша 
концерт”.  03.30 М/с “Ворнер”. 

“Уйти, чтобы вернуться” (закл. сер.).  17.25 “Жди меня”. Казахстан. 
18.40 “Поле чудес”. 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 “Юбилейный вечер Александра Зацепина”. 
02.10 “Вечерний Ургант”. 02.50 “П@ytina”. 03.10 “Басты патруль”. 
03.20 “Басты жаѕалыќтар”. 03.55 “Операция “Кукловод”. 04.40 “Той 
заказ”.

15.10 “Добрый вечер, Казахстан!”. 16.10 Т/с “Любовная сеть”. 
18.35 “Кешкі кездесу”. 20.00 “Первая программа”. 21.00 “Голос 
Казахстана”. 22.30 “Басты баєдарлама”. 23.05 Т/х “Єажайып жан”. 
00.00 “Ледниковый период”. 02.40  “112. Неделя”. 03.00 “Кешкі 
кездесу”. 04.00 “Идеальный ремонт”. 04.45 “П@ytina”.

перемен”. 11.25 М/ф “Альберт”. 12.50 Т/х “Сїйген жарым”. 
14.30 Танцевальное шоу   “Биле, Ќазаќстан!”. 16.30 Реалити-шоу 
“Экспедиция 25”. 17.00 “Жўлдыз болєыѕ келсе” концерті. 18.45 
“Ду-думан”. 20.00 “Бенефис-шоу”.  20.00 Аќпарат арнасы - “7 
кїн”. 22.00 “Наши 25”. 23.00 Х/ф “Лучшее предложение”.  01.20 
Т/х “Əселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары”. 

“Аладдин и король разбойников”. 12.00 “Фартовые деньги”. 12.30 
“Марафон келіндер бəйгесі”. 17.00 М/ф “Мадагаскар-2”. 18.50 Х/ф 
“Война миров Z”. 21.00 “Айта берсін”. 22.00 Фестиваль “Бурабай 
əзіл фест”. 23.30 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
00.00 Х/ф “Особое мнение”. 02.10 “Ќазаќша концерт”. 04.30 М/с 
“Ворнер”.

емес”. 19.00 “Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с 
“Как я стал русским”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 00.30 Т/с “Царевна Лягушкина”. 01.30 
“Ќазаќша концерт”. 

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”. 

вернуться”. 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 Т/с “Вместо неё” (закл. 
сер.). 02.00 “П@ytina”. 02.20 ”Басты патруль”. 

русским”. 14.05 Т/с “Городские легенды”. 15.05 Т/х “Баќытты 
болєым келеді”. 16.05 Т/х “Киелі неке”. 18.00 “Ўят емес”.  19.00 
“Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”.  21.00 Т/с “Как я стал 
русским”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 00.30 Т/с “Чао, Федерико!”. 01.30 “Ќазаќша 
концерт”. 03.30 М/с “Ворнер”. 

тартысы”. 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”. 03.00 ЌР əнўраны.

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 Т/с “Вместо неё”.  02.00 
“П@ytina”. 02.20 ”Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 
“Операция “Кукловод”.

15.00 “Народный контроль”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 Т/х 
“Айжан”. 16.35 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.20 “Ґмір жолы”. 18.00 
“Біздіѕ назарда”.  18.15 “Компромат”. 19.00 Жаѕалыќтар. 19.40 
Д/ф “Таєдыр тартысы”. 20.20 “Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ 
энергиясы”. 20.30 “Арнайы хабар”.  21.00 “Итоги дня”.  21.40 
“Бюро расследований”. 22.10  Х/ф “Шеф Адам Джонс”. 00.00, 
02.10 Жаѕалыќтар. 00.40 Т/с “Дворец Абдин”. 01.40 Д/ф “Əр їйдіѕ 
сыры басќа”. 03.00 ЌР əнўраны.

и король разбойников”. 12.35 “Ералаш”. 14.00 “Это Казахстан, 
детка”. 15.00 Фильм-концерт “Заттыбек Копбосынов”. 17.45 
Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 18.00 “Ўят емес”. 19.00 
“Келіндер бəйгесі”.  20.00 “Информбюро”.  21.00 Х/ф “Война 
миров Z”. 23.15 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 00.30 
Т/с “Царевна Лягушкина”. 01.20 “Ќазаќша концерт”.  03.00 М/с 
“Ворнер”. 

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 
“Жўлдыз болєыѕ келсе” концерті. 01.00 Т/с “Дворец Абдин”. 02.00 
Т/х  “Əселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары”. 

“Єажайып жан”. 00.00 Комедия “Три балбеса”. 02.00 “П@ytina”+. 
03.00 “Той базар”. 

“Бурабай əзіл фест”. 13.30 “Алдар Кґсе”. 15.00 “Ералаш”. 
16.30 М/ф “Мадагаскар-2”. 18.15 Х/ф “Особое мнение”. 21.00 
“Дайджесты “Кґѕіл толќыны”. 22.00 “Неге?”. 23.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 01.30 “Ќазаќша концерт”. 04.30 М/с 
“Ворнер”.

“Кґѕіл толќыны”. 10.00  “Готовим с Адель”. 10.30 М/с “Бэтмен”. 
11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.35 Т/с “Мамочки”. 14.05 
Т/с “Городские легенды”. 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 “Чао, Федерико!”. 01.30 “Ќазаќша концерт”. 
03.30 М/с “Ворнер”.

“Экспедиция 25”. 11.10 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.35, 17.10 
“Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 11.40, 18.15 
Т/х “Зəуре”. 12.30 Аспаздыќ баєдарлама. “Сиќырлы ас їй”. 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”. 16.35 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.20 Х/ф “Эпоха 
перемен”. “Франклин Делано Рузвельт”. 18.00 “Біздіѕ назарда”. 
19.00 Жаѕалыќтар. 19.40 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 20.20 “Энергия 
будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 20.30 “Бетпе-бет”. 21.00 
“Итоги дня”.  21.40 Т/с “Такая работа”. 22.30 Т/с “Осколки”. 23.30, 
01.40 Жаѕалыќтар. 00.10 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”.00.40 Д/ф 
“Ґмір сабаќтары”.01.10 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 


