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Сейсенбі, 23 тамыз 2016 жыл

30 тамыз - Конституция күні!

18 тамыз күні Бразилияның 
Рио-де-Жанейро қаласында өтіп 
жатқан XXXI жазғы Олимпиада 
ойындарында әйелдер арасында 69 
келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 
күрескен жерлес палуан Эльмира 
Сыздықова Рио Олимпиадасының 
қола жүлдесін ұтып алды.

2 4  ж а с т а ғ ы 
Э.Сыздықова қола 
медаль үшін та-
ласта 27 жастағы 
мысырлық Энас Мо-
стафамен белдесті. 
Бірінші кезеңде 
қазақ қызы төрт 
ұпай, ал қарсыласы 
бір ғана ұпай жина-
ды. Екінші кезең 3:3 
есебімен аяқталды. 
Қорытынды есебі 
7:4 болып ,  от-
андасымыз қола 
медаль ға  қол 
жеткізген болатын.
Осылайша Эль-

мира Сыздықова 
Қазақстан Ұлттық 
қ ұ р а м а с ы ны ң 
қоржынына сол 
күні 12-ші медаль 
салды.
Өңіріміздің тума-

сы Эльмира Сыздықованың Рио Олимпиадасындағы қола 
жүлдеге қол жеткізген жеңісіне ортақтасқан облыс әкімі Ерік 
Сұлтанов өзінің арнайы құттықтауын да жолдады. 
Осы күні қуанышты хабарды естісімен аудан әкімі Ағзам 

Тастеміров Каменный Брод ауылына Эльмираның ата-
анасының үйіне арнайы барып, қыздары Эльмираның 
жеткен жеңісімен құттықтап, оларға арнайы құттықтау хаты 
мен сыйлығын табыстады. 
Эльмира Әнуарбекқызы 1992 жылы ауданымыздың Ка-

менный Брод ауылында дүниеге келген.  
1-7 сыныптарды Каменный Брод орта мектебінде оқып, 

сегізінші сыныптан бастап Қарағанды қаласындағы 
Әлия Молдағұлова атындағы спортқа бейімді, дарынды 
балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-
интернаттың күрес бөлімінде оқуын жалғастырады.
Қарағанды спорт мектебінің қыздар күресі бөліміне 

қабылданған Эльмира Сыздықова аталмыш білім ордасын-
да білікті бапкерлердің қарауында жаттығады.  
Эльмираны жастайынан спортқа баулыған әкесі Әнуарбек 

Аманжолұлының ерен еңбегін де атап өткен жөн. Каменный 
Брод орта мектебінде оқып жүрген кезінен-ақ Эльмира 
футбол ойнауға құмар болады. Ауыл балаларымен бірге 
аудандық қыздар футболында талай мектеп намысын 
қорғағандардың бірі. Үздік ойыншы атанған қазақтың 
қаршадай қызы аудан құрамасында облыс көлеміндегі 
талай жарыстарға қатынасқан. Әкесінің айтуы бойынша 
Эльмира бала күнінен ер мінезді, қайсарлы, спортқа жақын 
болып өседі.
Аталмыш ауылдағы орта мектептің директоры Айжан 

Сыздықова Эльмираның мектеп қабырғасында оқып 
жүрген кезінде оқу мен спортты бірге ала жүре, өзінің 
алдына қойылған мақсатына жету жолында тынымсыз 
еңбектенетінін мақтаныш сезіммен еске алады. 
Эльмира отбасында үш қыздың ортаншысы. Үлкені 

Гүлмира – тұрмыста, одан кейін Эльмира және кіші сіңілісі 
Дәмелі, ол да әпкесін қолдау үшін Рио Олимпиадасына 

ЖЕРЛЕСІМІЗ ЭЛЬМИРА СЫЗДЫҚОВА – РИО ЖЕРЛЕСІМІЗ ЭЛЬМИРА СЫЗДЫҚОВА – РИО 
ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ

жанкүйер ретінде бірге барған. Ал кіші бауыры Қорғанбек 
Каменный Брод орта мектебінің 9 сынып оқушысы.
Эльмираның ең алғашқы ірі жарыстарының бірі – Ташкентте 

өткен кадеттер арасындағы Азия чемпионатында топ жарған 
қазақ қызы жұрттың назарын өзіне бірден аудартты. Сол 
кездің өзінде-ақ ол болашағынан мол үміт күттірген балуан-
дар санатына қосылды. Жалпы, өзінің 24 жасына дейін Эль-
мира Сыздықова күрес әлемінде талай биіктерді бағындырып 

үлгерген. Кадет-
тер арасындағы 
Азия  чемпионы 
(2008), Кадеттер 
арасындағы Азия 
чемпионатының күміс 
жүлдегері (2009), 
Жасөсп і р і мдер 
арасындағы Азия 
чемпионатының қола 
жүлдегері (2010), 
Жасөсп і р і мдер 
арасындағы әлем 
чемпионатының қола 
жүлдегері (2011), 
Жасөсп і р і мдер 
арасындағы Азия 
чемпионы (2012), 
Голден Гран-при күміс 
жүлдегері (2013), 
Дмитрий Миндиаш-
вили атындағы күрес 
Академиясының 
жүлдесі үшін өткізілген 
халықаралық тур-
нирдің жеңімпазы 
(2013), әлем және 
Азия чемпионатының 

(5-і орын) қатысушысы (2013), «Александр Медведь» Гран-
при турнирінің күміс жүлдегері (2014), Азия чемпионатының 
қола жүлдегері (2014), «Сассари Сити» турнирінің күміс 
жүлдегері (2014), «Poland Open» турнирінің қола жүлдегері 
(2014). ҚР спорт шебері. Халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері.

- Биылғы жыл Эльмира үшін аса табысты жылдардың 
бірі болды - дейді әкесі Әнуарбек Сыздықов. Алдымен ол 
Иван Ярыгиннің жүлдесі үшін өткен Гран-при турнирінде 
топ жарса, одан кейін Азия чемпионатында тағы да күміс 
жүлде иеленеді. Ал үстіміздегі жылдың наурыз Астанада 
өткен лицензиялық турнирде сәтті өнер көрсеткен Эльмира 
Рио-2016 Олимпиадасының жолдамасын жеңіп алады. 
Жалпы, Эльмира 69 кило салмақта еліміз бойынша өзінің 
мықтылығын кілем үстінде талай мәрте дәлелдейді. Ол 
Тараз қаласында өткен Қазақстан чемпионатында өз 
салмағындағы 14 балуанның ішінен үздік шығады. 
Эльмира Сыздықова – спортпен бірге білімді де қатар 

алып жүрген ақылды қыздардың бірі. Ол Е.Бөкетов 
атындағы ҚарМУ-дың дене тәрбиесі және спорт факультетін 
тәмамдаған. Қазір Қарағанды экономикалық университетінің 
студенті.  
Міне, аз уақыт ішінде қол жеткізген табысты жетістіктерін 

саралай келе, болашақта қаршадай қазақ қызының талай 
әлемдік жарыстарда еліміздің көк байрағын сан мәрте 
желбірететініне сеніміміз мол. 
Біз де Эльмира қарындасымызға әлемдік додалы белде-

сулерде тек қана жеңіс тілейік, ағайын!
Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Суреттерде: Эльмираның ата-анасы Әнуарбек 
Сыздықов пен Мәрзия Юсенбаева, бауыры Қорғанбек 
және тәтесі Айжан Сыздықовалар аудан басшысымен 

бірге (жоғарыда), Рио Олимпиадасының қола жүлдегері 
Э.Сыздықова (төменде). 

Жоғарыдағы суретті түсірген автор.

Сіздерді Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен шын 
жүректен құттықтаймын! 
Бұл мерекенің біздің еліміз үшін маңызы зор.
Конституция қоғамдағы саяси тұрақтылықтың, азаматтық татулық пен ұлттық 

келісімнің кепілі болып табылады.
Еліміздің  Ата Заңы әр қазақстандыққа ең маңыздысы - сайлау құқығын 

және өз бостандығын қорғау мүмкіндігін береді. Тәуелсіздік-бұл болашақ 
ұрпаққа  тапсыру үшін көздің қарашығындай сақтайтын және нығайтатын 
біздің байлығымыз. Қазақстанның  өз дамуының 25 жылы ішінде  қол жеткізген 
табыстарының барлығы- егемендік пен  сенімді құқықтық негіздің жемісі.
Президент Н.Ә Назарбаевтың стратегиялық саясатының нәтижесінде 

біздің елімізде өзіміздің «қазақстандық даму жолы» қалыптасты.  Оның 
эволюциялық сипаты бар және басқаларына мүлдем ұқсамайды. Осызаманғы 
мемлекеттің саяси жүйесінің  сенімді іргетасын қалау оның негізіне алынған.
Бүгіндері Қазақстан әлемдік қауымдастықта өзінің лайықты орнын алып 

отыр. Біздің еліміз барлық Орта Азия өңірінде заңды түрде көшбасшы және 
сенімді серіктес болып саналады.
Әрбір күн біздің мемлекетіміздің алдына жаңа перспективалар ашады. 

Конституция қолданысқа енгізілген жылдары ішінде жинақтаған тәжірибеміз 
ішкі міндеттерімізді шешуге, сондай-ақ заманның жаңа талаптарына тиімді 
жауаптар беру  үшін қажет болуда.
Республика Президентінің «100 нақты қадам» Ұлттық жоспары біздің 

елімізді   мемлекеттік құрылыстың жаңа тарихи деңгейіне көтеріп отыр. Бұл 
стратегиялық бағдарлама қазақстандықтардың өмір сүру сапасын жақсартуға, 
біздің еліміздің Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше 
елдер жүзеге асыратын жоғары  әлеуметтік стандарттарға қол жеткізуіне 
бағытталған.
Негізгі Заңның талаптарын қатаң сақтай отырып, Қазақстанның нығаюы 

мен гүлденуі біздің бірлігімізге, біздің бірлескен күш-жігерімізге тәуелді екеніне 
нық сенеміз.
Солтүстік Қазақстан облысы ырғақты даму үстінде.  Өңірімізде жаңа 

кәсіпорындар іске қосылуда, жұмыс орындары ашылуда, тұрғын үйлер мен 
әлеуметтік мақсаттағы нысандар бой көтеруде, агроөнеркәсіптік кешен жоғары 
қарқынмен даму үстінде.

 Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен барлық 
солтүстікқазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Әрбір отбасына 
бақыт, мықты денсаулық, игілік, біздің Отанымыз-Қазақстан Республикасының 
гүлденуі жолында жаңа табыстар мен жетістіктер тілеймін!

Ерік СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

Құрметті Құрметті 
солтүстікқазақстандықтар!солтүстікқазақстандықтар!

Сіздерді Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Отанымыздың барлық жетістіктері – Ата Заңының және оның негізінде 

қабылданған заңдардың жұмыс істеуінің арқасында қол жеткізіліп, за-
йырлы мемлекет болып қалыптасты. 
Біз ерекше бір мақтанышпен Мемлекет басшысы, Ұлт Көшбасшысы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп отырған салиқалы да, 
сындарлы саясатының арқасында өткен ғасырдың аяғында әлем кар-
тасында егеменді мемлекет Қазақстан Республикасы пайда болып, ал 
жалпыәлемдік саясатта «қазақстандық даму жолы» деген жаңа ұғым 
енді. 
Еліміздің Конституциясы мемлекеттік заң институттары мен қоғамның 

өркендеуі мен нығаюына жол ашты. Қазақстанның экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени потенциалдарының дамуы үшін жағдай 
туғызды. Мемлекет пен қоғам арасында демократиялық жаңаруға жаңа 
мүмкіндіктер ашылып,  Отанымыздың біртұтас халқын құрайтын барлық 
ұлт пен  ұлыстардың өкілдері үшін тең дәрежедегі  құқықты қамтамасыз 
етті. 

«100 нақты қадам» жоспарының 5 институционалдық реформаларының 
бірі - Заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Қалыптасқан Заңның үстемдігі 
арқасында қоғам мен мемлекетіміз тұрақты әрі қарқынды даму жо-
лына түседі, мемлекеттік органдардың абырой-беделі нығаяды.  
Конституциямыздағы талаптарды сақталуын қамтамасыз ете отырып, 
азаматтық борышымыз өскелең ұрпақтың бүгіні мен болашағы үшін 
тынбай еңбек етуіміз керек.

 Қымбатты айыртаулықтар!
Биыл еліміз Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойына қадам басты. 

Осы жылдар ішінде Ата Заңымыздың арқасында Еліміз сенімді  және  
серпінді  дамып келеді.
Шын жүректен сіздерді бұл жарқын мейрам – Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күнімен құттықтаймын!
Сіздерге зор денсаулық, келісім, бейбітшілік және әр жанұяға игілік 

тілеймін! Біздің ортақ үйіміз – Қазақстан Республикасы әрі қарай гүлденіп,  
нығая берсін!

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

Құрметті жерлестер!Құрметті жерлестер!

 Аудандық қоғамдық-саяси газет Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Жағымды жаңалық
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Биыл  қолданыстағы  Ата 
Заңның қабыладанғанына 21 жыл 
толады. Конституция -әрбір 
елдің заңдарының көшбасшысы, 
негізгі заңы. Біздің мемлекетіміз 
де тәуелсіздік алғаннан кейін 
өзінің басты заңын қабылдап, 
егемендігін әлемге паш етті. 
Тәуелсіз мемлекетіміздің тұңғыш 
Ата Заңы 1993 жылы 28 қаңтарда 
қабылданды. Араға екі жыл са-

лып 1995 жылдың 30 тамызында еліміздің жаңа Конституциясы 
қолданысқа енді. 
Ата Заңымыздың бірінші бабында: «Қазақстан Респбуликасы өзін 

демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы-адам және адам өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары» делінген. Конституциямыздың әр бабында адам 
құқықтары мен бостандықтарына кепілдік береді. Еліміздің әрбір азаматы 
өз бостандықтары мен құқықтарын сот арқылы қорғауға құқылы Заң мен 
сот алдында бәрі тең. Әркім өзінің жеке басы бостандығына құқығы бар. 
Адамның қадір-қасиетіне, жеке өміріне, тұрғын үйіне қол сұғылмайды. 
Әркімнің ар-ождан бостандығы қорғалады. Меншікке, оның ішінде мұрагерлік 
құқығына заңмен кепілдік беріледі. Бас заңымызда «Азаматтардың тікелей 
немесе өз өкілдері арқылы мемлекет ісін басқаруға құқығы бар» деп атап 
көрсетілген.    
Осы жерде тілге  тиек етерлік жайт, еліміздің Ата Заңы әлемдегі ең жас 

Конституциялардың бірі болып саналады. Соның дәлелі десек те болар, 
бүгінде бүкіл мемлекеттік құрылымды айғақтайтын, елдіктің бастауы бо-
лып табылатын құжат 21 жасқа толғалы отыр. Әрине, тарих ауқымымен 
айтқанда, бұл азғантай ғана мерзім. Десе де, осындай алмағайып заманда 
Қазақстанның Конституциясы уақыттың сынынан сүрінбей өтті, өзінің заман 
талабына лайықтығын жан-жақты дәлелдеді.
Конституция–Қазақстан Президентінің бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы, 

мемлекеттік билік пен басқаруды жүйелеудегі, түрлі саладағы түбегейлі 
реформаларды орындаудағы, демократиялық институттарды дамытып, 
әлеуметтік жаңғыртуды жүзеге асырудағы нық қадамдарының берік 
тұғырнамасы. 
Ата Заңның принциптері мен ұстанымдарына сәйкес, қол жеткізілген табы-

стар мен болашақ мақсаттар, әсіресе, Елбасы ұсынған 5 институцианалды 
реформасы мен сол реформаларды жүзеге асыруда «100 нақты қадам 
– Ұлт жоспарының» жасалуының маңызы зор. Елбасының «Мәңгілік ел» 
жолындағы стратегиялық тапсырмаларын сапалы заңнамалық қамтамасыз 
ету бағытында атқарылуы тиіс жұмыстарды ел болып жүзеге асыруымыз 
қажет.               
Конституцияның қабылдануымен қатар елімізде біртұтас сот жүйесі 

құрылып, судьялардың тәуелсіздігі заңды түрде қамтамасыз етілді. Кон-
ституция принциптері негізінде «Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі 
және судьялардың мәртебесі туралы» конституциялық заң қабылданып, 
судьялардың тәуелсіздігі алғашқы орынға қойылды.
Қазақстандағы құқықтық жүйенің қалыптасуы елімізде құқықтық мемлекет 

құру мақсатымен ұштастырылуда. Конституция еліміздегі әрбір адамның 
құқығы мен заңды мүдделерін қорғауға кепілдік берсе, сот билігі Конститу-
циядан бастап барлық заң актілерінің бұзылмауына және бұлжытпай орын-
далуына жол ашады. Сот жүйесінің дәл қазіргі уақыттағы жеткен басты биігі 
–халықтың сотқа деген сенімінің артуы. Сондықтан, сот жүйесінің одан әрі 
жетілдірудегі басым бағыттарының бірі- соттың ашықтығы, жариялылығы 
болып қала бермек.
Біздің міндет - Конституцияға аса ұқыптылықпен қарап, елімізді, тарихы-

мызды, жетістіктерімізді қалай құрметтесек, оны да солай құрметтеу. Кон-
ституцияны сыйлай білмесек, оның талаптарын мүлтіксіз орындай алмасақ, 
онда қоғамдық келісімге, тәртіпке, бейбітшілікке және тыныштыққа жету 
мүмкін емес. Олай болмағанда Отанның ырыс-берекелі болашағы тура-
лы айтудың қажеті жоқ.  Қашанда Конституция - біздің тірегіміз, қадірлеп 
-қастерлейтін асыл құндылықтарымыздың бірі.

Ажаргүл ШӘМШІНҰРОВА, 
Айыртау аудандық сотының төрайымы. 

30 тамыз – Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күні
АТА ЗАҢ - ЕЛДІГІМІЗДІҢ ЕҢСЕСІ

Қазақстан Республикасы жас мемлекеттердің бірі болып 
саналады. Ағымдағы жылы Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын 

атап өтуге біртұтас ел болып дайындалуда. 
Жас мемлекетіміздің кемелді ғұмыры кезеңінде көш бастаған 

мемлекеттердің қатарында көрінуі тынбай еңбек ету және шы-
найы патриотизмнің нәтижесі деп ойлаймын. 
Азаматтылық пен қазақстандық патриотизм қазақ халқында та-

рихи кезеңінен бастап жас жеткіншектердің тамыр-қанына сіңген 
сезім. Патриотизмге баулу, Отанға деген сүйіспеншілікті, ар-намыс 
тәртібін ұялатады. 
Елге деген құрмет патриотизмі Қазақстан Республикасының 

заңдарына және мемлекеттік рәміздерін құрметтеуді қалыптастыру 
біздің Ата Заңымызбен бекітілген.
Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өз Тәуелсіздігіне 

қол жеткізіп, ел болып, ұлт болып қалыптасуға ұлы қадам жасады. 
Тәуелсіздігіміздің шынайы бейнесі ретінде Ата Заңымыз 1995 жылы 30 
тамызында қабылданды. Ата Заңымыз барлық заңдардың алдыңғы баста-
масы, ол – көп ұлттардың басын қосатын ортақ шаңырақтың астына жинап, 
елге деген, жерге деген, ауызбіршілікке, патриотизм сезіміне баулауды алға 
тартады.
Ата Заңымызға келетін болсақ, ол - 9 бөлімнен, 98 баптан тұрады, қоғамдық 

және мемлекеттік құрылыс негіздерін, мемлекеттік органдар жүйесін, 
олардың түзелу реттілігі мен қызметін, азаматтардың құқықтары мен 
міндеттерін айқындайтын мемлекеттік заң. Оның 1-ші бабының 1-ші бөлімі 
келесі мән-мазмұны бойынша «Қазақстан Республикасы демократиялы, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырып, оның 
ең қымбат қазынасы, жат еліне, ұлтына, жынысына, дініне назар аудармай 
ортақ елімізде өмір сүретін – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтарына зейін қойды. 2-ші бөлімі, Республика қызметінің түбегейлі 
принциптері: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың 
игілігін көздейтін экономикалық даму; қазақстандық патриотизм; мемлекет 
өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістерімен, оның ішінде 
республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы 
шешуімен баяндалған».
Конституция мемлекетіміздің тарихи дамуының негізі ретінде ғана танылып 

қоймай, ол барлық заңдардың бастауы болып табылады. Ата Заңымызда 
адамның жеке бас бостандығы, жеке өміріндегі құндылығы, сондай-ақ билік 
тармақтарының қоғамдағы рөлі айқын тұжырымдалған. Ата Заңымыз біздің 
саяси, мәдени, рухани және экономикалық дамуымыздың құқықтық қайнар 
көзі ретінде танылған және еліміздің дамуына жол ашып, жаңа тәуелсіз 
мемлекет буынының бекуіне себеп болды.
Біз Қазақстан Республикасының жастары – еліміздің болашағын нық 

қалайтын еңбек күшіміз. Еліміздің өркендеуіне ат салысудан бұрын, бізде 
елге деген, Ата Заңымызға, мемлекеттік рәміздерге, тілге деген құрмет сезімі 
жүректерімізде қалаулы орын иеленуі тиіс.

А.БЕЙБІТҚЫЗЫ,
ҚР БП ҚСжАЕАК 

СҚО бойынша Басқармасының статисі.                                                                                           

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМГЕ 
ТӘРБИЕЛЕУ

Спорттың адам өмірінде алатын орны 
зор екендігін бәріміз білеміз. Спортпен 

айналысқан адамның дені сау, қимылы ширақ 
болатыны да рас. Біздің ата-бабаларымыз «Дені 
саудың – жаны сау» деп бекер айтпаған. Елба-
сымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан – 2030» 
стратегиялық бағдарламасында да халықты 
салауатты өмір салтына ынталандыруды басым 
бағыттың бірі ретінде атап көрсеткен болатын.  
Осы орайда тамыздың 23-і күні Спорт күніне 

арналған аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залында 
салтанатты марапаттау жиыны болып өтті.

Аталмыш мерекемен құттықтаған аудан басшысы Ағзам 
Тастеміров ауданымыздағы спорт саласындағы атқарылып 
жатқан толағай жетістіктерге ризашылығын білдірді. Жыл 
сайын спорттық нысандар қалпына келтіріліп, жылдан-
жылға спортпен шұғылданушылардың санының артып 
отырғанын айтты.

- Дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетін Спорт күні спорт-
шылар мен жаттықтырушылар үшін ғана емес, спорт және 
салауатты өмір салтын жақтайтындардың әсемдік және 
денсаулық мерекесіне айналды. Биылғы спорт мерексі «Рио-
2016» Олимпиадасының қорытындысы мен егемендігіміздің 
25 жылдық мерейтойы аясында өтуімен елеулі.
Олимпиадалық ойындарға қатысқан Қазақстанның 

құрама командасы жалпыкомандалық есепте 22 орын алып, 
17 медальмен оралды. Қазақстандық спортшылардың 
керемет спорттық жетістіктері - қажырлы еңбек пен жоғары 
шеберліктің жемісі. Барлық Олимпиада жеңімпаздары 
сүйікті Отанымыз - Қазақстанның әлемдік мерейін көтеріп, 
отандық спорт мәртебесін асырып, еліміздің мақтанышы 
болды. Өңіріміздің жерлес спортшылары Дариға Шәкімова 

Мереке мезеті

мен Эльмира Сыздықованың қола жүлделі жеңістеріне өте 
қуаныштымыз. Әсіресе, өзімізге ең жақын жерлес спорт-
шымыз - Эльмира Сыздықова жанымызды үлкен спортқа 
жадыратып, шынайы мақтаныш сезіміне бөлейді  - дей келе 
спортшыларды айтулы кәсіби мерекелерімен құттықтады. 
Мерекелік құттықтаудан кейін Ағзам Ахметжанұлы Рио 

Олимпиадасының қола жүлдегері Эльмира Сыздықованың 
әкесі Әнуарбек Сыздықовқа сахна төрінде құрмет көрсетті. 
Сонан соң дені сау ұрпақты тәрбиелеуде қосқан зор 
үлесі, жоғары нәтижелерге жеткені, спорттағы биік кәсіби 
жетістіктері үшін және Спорт күнін атап өтуге байланы-
сты аудан әкімінің Құрмет грамоталарымен және заттай 

сыйақыларымен  Ло-
баново орта мектебінің 
дене  шынықтыру 
пәнінің мұғалімі Ана-
толий Журавельді, 
«Надежда» облыстық 
спартакиадасының 
б і р не ш е  м ә р т е 
жүлдегері Елизавета 
Ляхованы, ауданның 
БЖСМ еркін күрес бой-
ынша жаттықтырушысы 
Әлихан Жүнісовті, еркін 
күрес бойынша спорт 
шеберіне  үміткер 
Ұлпан Төлендинованы, 
ауданның БЖСМ хок-
кей шайбасы бойынша 
жаттықтырушы-мұғалімі 
Александр Кузьминді 
және ауданның дене 
шынықтыру және спорт 
бөлімінің бас маманы 
Гүлмира Шонабаева-
ларды марапаттаса, 
Дәуқара орта мектебінің 
дене  шынықтыру 
пәнінің мұғалімі Ер-

бол Қимановқа, облыстық велоспорт жарыстарының 
бірнеше мәрте жүлдегері Анна Лунинаға, облыстық дойбы 
жарыстарының бірнеше мәрте жүлдегері Лариса Полишқа 
және облыстық еркін күрес жарыстарының бірнеше мәрте 
жүлдегері, еркін күрес бойынша спорт шеберіне үміткер 
Айзат Қараболатовтарға аудан әкімінің Алғыс хаттарын 
және сыйлықтарын табыстады. 
Сондай-ақ аудан басшысы ауданның спорт саласында 

ұзақ жылдар қызмет атқарған ардагер спортшыларды да 
қошеметтеп, арнайы бағалы сыйлықтарын табыстады.
Салтанатты мереке барысында сөз алған ауданның 

дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Рүстем 
Дәулетов аудан спортшыларын мерекемен құттықтап, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің грамоталарымен бір топ 
спортшыларды марапаттады.  
Спортшылар мерекесі ауданның көркемөнерпаздар 

ұжымының күшімен дайындалған шағын концертімен 
жалғасты.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

2015 жылы  Петро-
п авл  қ а л а сында ғы 

«ҚазТехМаш» машина жа-
сау зауытында шығарылған 

«Сампо Азия» жаңа астық 
жинайтын комбайны таныс-
тырылған болатын. 
Содан бері аталмыш комбайн 

өңіріміздің егін ору науқанында 
қызмет атқарып келеді. 
Бұл машина «Джон дир», «Класс» 

комбайндарынан кем емес. Комбайн 
6-клавишалық, тоғыз метрлік жат-
камен астықтың 30 пайызға дейінгі 
ылғалдылығы жағдайында жинай 
алады. Қозғалтқышы финляндиялық 
- 260 аттың күшіне тең. 
Бүгін, тамыздың 23-і күні «Нижний 

– Борлық» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің егістік алқаптарына екі 
«Сампо Азия» комбайндары келді. 
Серіктестік басшысы, облыстық 
мәслихаттың депутаты Сейілбек 
Махметов жаңа комбайндардың 
келуімен егістік алқабында 15 
комбайнның жұмыс істеп жүргенін 
жеткізді. Отандық «Сампо Азия» ком-
байны 4 сағаттың ішінде 80 гектар 
алқаптың дәнді-дақылдарын жинай 

Аудан егінжайларында
«САМПО АЗИЯ» ЕГІСТІК АЛҚАБЫНДА

алады. 
Сейілбек Ғазизұлының айту-

ынша  алдағы  орақ  науқанын 
шаруашылықтың  озық  техни-
каларының  және  майталман 
диқаншыларымыздың тынымсыз 

қажырлы еңбектерінің арқасында 
шашусыз дер кезінде жинайтында-
рын айтты. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген 

Наталия ЕРЕМЕНКО.

п
«Қа

сау з
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жинай
тыры
Содан

өңіріміз
қызмет
Бұл ма

Өткен аптада облыс орталығы Петропавл қаласында 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 

және Солтүстік Қазақстан облысының 80 жылдығына орай 
«Қазпошта» АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалдарының 
арасында өткен облыстық спартакиадада Айыртау аудандық по-
шта байланысы торабының қызметкерлері жеңіспен оралды. 
Волейбол, футбол, гир спорты, ұзындыққа секіру, арқан тарту жарыстары 

Біздің жеңіс!
АЙЫРТАУ АПБТ КӨШБАСЫНДА

бойынша облыстың он алты команда-
сы арасынан біздің пошташылар оза 
шауып, жеңіс тұғырына көтерілді. 
Аудандық  пошта  байланы -

сы торабының басшысы Қанат 
Мырзағұловтың басшылығымен 
команда мүшелері Күлзия Рахма-
лина, Валентина Радионова, Орал 
Байжігітов, Ербол Хасенов, Асхат 
Қаблақатов, Дания Малаев, Талғат 
Мұқажановтар жүлделі І орынды 
абыроймен қорғай білді. 
Спартакиада жеңімпаздары арнайы 

кубокпен, спорттық киімдермен және 
естелік сыйлықтармен марапаттал-
ды.
Ауданымыздың пошта байланысы 

қызметкерлері жыл сайын облыстық 
спартакиаданың бас жүлдесін 
еншілеуде. 

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
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Қазіргі кезеңдегі ең өзекті мәселенің 
бірі – бәсекелестікке қабілетті, еңбек 

нарығында сұранысқа ие бола алатын-
дай кәсіби мамандар дайындау. Сондай жас 
мамандардың бірі – «Жарқын СК» ЖШС-нің жас 
бас инженері Александр Понамарев деп айтсам, 
артық айтқаным болмас. 

2010 жылы Көкшетау қаласының Ш.Уәлиханов 
атындағы университетін инженер мамандығы бойынша 
тәмамдаған жас маман алғаш еңбек жолын «Рамут» 
корпорациясына тиесілі «Жарқын СК» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінде эксплуатация жөніндегі инже-
нер болып бастайды. Жаңа ғана еңбек жолын бастаған 
жас маманның кәсіби шеберлігін аңғарған серіктестік 
басшылығы оны бас инженер лауазымына ұсынады. 
Міне, содан бері Александр Федорович алты жыл 
аталмыш серіктестіктің бас инженері қызметін атқарып 
келеді. Жылдар өте келе Александр ауыл шаруашылығы 
саласында шыңдалып, мол тәжірибе жинақтайды. 
Жоғарғы оқу орнында оқып жүргеннен-ақ білім қазығын 
мықтап игерген болашақ инженер, серіктестікке жұмысқа 
келгенінде алғаш рет жоғарыөнімді «Джон Дир» маркалы 
шетел комбайнын көреді. Алғашында сескене қараған 
жас маман оның тілін де тез арада меңгеріп алады. 
Қазіргі кезде бас инженер «Джон Дир», «Клаасс», Че-
ленджер» комбайндары мен егу кешендерінің қосалқы 
бөлшектерін кәсіби деңгейде бұзып, оны қайта жинай 
береді.
Өзінің еңбек жолында Александр Лобаново ауылындағы 

ауыл шаруашылығы колледжінің түлектеріне мол 
тәлім беруде. Алғашында бас инженердің Лобаново 
ауыл шаруашылығы колледжі студенттерін тәжірибеге 
баулу туралы ұсынысын серіктестік басшысы Азамат 
Елмағанов бірден құптайды. Басшы келісімін берген соң, 
Александр Лобаново ауыл шаруашылығы коллледжі 
әкімшілігімен, студенттерімен кездесіп, өзі қызмет ететін 
шаруашылығы жайлы баяндайды. Сол жылы орақ 
науқанына колледждің 6 студенті тәжірибеге келеді. 
Оның төртеуі – ер бала комбайнерлердің көмекшісі 
қызметін атқарса, 2 қыз бала азпаздыққа орналасады.  
Келесі көктемгі егістік жұмыстарына 15 студент (1 топ) 
тәжірибеден өтуге келеді. Бұл шаруашылықта колледж 
студенттері ауыл шаруашылығы саласының қыр-
сырын меңгеріп, техникада мол тәжірибе жинақтайды. 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы
Жас тәлімгер – АЛЕКСАНДР ПОНАМАРЕВ

Осының барлығының қасында үнемі бас инженер 
Александр Понамарев жүреді. Өнеркәсіп тәжірибесінің 
мерзімі аяқталған соң, тәжірибеден өтуші жастар ауыл 
шаруашылығы саласына қызығушылық танытқан 
серіктестіктің бас инженері Алаксандр Федоровичке 
еңбек майданындағы жетістіктері мен тәлімгерлігі үшін 
Алғыс хат табыстайды. 

Жылдар өте келе колледж курсын тәмамдаған жас 
түлектер – Филипп Крель, Артем Марченко, Игорь Не-
сневич, Виктор Скворцов, Бәтима Қаражановалар 
алғашқы еңбек жолдарын «Жарқын СК» серіктестігінде 
бастайды. 
Солардың бірі – Филипп Крель. Ол осы Светлый ауы-

лында тұрақтанып, баспаналы болады. Қазіргі кезде за-
йыбы Бәтима Крель (Қаражанова) екеуі отбасын құрып, 
Эллина есімді қыздарын тәрбиелеуде. Филипп болса, 
шаруашылықтың астық қырманында телескопиялық 
арту кешенінде жұмыс істейді. Қырман басына барып Фи-
липп Крельмен болған әңгімеде ол өзін еңбекке баулыған 
тәлімгері Александрға ризашылығын білдіруде болды. 
Ал 19 жасар Виктор Скворцов болса, сол шаруашылықта 

техника саласын жетік меңгерген жас комбайншылардың 
бірі. Ол да Светлый ауылына тұрақтап, шаруашылықта 
қызмет етуде.
Қырман басындағы жұмыс барысында Филиптің техни-

камен жұмысына үнемі қадағалап отырып, кеңес беретін 
оның тәжірибелі серіктесі Бауыржан Шымболатов та көп 
жылдар бойы осы салада қызмет атқарып келе жатқан 
білгір механизаторлардың бірі.
Техникамен жұмыс барысында Александр үнемі 

шәкірттеріне әлі де болса ақыл-кеңестерін беріп отырады. 
Филипп сияқты қиыншылықта өткен жас жеткіншектерді 
дұрыс жолға бағыттай білген жас тәлімгердің де еңбегі 
ұшан-теңіз екенін айта кеткен жөн. Өйткені колледжді 
бітірісімен «қайда барамын» деп дел-сал болған 
жеткіншектерді ауылға бұру, ауыл шаруашылығы са-
ласына мамандардың ауадай қажет екенін түйсіктеріне 
жеткізе білген Александрдың ерлігі ауыз толтырып 
айтарлықтай.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретте: солдан оңға қарай – тәжірибелі механизатор 
Б.Шымболатов, жас маман Ф.Крель және серіктестіктің 

бас инженері А.Понамарев.
Суретті түсірген автор.

Көктемгі егістік науқанында 15400 гектарға дән сіңірген серіктестік 
ұжымы күзгі орақ науқанын қызу жүргізуде. Серіктестікте өз ісінің 

майталман диқаншылары да жетерлік. Солардың бірі – Жасұлан Жа-
паров. 
Оның бұл салада еңбек еткеніне 32 жылдан астам уақыт өтіпті. Ол қазіргі 

кезде өзінің қажырлы еңбегімен шаруашылықтағы кейінгі буын жастарға 
үлгі болуда. Қарақамыс ауылының тумасы Жасұлан Жаңбыршыұлы көп 
жылдардан бері механизатор болып істеп, 1995 жылдан «Жарқын СК» 
ЖШС-де күзгі жиын-терінде жоғарыөнімділікті «Челенджер» комбайнымен 
алтын астықты жинаса, көктемгі егіс науқанында «Бюллер» себу кешенімен 
жерге дәнді сіңіреді. 

Еңбек адамы
ОЗАТ МЕХАНИЗАТОР

«Рамут» корпорациясының құрамына кіретін «Жарқын СК» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің диқаншылары орақ 
науқанына алғашқылардың бірі болып кіріскен еді. 

Озат механизатордың еңбек-
сүйгіштігін, біліктілігін, тиянақтылығын 
өзімен қатарлас жұмыс істеп жүрген 
әріптестері жоғары бағалайды. 
Серіктестік басшылығы тарапы-
нан жыл сайын орақ науқанының 
қорытындысы бойынша Жасұлан Жа-
паров бірнеше мәрте корпорацияның 
грамоталарымен, Алғыс хаттарымен 
және бағалы сыйлықтарымен мара-
патталуда. 
Тәжірибелі механизатор Жасұлан 

Жаңбыршыұлы ауа райының ашық 
күндерінде орақ науқанын ойдағыдай 
аяқтау – біздің басты міндетіміз 
дейді. 
Танап басында кездескен Жасұлан 

Жапаровқа «Еңбек адамы деген 
кім, ол қандай адам болуы керек?» 
деген сауалыма ол былай деп жауап 
берді: 

- Бүгінгі заманда еңбек адамы 
дегеніміз, ең алдымен, менің ойым-
ша, таза жұмыс істейтін адам. Өзінің 
табысын маңдай терімен табатын, 
жанын салып жұмыс істейтін адамды 
еңбек адамы деп есептеймін. Ол - 
дихан бола ма, ол - малшы бола ма, 
ол - жазушы бола ма, ол - өнер ада-
мы бола ма, актер бола ма, бәрібір. 
Ол маңдай терін салып жұмыс істеуі 
керек. Шығармашылық дарынды, 
талантты болуы керек. Еңбек адамы 
деген тек қана диханды, шопанды 
ғана білдірмейді. Еңбек адамы деген 
кез келген салада болу керек - деген 
ойымен бөлісті.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретте: озат механизатор 

Ж.Жапаров.
Суретті түсірген автор.

«Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданы әкімдігінің Солтүстік 
Қазақстан  облысы  Айыртау 
ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
жұмыспен қамту орта-лығы» ҚММ-
сі жеке тұлғалар мен кәсіпкерлерді 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы 
– 2020» мемдекеттік бағдарламасы 
аясында кәсіпкерлікті дамытуға 
арналған шағын несиелеуге қатысуға 
шақырады.
Бағдарламаның осы бағыты ауыл-

да кәсіпкерлікті ынталантыру, жеке ісін 
ұйымдастыру арқылы азаматтардың экономикалық белсенділігін арттыруға 
бағытталған. 3 миллионға дейін шағын несие беру арқылы инфрақұрылымды 
және тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту, сервистік қызмет көрсету 
және  жеке кәсіпкерлік қызметті қолдау болып табылады.
Шағын несие ауылды елді мекендердің тұрғындарына 5 жыл мерзімге дейін 3 

миллион теңгеге дейін жылдық 6 пайыз көлемінде беріледі. 
Біздің мекенжайымыз: Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов көшесі, 42 үй, 2 қабат. 

Телефон: 22-0-77. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің жұмыспен қамту орталығы» ҚММ-сі.

БІЗБЕН ӨЗ КӘСІБІҢІЗДІ ДАМЫТ

Өткен сәрсенбі, тамыздың 17-і күні ауданымызда «Демеу» 
балалар мәселелері жөніндегі үйлестіру орталығы» жекеменшік 

коммерциялық емес мекемесінің өкілдері Карасевка, Лавровка, 
Қаратал, Казанка және Саумалкөл ауылдарының тұрғындарымен 
кездесу өткізді.
Кездесудің мақсаты – Солтүстік Қазақстан облысы дін істері басқармасының 

әлеуметтік тапсырыс аясында тұрғындар арасында діни экстремизмнің 
алдын алу болып табылады. Аталмыш орталықтың директоры Жұлдыз 
Сәттарова, лекторлар Ақжол Саматұлы мен Әзиза Жұмағалиевалар Қазақстан 
Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңына сүйене 
отыра, өмірдегі орын алған теріс ағымдағы оқиғалар желісін мысалдармен 
дәлелдей келе, теріс бағыттағы діни ағымдардың шырмауына түсіп қалмауы 
жөнінде нақты нұсқаулықтар берді. 
Кездесуге жиналған жұртшылықпен өткізген дәрісте тәжірибелі психолог-

лекторлар аудиторияны өздеріне баули білді. Дәріс соңында тұрғындармен 
сауалнамалар жүргізіліп, аталмыш тақырып төңірегінде пікір алмасты.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Кездесу
АДАСҚАН АҒЫМ ОРҒА ЖЫҒАДЫ

Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмi аппараты басшысының 2016 жылғы 27 
қаңтардағы № 15 бұйрығымен әдеп жөнiндегi уәкiлдің функциясы облыс 
әкiмi аппараты құрылымдық бөлімшесінің басшысы - мемлекеттiк-құқықтық 
бөлiмiнiң меңгерушiсi Юрий Альбертович Наумочкинға жүктелді.
Мекенжайы: СҚО.,  Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы 

көшесi, 58 үй, 422-кабинет.
Байланыс телефондары: 8(7152) 34-02-11, +77015242289, 

+77773248325.
Электрондық пошта мекенжайы: UNaumochkin@sko.kz.
Мемлекеттiк қызметшiлердi және азаматтарды қабылдау кестесi - әр айдың 

әр бейсенбi күндері сағат 15-00-ден бастап жүргізіледі.

Солтүстiк Қазақстан облысы 
әкiмiнің аппараты хабарлайды

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы 
мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) 2016 жылдың 

20 сәуірінен бастап, 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан 
Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңына (бұдан әрі - АЖ/ТҚҚ Заң) өзгерістер 
енгізуімен байланысты, қаржы мониторингі субъектілерінің 
тізімінің кеңейтілуі туралы хабарлайды.
АЖ/ТҚҚ Заңының 3-бабы 1-тармағы келесі мазмұнмен 13), 14), 15), 16) 

және 17) тармақшаларымен толықтырылды:
- лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын 

дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
- ломбардтар;
- бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік 

бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және 
заңды тұлғалар;

- жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде 
делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;

- төлемдер қабылдау бойынша операторлары.
Адвокаттарды қоспағанда, АЖ/ТҚҚ Заңының 3-бабы 1-тармағының 7), 

12), 13), 14), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі 
субъектілері «Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың 
хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарла-
маларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
6 қаңтардағы № 4 бұйрығына сәйкес, Комитетке, қызметті жүзеге асыруды 
бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.

2016 жылдың қыркүйек-қарашасында, Комитетпен түсіндіру шаралар 
сондай-ақ хабарламаларды қабылдау өткізуі жоспарланып отыр.
Аудиторияны қалыптастыру мақсатында, жоғарыда көрсетілген қаржы 

мониторингі субъектілерінің өкілдерің, d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@
minfin.gov.kz электрондық мекенжайларына келесі ақпаратты: ұйымның 
атауы, тіркеу мекенжайы, өкілдің Т.А.Ә, телефон нөмірлерің, жолдауынызды 
сұраймыз.
Жұмыс кездесуінің күні және уақыты туралы ақпарат, Сіздермен көрсетілген 

байланыс деректеріне байланысты қосымша хабарланады.
Сұраулар бойынша телефондары: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 

74-97-52.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«Айыртау ауданы әкімінің аппараты» ММ «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік бос лауазымдарына «Солтүстік 

Қазақстан облысы Айыртау ауданының құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманына, 
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының экономика 
және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің экономикалық саясат 
және жоспарлау секторының бас маманына орналасуға  жалпы 
конкурс жариялайды.
Өткізілетін конкурс туралы толық ақпаратты мемлекеттік органның «Айыр-

тау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің airtau.sko.kz  және 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің  www.
kyzmet.gov.kz.  интернет-ресурстарынан алуға болады. 
Анықтама  телефоны: 8 (715 33) 21-483.

КОНКУРС ЖАРИЯЛАНДЫ



Айыртау таѕы4 23 тамыз 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

2014 жылдың 1 қыркүйегінен елімізде жылжымайтын 
мүлікті жария ету акциясы басталды, субъект өзінің 

мүлігін жария ету үшін Солтүстік Қазақстан облысы  Айыр-
тау ауданы әкімдігінің жанындағы мүлікті жария ету туралы 
аудандық комиссиясына өтінініш өткізуі керек. Мекен-жайы: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уалиханов көшесі №44. Құжаттар күн сай-
ын сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін қабылданады. Сенбі, жексенбі 
демалыс күндері.
Аталған процедураны өткізу үшін өтініш иесі арызымен бірге жеке 

басының куәлігінің көшірмесін және нысанның құрылыс нормасы мен 
ережелеріне сәйкестігін дәлелдейтін аттестатталған сараптаманың 
қорытындысын, жылжымайтын мүліктің төлқұжатын ұсынады.

 Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан 
Республикасының  азаматтарына, оралмандарға және  Қазақстан Респу-
бликасында тұруға ыхтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария 
етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы»  Заңының 3-бабы 4,5-
тармақшаларына сәйкес,  жария етуге келесі мүліктер жатады:
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, кесімді мәмілесі 

мен құқықығы бар  басқа тұлғаға рәсімделген (космостық нысандар мен 
магистральді құбырлардың желілік бөлігінен басқа) жылжымайтын мүлік 
мемлекеттік тіркеуге жатады;
Қазақстан Республикасы  аумағындағы құрылыс нормалары мен 

ережелеріне сәйкес, және мақсатты пайдалануға берілген жер учаскесі, 
ғимарат (құрылыс, құрылғы) субъектің жеке меншігінде болса жария 
етіледі;
Осы заң мемлекеттің мүлікті, оның ішінде бұрын жариялы экономикалық 

айналымнан шығарылған ақшаны жария ету жөніндегі бір жолғы ак-
ция өткізуіне байланысты, сондай-ақ  Қазақстан Республикасының  
азаматтарының, оралмандардың және  Қазақстан Республика-
сында тұруға ыхтиярхаты бар адамдардың табыстары мен мүлкін 
декларациялауға көшуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді 
және осы заңды жүзеге асыру мақсатында әр айдың соңғы бейсенбі 
күні Саумалкөл ауылы Ш.Уәлиханов көшесі 44 үйде орналасқан аудан 
әкімдігінің ғимаратында (кіші залында) Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының әкімдігі жанында мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасауға арналған комиссия және  Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 
мен облыстың екінші деңгейдегі банк өкілдерінің қатысуымен, аудан 
тұрғындары арасында мүлікті заңдастыру мәселелері жөнінде ақпараттық-
түсіндірмелік жұмыс жүргізеді және «Ашық есік күнін» өткізеді. Сіздерді 
белсенді қатысуға және қажет ақпаратты алуға шақырамыз.

Ақан СЕКСЕНБАЕВ,
Айыртау ауданының әкімдгі жанындағы 

мүлікті жария етуді жүргізу бойынша 
комиссияның хатшысы.

Ақпараттық хабарлама

Сыбайлас жемқорлық пен мемлекеттік қызметшілердің 
ысырапшылдығына қарсы ең сенімді тосқауыл - азаматтық 

бақылау екендігін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан бола-
тын.
Тосқауылды іс жүзінде қою үшін үстіміздегі жылдың 19 та-

мызында «Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы 
ғимаратында «Азаматтық бақылау» әлеуметтік жобасы бой-
ынша «Қоғамдық қабылдаудың» тұсау кесер рәсімі өтті.
Жобаны Солтүстік Қазақстан облысында өткізілген конкурс нәтижесі 

бойынша жеңімпаз танылған, «Жас Отан» жастар қанатының ұжымдық 
қоры жүзеге асыра бастады.

«Қоғамдық қабылдау сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру, оның алдын алу мәселелері бойынша азаматтық 
бастамалардың орталығына айналатын болады. Мемлекеттік қызмет, 
мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамалары талаптарының сақталуы мәселелері бойынша тұрғындарға 
кеңес беру және жүргізіліп жатқан жемқорлыққа қарсы саясаттың 
тиімділігіне, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың 
қолданылуы тәжірибесіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг 
жүргізу басты мақсатымыз», - деді жастар қанатының төрағасы Мұса 
Танақұлов.
Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының басым 

бағыттарын жүзеге асыру аясында қолға алынған игі шараның ерекшелігіне 
тоқталған Сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасының бас-
шысы Н.С. Жахин журналистер қауымына үндеу жасады.

«Аталмыш бастаманы жүзеге асыруда төртінші билік өкілдері маңызды 
рөл атқаратын болады. Өйткені сыбайлас жемқорлыққа деген берік им-
мунитет, оған деген жұртшылықтың мінеуі болмай, қалаған нәтижеге қол 
жеткізу мүмкін емес. Сондықтан сіздердің тараптарыңыздан ақпараттық 
кеңістікте тиісті қолдауға ие боламыз деген үміттеміз», - деді ол.
Баспасөз мәжілісі аяқталған соң спикерлер журналистердің сұрақтарына 

жауап беріп, «Қоғамдық қабылдаудың» есігін айқара ашты.
Қыркүйек айынан бастап қабылдау бөлмелерін аймағымыздың барлық 

13 ауданында ашу жоспарланған, азаматтар күн сайын 10.00-17.00 
сағаттары аралығында қабылданатын болады.

 «Азаматтық бақылау» жобасы 
жүзеге асырыла бастады

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері 
Министрінің 2015 жылдың 29 желтоқсандағы №17 бұйрығына 

сәйкес, Департаментпен аудандар мен Петропавл қаласы әкім 
аппараттарының персоналды басқару бірыңғай қызметінің 
қызметкерлері үшін тағылымдама ұйымдастырылған.
Тағылымдамадан өту уақытында мемлекеттік қызметшілер 

мемлекеттік қызметті өткеру, мемлекеттік қызметшілердің қызметін 
бағалау, тәлімгерлікті ұйымдастыру мәселелерін тереңірек 
зерттеді. Әдеп жөніндегі Кеңестің жұмысымен танысып, хаттама-
лар мен бағалау парақтары ресімдеу тәртібін қарастырды. Олармен 
тәртіптік комиссиясының құжаттары, біліктілік талаптары, конкурстық 
комиссияларының құжаттары, «Қазақстан Республикасының 2015-
2025 арналғын сыбайлас Жемқорлыққа қарсы стратегиясының»  
жүзеге асыруының басым бағыттары зерттелді. Мамандар облыстың 
мемлекеттік органдарында бос әкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына арналған әнгімелесулерге, Департаментінің қызметкерлерімен 
өткізілерген дөңгелек үстелдерге, семинарларға қатысты. Тағылымдама 
барысында әрбір маман қызықтыратын сұрақтарға жауап алды.
Қатысушылар өткен тағылымдама барасында алған білімінің үлкен 

тәжірибелік маңыздылығы мен өзектілігін атап көрсетті.
Тағылымдама өткізілуінің оң тәжірибесін назарға ала отыра, аталмыш 

тәжірбие аудандар мен Петропавл қаласы мәслихат аппараттарының, 
облыстық және аумақтық мемлекеттік органдарының персоналды 
басқару қызметі қызметкерлері үшін жалғасатын болады.

Аида АХМЕТОВА,
СҚО бойынша МҚІМД

Мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы.

Тағылымдама - мемлекеттік 
қызметшілердің кәсіптілігін 
арттыру бағыттарының бірі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министірінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы «Басым дақылдар өндiрудi 
субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығы 
мен сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және 
көктемгi егiс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да 
тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын және ауылшаруашылық 
дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарын субсидия-
лау қағидаларын бекіту туралы» № 4-3/177 бұйрығымен бекітілген  Ба-
сым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы 
өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының және көктемгi егiс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу 
үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын 
және ауылшаруашылық дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру 
шығындарын субсидиялау Ережесінің 10 – тармағына сәйкес Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2016 жылға Айыртау ауданын-
да субсидия алушылар тізіміне қосу үшін өтінім беру мерзімдері және 
субсидияланған басым ауыл шаруашылық дақылдардың әрбір түр бой-
ынша оңтайлы себу мерзімдері белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының басшылық ететін аудан әкімінің орынбасарына  
жүктелсін. 

3. Осы қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жарияланған 
күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін  қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.

ЖОБА
2016 жылға Айыртау ауданында 
субсидияланған басым ауыл 

шаруашылық дақылдардың  әрбір түр 
бойынша субсидия алушылар тізіміне 

қосу үшін өтінім беру мерзімдерін белгілеу 
туралы

Жер өндеу 
аймағы

Дақылдар Өтінімдер 
ұсыну мерзімі

Солтүстік 
Қазақстан 
облысы 
бойынша

Жаздық бидай 2016ж. 01.11. дейін
Арпа, сұлы 2016ж. 01.11. дейін
Қарақұмық 2016ж. 01.11. дейін
Тары 2016ж. 01.11. дейін
Нұт 2016ж. 01.11. дейін
Асбұршақ 2016ж. 01.11. дейін
Қытай бұршағы 2016ж. 01.11. дейін
Жасымық 2016ж. 01.11. дейін
Рапс  (бастамшы-пар, бір жылдық шөптер, дәнді) 2016ж. 01.11. дейін
Лен 2016ж. 01.11. дейін
Қыша 2016ж. 01.11. дейін
Күнбағыс май тұқымына 2016ж. 01.11. дейін
Арыш 2016ж. 01.11. дейін
Картоп 2016ж. 01.11. дейін
Жүгері сүрлемі 2016ж. 01.11. дейін
Қантты қылызша 2016ж. 01.11. дейін
Қызынақ (көшеті) 2016ж. 01.11. дейін
Қырыққабат (көшеті) 2016ж. 01.11. дейін
Сәбіз (көшеті) 2016ж. 01.11. дейін
Қызылша 2016ж. 01.11. дейін
Қияр 2016ж. 01.11. дейін
Пияз (тұқым) 2016ж. 01.11. дейін
Күздік бидай 2016ж. 01.11. дейін
Күздік қарабидай 2016ж. 01.11. дейін

II –дала, 
тегіс, шоқ 
далалы

Жүгері сүрлемі астық технологиясымен 2016ж. 01.11. дейін
Күнбағыс сүрлемі 2016ж. 01.11. дейін
Бір жылдық өсімдіктері көк жемшөптікке:
(сұлы+бұршақ; бұршақ+ сұлы+арпа), шөпке:
(судан шөбі;тары; итқонақ; сұлы+ 
сиыржоңышқа),
пішендемеге: (сұлы+арпа+ бұршақ+бидай; 
сұлы+ бұршақ; тары+бұршақ)

2016ж. 01.11. дейін

Көк конвеер (бір жылдық өсімдіктері):
I мерзім (бұршақ+ сұлы) 2016ж. 01.11. дейін
II мерзім (сұлы+арпа+ бұршақ; судан 
шөбі+ бұршақ; тары+бұршақ)

2016ж. 01.11. дейін

III мерзім (бұршақ+сұлы+арпа; судан 
шөбі+ бұршақ; сұлы+ бұршақ)

2016ж. 01.11. дейін

IV мерзім (рапс, сұлы) 2016ж. 01.11. дейін
Көп жылдық шөптер (жонышқа, түйе 
жоңышқа,
эспарцет, ешкібұршақ,    арпабас, 
еркекшөп) I мерзім

2016ж. 01.11. дейін

Көп жылдық шөптер (жонышқа, түйе 
жоңышқа, эспарцет, ешкібұршақ,    
арпабас, еркекшөп) II мерзім

2016ж. 01.11. дейін

Қыстық қарабидай (көк жемшөпке) 2016ж. 01.11. дейін
IV- таулытас 
және 
таушықтасты 
(Көкшетау 
биіктігі 
шегінде)

Жүгері сүрлемі 2016ж. 01.11. дейін
Күнбағыс сүрлемі 2016ж. 01.11. дейін
Бір жылдық өсімдіктері көк жемшөптікке:
(сұлы+бұршақ; бұршақ+ сұлы+арпа), 
шөпке: (судан шөбі;тары; итқонақ; 
сұлы+ сиыржоңышқа), пішендемеге: 
(сұлы+арпа+ бұршақ+бидай; сұлы+ 
бұршақ; тары+бұршақ)

2016ж. 01.11. дейін

Көк конвеер (бір жылдық өсімдіктері):
I мерзім (бұршақ+ сұлы) 2016ж. 01.11. дейін
II мерзім (сұлы+арпа+ бұршақ; судан 
шөбі+ бұршақ; тары+бұршақ)

2016ж. 01.11. дейін

III мерзім (бұршақ+ сұлы+арпа; судан 
шөбі+ бұршақ; сұлы+ бұршақ)

2016ж. 01.11. дейін

IV мерзім (рапс, сұлы) 2016ж. 01.11. дейін
Көп жылдық шөптер (жонышқа, түйе 
жоңышқа, эспарцет, ешкібұршақ,    
арпабас, еркекшөп) I мерзім

2016ж. 01.11. дейін

Көп жылдық шөптер (жонышқа, түйе 
жоңышқа, эспарцет, ешкібұршақ,    
арпабас, еркекшөп) II мерзім

2016ж. 01.11. дейін

Қыстық қарабидай
(көк жемшөпке)

2016ж. 01.11. дейін

Е.ЖАНАПИН, 
ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы.

Солтүстік Қазақстан облысы                                                  
Айыртау ауданы әкімдігінің 

2016 жылғы  «___ »________   
№ ___ қаулысына қосымша 

2016 жылға Айыртау ауданында 
субсидияланған басым  ауыл шаруашылық 

дақылдардың  әрбір түрлері бойынша
субсидия алушылар тізіміне қосу үшін өтінім 

беру мерзімдері

Жаппай шабындық 
мерзімін-дегі құрғақ 

ауа райының тұ-рақты 
тұрған уақытында 
ауылдық жерлерде өрт қаупі 
күшеюде. Осы уақытта пай-
да болған өрттерді анықтау 
қиынға соғады, себебі желдің 
күшеюі мен құрғақ ауа райы 
кезінде өрттің жайылу қаупі 
жоғары, өрт шабылмаған жер-
лерден көрші егіс алаңдары 
мен жақын жатқан орман 
алқаптарына және құрылыс 
жерлеріне ауысуы тиіс.
Өртті болдырмау үшін бірнеше 

іс-шараларды іске асыру қажет. 
Шабындық уақытының басына 
дейін басшы егіс алқаптарының 
жұмыстарына тартылатын 
жұмысшылармен өртке қарсы 
нұсқамалар ұйымдастыру қажет.
Уақытша егістік құралдары 

шабындық және маялардың ор-
нынан 100 метр жақын емес жер-
лерде орналастырылады. Егістік 
құралдары үшін алаңдар 4 мет-
рден кем емес ұзындығында жыр-
тылуы тиіс.
Әр комбайн, трактор, автокөлік-

тер өрт сөндірудің бірінші жабдық-
тарымен қамтылуы қажет (екі 
өрт сөндіргіштермен, екі үшкір 
күректермен, екі сыпырғыштармен, 
шелектермен, киіздермен неме-
се 1,5х1,5 метр көлеміндегі бре-
зенттермен, тракторды – бір өрт 
сөндіргішпен, бір үшкір күрекпен).
Өздігінен жүретін шасси қозғалт-

қыштарының шығарынды құбыр-
лары, автокөліктер және ком-
байндар реттелген жандыру 
және майлау жүйелерімен, жақсы 
істейтін ұшқын сөндіргіштермен 
жабдықталуы қажет.
Шабындық және шөп пен сабан-

ды маялау орындарында «Темекі 
шегу орны» деген жазуы бар ар-
найы темекі шегетін орындар бо-
луы қажет. Маңайы міндетті түрде 
айнала жыртылып отырады.
Шабындық жерлерде, шөп 

пен сабандардың маяланған 
жерлерінде ашық отты қолда-
нылған жұмыстар жүргізуге және 
темекі шегуге мүлдем болмайды.
Ауыл шаруашылығы дақыл-

дарының орындарында өрттің 
пайда болған жағдайында оны 
сөндірудің негізгі әрекеттері мы-
надай:
өртпен қамтылған учаскелерді 

трактордық соқаларымен жырты-
лады;
жанып жатқан жерлер-

ге топырақтарды лақтырып, 
сыпырғыштармен ұрғылайды;
өрттің таралу жерлерінде 

шалғы жолдары мен минералдау 
жолақтарын жасалады немесе 
өрт пайда болған жерлер айнала 
жыртылады;
Үлкен аумақтарда таралатын 

өрт барысында және жел күшейген 
жағдайда өрт сөндірудің негізгі 
жолдары – минералданған қоршау 
жолақтарын жасау. Жолақ өрттің 
жақындағанына дейін жасалып 
бітуі қажет.
Негізгі күш өрт шыққан жерге 

жұмсалуы тиіс. Мал азықтарын 
өрттен қорғаңыздар.

Сәлім ӘМІРЖАНОВ,
Орлиногор орманшылығының 

орманшысы.

Табиғат және біз

Шабындық 
уақыты – 

отпен 
ойнама!

Құрметті 
Саумалкөл 
ауылының 
тұрғындары 

жəне қонақтары!
2016 жылғы 30 тамызда сағат 

10.00-де Саумалкөл ауылының 
орталық алаңында Қазақстан 
Республикасы Конституциясы 
Күнін мерекелеуге арналған 
мерекелік шаралар өтеді.
Бағдарламада: мерекелік құт-

тықтау, халықтық қыдырулар, 
көр-кемөнерпаздар концерті, 
спорттық-бұқаралық шаралар, 
гүлдер көрмесі, «Табиғат сый-
лары» көрмесі және мерекелік 
сауда.
Барлық тілек білдірушілерді 

қа-тысуға шақырамыз!
Ұйымдастыру комитеті.



Айыртау таѕы 523 тамыз 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 29 ТАМЫЗ 

ҚАЗАҚСТАН 
6:55 Әнұран 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 

10:00 «Апта.kz» 11:05 «ЕЛБАСЫ 
МАНИФЕСІ - БЕЙБІТШІЛІК БАСТА-
МАСЫ» 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ЕЛБАСЫ МАНИФЕСІ 
- БЕЙБІТШІЛІК БАСТАМАСЫ» 17:30 
KAZNEWS 18:00 «ЕЛБАСЫ МАНИФЕСІ 
- БЕЙБІТШІЛІК БАСТАМАСЫ» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «Әке» Т/х 22:00 «КЕЛІН» 
Т/х 22:55 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 23:30 KAZNEWS 0:15 
«SPORT.KZ» 0:35 «Көңіл толқыны» 
1:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің 

үй» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 «Сиқырлы ас үй» 
11:35 «Продвопрос» 11:55 «Тағдыр 
тартысы» 12:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
13:05 «Подари детям жизнь» 13:10 Т/с 
«Королева игры» 14:05 Т/с «Развод» 
15:05 «Семей синдромы» Д/ф 15:35 
«Подари детям жизнь» 15:40 Т/х «25 
километр» 16:30 «Тағдыр жолы» 
17:00 «EXPO - энергия будущего» 
17:05 Д/ф 17:50 «Біздің үй» 18:35 
«Тағдыр тартысы» 19:05 Т/х «Қыз 
жолы» 19:55 «EXPO - болашақ энер-
гиясы» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Спецвыпуск с участием 
Главы государства 22:00 Т/с «Такая 
работа» 22:45 Т/с «Осколки» 23:40 
«Тағдыр тартысы» 00:15 Қорытынды 
жаңалықтар 00:45 «Сотқа жеткізбей» 
01:15 «Өмір сабақтары» 02:00 «Әр 
үйдің сыры басқа» 02:35 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р 

СУБТИТРЛЕРМЕН  6:05 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  7 :10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 «ЖДИ МЕНЯ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 13:35 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:30 «ӘН 
ДАРИЯ» 15:20 «ПРАВДА» 15:30 Кино 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
17:50 «РОДИНА» 19:00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 20:00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Т/с 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 09.00 
«О самом главном» 10.30, 13.30, 
16.30, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.00 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.50 Выборы 2016 г. 
Дебаты 17.30 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Красивая жизнь» 02.00 Т/с «Се-
мейный детектив» 

СЕЙСЕНБІ, 30 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНІ 
ҚАЗАҚСТАН  

6:55 Әнұран 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Рататуй» М/ф 11:40 «Айгөлек» 
Мерекелік концерт 12:10 «Айтуға 
оңай . . .» 12:55 KAZNEWS 13:00 
«Бәрекелді» 14:10 «Көңіл толқыны» 
14:55 KAZNEWS 15:00 «Алты жасар 
Алпамыс» 16:20 «Үздік әндер» 17:10 
«АТАЗАҢ - ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ» 
17:30 KAZNEWS 17:40 «Мәңгілік 
ел, Қазақстан!» 19:30 KAZNEWS 
20:15 «АЙТУҒА  ОҢАЙ . . .» 21:00 
«ӘЗІЛ ӘЛЕМІ» 23:10 «Атазаң - 
Тәуелсіздік тірегі» 23:30 KAZNEWS 0:15 
Тәуелсіздікке 25 жыл «Табыс сыры» 
0:40 «Көңіл толқыны» 1:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің 

үй» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:05 «Мемлекет негізі» 
Д/ф 11:35 «Подари детям жизнь» 
11:40 Кино «Шабандоз қыз» 13:15 
«Хор Турецкого» Концерт 14:50 
«Тәуелсіздік тұғыры» Д/ф 15:20 Кино 
«Құнанбай» 16:55 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:00 «Арнайы хабар» 
17.30 «Біздің үй» 18:15 «Әнім сен 
едің» Шәмші Қалдаяқов әндерінің 
кеші 19:55 «EXPO - энергия будуще-
го» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т/с «Такая работа» 
22:15 Т/с «Осколки» 23:10 «Тағдыр 
тартысы» 23:45 «Арнайы хабар» 00:10 
Қорытынды жаңалықтар 00:40 «Сотқа 
жеткізбей» 01:10 «Өмір сабақтары» 
01:55 «Әр үйдің сыры басқа» 02:30 
Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:10 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 Кино 
«РАЙСКИЙ УГОЛОК» 11:05 «АФФТАР 
ЖЖОТ» 12:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 12:30 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:20 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:15 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 16:00 Кино «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:00 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
3:40 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 09.00 
«О самом главном» 10.30, 13.30, 
16.30, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.00 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.50 Выборы 2016 г. 
Дебаты 17.30 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Красивая жизнь» 02.00 Т/с «Се-
мейный детектив» 

СӘРСЕНБІ, 31 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:55 Әнұран 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:50 «Әке» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 18:05 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 18:35 «СУРАЙЯ» 
Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «Әке» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:30 KAZNEWS 
0:20 «Болашақ әлем» Д/ф 0:50 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 1:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің 

үй» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:05 «Магия кухни» 11:35 
«Подари детям жизнь» 11:40 Т/х «Қыз 
жолы» 12:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
13:05 Т/с «Королева игры» 14:00 Т/с 
«Развод» 15:00 Мультсериал «Фархат» 
15:50 «Подари детям жизнь» 15:55 Т/х 
«25 километр» 16:30 «Қайсар жандар» 
17:00 «EXPO - энергия будущего» 17:05 
Т/с «Агенты справедливости» 17:50 
«Біздің үй» 18:35 «Тағдыр тартысы» 
19:05 Т/х «Қыз жолы» 19:55 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Тағдыр жолы» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Такая 
работа» 22:15 Т/с «Осколки» 23:10 
«Тағдыр тартысы» 23:45 Қорытынды 
жаңалықтар 00:15 «Сотқа жеткізбей» 
00:45 «Арман қанатында» 01:05 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:40 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 10:00 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 13:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 13:35 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:30 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:20 «ПРАВДА» 15:30 
«НАРОЧНО  НЕ  ПРИДУМАЕШЬ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Т/с 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 “Утро России” 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 09.00 
“О самом главном” 10.30, 13.30, 16.30, 
19.45 Вести-Москва 11.00, 23.55 Т/с 
“Каменская” 13.55 Т/с “Тайны след-
ствия” 16.50 Выборы 2016 г. Дебаты 
17.30 “Прямой эфир”. 20.00 Т/с “Кра-
сивая жизнь” 02.00 Т/с “Семейный 
детектив” 

БЕЙСЕНБІ, 1 ҚЫРКҮЙЕК 
БІЛІМ КҮНІ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:55 «Әке» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ҚАЗАҚСТАН БІЛІМІ» 18:15 
«АГРОБИЗНЕС» 18:35 «СУРАЙЯ» Т/х 
19:30 KAZNEWS 20:20 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 21:05 «Әке» Т /х  22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:30 KAZNEWS 
0:15 «Болашақ әлем» Д/ф 0:45 
«Агробизнес» 1:05 «Қазақстан білімі» 
1:25 «Бүгінгі күннің батырлары» 1:35 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 2:25 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев» 3:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 

«Сотқа жеткізбей» 08:00 «Жаңа 
күн» 10:10 Т/с «Осколки» 11:05 
«Тағдыр тартысы» 11:40 Т/х «Қыз 
жолы» 12:30 «Магия кухни» 13:00 
Т/с «Королева игры» 14:00 Т/с «Раз-
вод» 15:00 «Мұғалім - мектептің 
жүрегі» концерті 16:15 «Шалғайдағы 
оқиға» Т/х 17:05 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:10 «Біздің үй» 18:00 
Т/х «Пәленшеевтер» 18:35 «Арнайы 

хабар» 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
19:35 Негізінде 19:40 Т/х «Қыз жолы» 
20:30 «EXPO - энергия будущего» 
20:35 «Сильные духом» 20:50 Доку-
ментальный цикл «История победы» 
21:00 Итоги дня 21:35 По сути 21:40 
Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с «Оскол-
ки» 23:25 Т/х «Пәленшеевтер» 23:50 
«Тағдыр тартысы» 00:25 Қорытынды 
жаңалықтар 00:55 «Сотқа жеткізбей» 
01:25 «Өмір сабақтары» 02:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» 02:35 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:30 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 13:35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 14:30 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:20 
«ПРАВДА» 15:30 «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 16:30 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 09.00 
«О самом главном» 10.30, 13.30, 
16.30, 19.45 Вести-Москва 11.00, 00.00 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.50 Выборы 2016 г. 
Дебаты 17.30 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Красивая жизнь» 02.00 Т/с «Се-
мейный детектив» 

ЖҰМА, 2 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН  

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:50 «Әке» Т/х 11:45 «Қоғамдық 
кеңес» 12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 12:55 KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 18:35 «СУРАЙЯ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 22:30 
«ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ» Күнделік 22:40 
«КЕЛІН» Т/х 23:35 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 23:55 KAZNEWS 0:40 «Болашақ 
әлем» Д/ф 1:10 «Жан жылуы» 1:30 
«Иман айнасы» 1:50 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
3:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 

«Сотқа жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 
10:10 Т/с «Осколки» 11:05 «Тағдыр 
тартысы» 11:40 Т/х «Қыз жолы» 12:15 
«Магия кухни» 12:45 Т/с «Королева 
игры» 14:00 Т/с «Развод» 15:00 «Егіз 
жүрек» 15:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
16:20 «Шалғайдағы оқиға» Т/х 17:10 
«EXPO - энергия будущего» 17:15 
«Біздің үй» 18:05 Т/х «Пәленшеевтер» 
18:30 «Бюро расследований» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 19:30 Т/х 
«Қыз жолы» 20:15 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Мерейлі отбасы» 
күнделігі 20:50 Документальный цикл 
«История победы» 21:00 Итоги дня 
21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с 
«Осколки» 23:25 Төреғали Төреәлі 
«Қазақ қызға үйленем» концерті 01:05 
«Тағдыр тартысы» 01:40 Қорытынды 
жаңалықтар 02:20 «Сотқа жеткізбей» 
02:50 «Өмір сабақтары» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ  СЫРЫ…» 6:45 

«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  7 :10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» Т/Х 13:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
13:35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:30 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:20 «ПРАВДА» 
15:40 Кино «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:40 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО» 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 Кино «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 1:50 «П@
УТINA» 2:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:20 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:00 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 3:40 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
4:10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 09.00 
«О самом главном» 10.30, 13.30, 
16.30, 19.45 Вести-Москва 11.00, 23.55 
Т/с «Каменская» 13.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16.50 Выборы 2016 г. 
Дебаты 17.30 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Красивая жизнь» 02.00 Т/с «Се-
мейный детектив» 

СЕНБІ, 3 ҚЫРКҮЙЕК 

ҚАЗАҚСТАН
6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 

Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:15 «ДАРА 
МЕН ДОСТАРЫ» М/х 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:05 «Әзіл әлемі» 12:00 «АС 
БОЛСЫН!» 12:35 «Ұлы дала бала-
сы» Күнделік 12:45 «Жырым мені 
ешқашан өлтірмейді» 14:00 Кино 
«ТОКИЯДАҒЫ ЖАУЫН» 18:15 «ҰЛЫ 
ДАЛА БАЛАСЫ» 19:30 KAZNEWS 
20:05 «Әке» Т/х 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:00 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ» Күнделік 0:10 KAZNEWS 
0:55 Кино «Қосарланған әлем» 2:35 
«Ас болсын!» 3:05 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:00 «Про-

двопрос» 08:30 «Ду-думан» 09:30 
«Сиқырлы ас үй» 10:00 «Мерейлі 
отбасы» күнделігі 10:30 М/ф «Дух 
живого леса» 12:20 Кино «Мисс 
Поттер» 13:50 Т/х «Болашағым өз 
қолымда» 14:40 «Жанды дауыс» 
16:30 Төреғали Төреәлі «Қазақ қызға 
үйленем» концерті 18:10 «Мерейлі от-
басы» күнделігі 18:40 «Қызық times» 
19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 7 күн 22:00 
Кино «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон» 23:00 Фестиваль боевых ис-
кусств 00:50 Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 8:00 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 9:40 Кино «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» 11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:00 «112 НЕДЕЛЯ» 12:25 
«ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 13:25 «ТОЙ 
БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 15:15 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16:15 Кино 
«КАРИНА КРАСНАЯ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 22:15 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 
23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 0:00 Кино 
«МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 1:50 «112 
НЕДЕЛЯ» 2:10 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
3:10 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 3:50 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 4:40 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
03.50 Х/ф «Превратности судьбы» 

05.45 «Диалоги о животных» 06.40, 
10.25, 13.20 Вести-Москва 07.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Вести 07.20 Рос-
сия. Местное время. 08.25 «Утренняя 
почта» 09.05 «Сто к одному» 10.35 
«Юмор! Юмор! Юмор!». 13.30 Х/ф 
«Пять лет и один день» 15.30 Х/ф 
«Дочь за отца» 19.35 Открытие кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна-2016» 22.05 Х/ф «Во имя любви» 
00.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 
02.05 Т/с «Семейный детектив» 03.05 
«Комната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 4 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:40 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 7:30 «Көңілашар» 
9:00 «БҮГІН  ЖЕКСЕНБІ» 11:15 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ» 12:00 «Сәлем, 
Қазақстан!» 13:20 «Ұлы дала баласы» 
Күнделік 13:30 «Дара жол» 15:00 «Мен 
қашанғы жүйрегің» 16:20 Кино «Менің 
атым Қожа» 17:55 «Жайдарман» 20:00 
«АПТА.KZ» 21:00 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛА-
СЫ» Күнделік 21:15 «ҰЛЫ ДАЛА БА-
ЛАСЫ» 22:30 «СЕРПІЛІС» 23:15 Кино 
«Қош бол, Гүлсары!» 1:00 Қазақстан 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
концерт 2:15 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:10 «Айбын» 

08:35 «Ас арқау» 09:00 «ТВ Бинго» 
10:00 «Мерейлі отбасы» күнделігі 10:30 
«Қызық times» 11:30 «Магия кухни» 
12:00 Кино «Давайте потанцуем» 
13:30 Т/х «Болашағым өз қолымда» 
15:20 «Бенефис-шоу» 16:30 Қазақтың 
Ақбаяны - Мадина Ералиеваның 60 
жылдығына арналған «Сағындырдың, 
Сыр қызы!» атты еске алу кеші 18:00 
«Мерейлі отбасы» күнделігі 18:30 «Ду-
думан» 19:00 «Бенефис шоу» 21:00 7 
күн 22:00 Кино «Дом грёз» 23:55 Т/х 
«Құрбылар» 01:35 Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:45 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:20 «П@УТINA» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 
10:55 Лотерея «СВОЙ ДОМ» 11:20 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 12:45 «ВЕРОНИКА 
МАРС» Т/Х 13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
16:00 Кино «В ЧАС БЕДЫ» 20:00 
«АНАЛИТИКА» 21:00 «П@УТINA+» 
22:00 «ТОЙ БАЗАР» 23:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 0:00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕ-
ЧЕР РАЙМОНДА ПАУЛСА 2:20 «П@
УТINA+» 3:05 «ВЕРОНИКА МАРС» 
Т/Х 3:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 4:30 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
03.35 Х/ф «Любовь до востре-

бования» 05.40 Мульт утро 06.15 
«Утренняя почта» 06.55 «Сто к 
одному» 07.40 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина» 
09.20 Вести-Москва 10.00, 13.00 Вести 
10.20 «Смеяться разрешается» 13.20 
Х/ф «Другой берег» 15.15 Х/ф «Моя 
мама против» 19.00 Вести недели 
21.00 «Воскресный вечер». 22.30 
«Новая волна-2016» 00.20 Х/ф «На 
всю жизнь» 02.25 «Смехопанорама» 
02.55 «Комната смеха» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Сердюк Любовь Владимировна әр аптаның сейсенбі күндері сағат 15.00-
ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Имантау ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық- 
бұзушылықтарды, әдеп кодексін бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8(71533) 45-6-68 сенім телефоны қызмет етеді.

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ШҰҒЫЛ! Малдануға немесе етке 15 бас қой сатамын.
Әлжан ауылы. тел: 52-250.  
Нұртай Бимендин.                                                                                  (3-2).

*   *   *
Семіртулі тұрған тай мен құнан сатамын.
Кирилловка ауылы. тел: 24-168. Ұялы тел: 87025670312.              (2-1).

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің бірқалыпты 

(«сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») деңгейлері орна-
тылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге назар 
аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

Білім ордасында жарты ғасыр кішкентай 
ауылдың мектебінде  еңбек атқарып жүрген 

аса қадірлі азаматы, ұлағатты ұстазы, ұшқыр 
сезімді, терең ойлы ақын, ардақты ана, аяулы 
әже Әлібекова Нұржәмила Баязитқызын бүгінгі 
күннің батыры деп  санаймын. 

Мектепке «Тарыдай болып келіп, таудай болып 
шығатын» шәкіртке білім,тәрбие беретін  ұстаз. Ұстаз 
– ұлағатты есім. Тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді 
бойымызға дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым 
қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. «Ұстаздық өнер 
- ұлы өнер» демекші, ұстаз болу екінің бірінің қолынан 
келе бермейді.   Ұғынған адамға ұлағатты ұстаздың 
орны бөлек екен.

 «Ұстаз – жаратылысынан жаны жайсаң, жаңалыкка 
құштар, мейлінше шешен, өнер-білімге құмар, 
жақындарына да, жатқа да барынша адал, жақсылық 
пен ізгілік жасауға құлшынып тұратын адам» деп Әл-
Фараби бабамыз айтқандай, сол ұстаздарының бірі 
- Нұржәмила  Баязитқызы. 
Аса білімді, жақсы педагогикалық идеяларын 

әріптестерімен бөлісіп, іске асырады. Білікті ма-
ман, сабырлылық, еңбексүйгіштік  - осының бәрін  

ЖАРТЫ ҒАСЫР БАТЫРЛЫҚ ЖОЛЫЖАРТЫ ҒАСЫР БАТЫРЛЫҚ ЖОЛЫ
біз Нұржәмила Баязитқызының бойынан табамыз. 
Нұржәмила  апай жемісті еңбек ету арқасында көптеген 
шәкірттерді тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатқан 
ұстаз. 
Ол 1949 жылы Омбы қаласына қарасты Назыбай 

ауданының кіші Бейімбет ауылында дүниеге келді. 
Бастауыш сыныпты Солтүстік 
Қазақстан облысының Ленин 
(қазір Есіл) ауданы, Алабие 
ауылындағы орыс мектебінде, 
орта  мектепті  Көкшетау 
облысының Қызылсая ауылын-
да бітірді. Шешесі науқастанған 
соң, одан әрі оқуға мүмкіндігі 
болған жоқ. Ең алғаш еңбек 
жолын Көкшетау облысына 
қарасты Келлер  ауданындағы 
Мәдениет  се г і зжылдық 
мектебінде бастады.
Әкесі қудалауға ұшырап, 

өмірде біраз қиыншылықтарды 
басынан өткерді. 

1 9 7 9  жылы  Көкшетау 
қаласындағы педагогикалық 
институттың  математи -
ка факультетін тәмамдады. 
Ізденімпаздығы мен алғырлығы 
арқасында өз ісінің білікті ма-
маны атанды. 
Өмірлік серігін кездестіріп, 

шаңырақтарын көтерді. 1969 
жылдан бері еңбек жолын  Ка-
расевка орта мектебінде мате-
матика пәнінен сабақ беруде. 
Зейнет демалысына шықса 

да, еңбек жолын жалғастырып 
жүр. Қазіргі уақытта үшінші ұрпақты  окытуда. 
Әр балаға өзінің алтын уақытын бөліп, қосымша  
жеке жұмыстар жүргізеді. Демалыс күндерінде 
де  үйге шақыртып, үлгерімін биіктетуге,  ҰБТ-ға 
дайындық жасауға, қиын есептердің әр түрлі шешу 
тәсілдерін көрсетіп, өз қателерін табуға үйретеді. 
Сондай дайындықтарымен аудандық, облыстық, 
республикалық олимпиадаларына қатысып жүлделі 
орындарына ие болады. 
Бүгінгі күні атқарып жүрген ісі – батырлық ісі деп са-

наймын. Болашақта Нұржәмила апайға шығармашылық 
табыс, зор денсаулық, отбасына амандық, әрдайым 
шәкірттері жетістіктерге жетіп, биік белестерден көріне 
берсін деген тілек тілеймін. Еңбек жасап жүргені үшін 
мың да бір алғыс білдіріп, ұлағатты ұстаз алдында бас 
иемін.  

Э.ВАЛИАХМЕТОВА, 
Карасевка орта мектебінің түлегі. Қыркүйек Апта 

күндері
Таң 

намазы
Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.09.2016 Бейсенбі 5:07 6:31 13:30 17:46 20:34 22:00
02.09.2016 Жұма 5:08 6:33 13:30 17:45 20:32 21:58
03.09.2016 Сенбі 5:11 6:35 13:30 17:43 20:30 21:56
04.09.2016 Жексенбі 5:13 6:36 13:30 17:41 20:28 21:54
05.09.2016 Дүйсенбі 5:15 6:38 13:30 17:40 20:26 21:52
06.09.2016 Сейсенбі 5:17 6:40 13:30 17:37 20:24 21:50
07.09.2016 Сәрсенбі 5:18 6:42 13:30 17:35 20:22 21:49
08.09.2016 Бейсенбі 5:21 6:43 13:30 17:33 20:20 21:46
09.09.2016 Жұма 5:23 6:46 13:30 17:31 20:19 21:44
10.09.2016 Сенбі 5:25 6:48 13:30 17:30 20:16 21:42
11.09.2016 Жексенбі 5:27 6:50 13:30 17:27 20:14 21:40
12.09.2016 Дүйсенбі 5:28 6:52 13:30 17:25 20:12 21:39
13.09.2016 Сейсенбі 5:31 6:53 13:30 17:23 20:10 21:36
14.09.2016 Сәрсенбі 5:32 6:56 13:30 17:21 20:09 21:34
15.09.2016 Бейсенбі 5:35 6:58 13:30 17:20 20:06 21:32
16.09.2016 Жұма 5:37 7:00 13:30 17:17 20:04 21:30
17.09.2016 Сенбі 5:38 7:02 13:30 17:15 20:02 21:29
18.09.2016 Жексенбі 5:41 7:03 13:30 17:13 20:00 21:26
19.09.2016 Дүйсенбі 5:43 7:05 13:30 17:11 19:59 21:24
20.09.2016 Сейсенбі 5:45 7:08 13:30 17:10 19:56 21:21
21.09.2016 Сәрсенбі 5:47 7:10 13:30 17:07 19:54 21:19
22.09.2016 Бейсенбі 5:48 7:12 13:30 17:05 19:51 21:16
23.09.2016 Жұма 5:51 7:13 13:30 17:03 19:49 21:14
24.09.2016 Сенбі 5:53 7:15 13:30 17:01 19:46 21:11
25.09.2016 Жексенбі 5:54 7:18 13:30 17:00 19:44 21:09
26.09.2016 Дүйсенбі 5:56 7:20 13:30 16:49 19:41 21:06
27.09.2016 Сейсенбі 5:57 7:22 13:30 16:47 19:39 21:04
28.09.2016 Сәрсенбі 5:58 7:24 13:30 16:45 19:36 21:01
29.09.2016 Бейсенбі 6:00 7:25 13:30 16:43 19:34 20:59
30.09.2016 Жұма 6:01 7:28 13:30 16:41 19:31 20:56

Айыртау аудандық Қайрош ата мешіті.

ҚЫРКҮЙЕК АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2016 жыл – хижраша 1437 жыл

Азаматтарды қабылдайдыАзаматтарды қабылдайды
Мемлекеттік қызмет істері министрлігі мен Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігінің өзара әрекеттесу бойынша біріккен шаралар жоспарын жүзеге 
асыру мақсатында Мемлекеттік қызмет істері Солтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша департаментінің Мемлекеттік қызмет көрсету басқармасының басшысы 
М.Қ.Қасымов, 2016 жылдың 17 тамызда М. Жұмабаев ауданының «Халыққа 
қызмет көрсету» бөлімінің ғимаратында, Әділет басқармасының, көші-қон 
полициясы, жер қатынастары, тұрғын-коммуналдық шаруашылық, жолау-
шы көлік және автомобильді жолдар, сәулет, құрылыс және қала құрылыс 
бөлімдері – қызмет көрсетушілерінің өкілдерімен бірігіп мемлекеттік қызмет 
көрсету сапалары мәселелері бойынша азаматтардың қабылдауы өтті.
Қабылдаудың өткізуі кезінде балаларды мектепке жеткізу, Булаев қ. мектеп-

интернатына балалардың құжаттарын қабылдау және енгізу, және де сынақты 
өту реті туралы, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде анықталатын сұрақтар 
бойынша азаматтар жолықты.
Сонымен қатар, бекітілген кестеге сәйкес, азаматтардың қабылдауы 10.00-

ден 11.00-ге дейін:
- а.ж. 23 тамызда Петропавл қ., Әуезов көшесі, 157 мекенжай бойынша 

«Халыққа қызмет көрсету» Департаментінде, қызмет берушілер, Петропавл 
қ. жер қатынастары, Петропавл қ. ІІБ көші-қон полициясы, Петропавл қ. 
тұрғын – коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлік және автомобилді 
жолдары, Петропавл қ. сәулет және қала құрылыс бөлімдерімен, СҚО Әділет 
департаментімен;

- а.ж. 31 тамызда «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
КЕ АҚ Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы – «Зейнетақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік орталық» Департаментінде азаматтардың қабылдауы 
өтеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде жағдайлар туылса, Петропавл қ. 

және облыс тұрғындарын аталған шараларда қатысуына шақырамыз. 
Анықтамалар үшін телефон: (8 715-2) 50-24-19.

 Бұрынғы заңнама бойынша 
қылмыстық – атқару инспекция 

пробация қызметіне тек қана шарт-
ты сынақ мерзіміне сотталғандарға 
қатысты әлеуметтік – құқықтық 
көрсетсе, қазіргі уақытта пробация 
қызметі: шартты түрде сотталған 
адамдарға,бас бостандығынан шек-
теу жазасына сотталған адамдарға, 
бас бостандығынан шектеу жаза-
сына сотталған адамдарға, бас 
бостандығынан айыру мекемесінен 
шартты бұрын босатылған сотталған 
адамдарға, бас бостандығынан айы-
ру орындарынан босатылған адамға 
қатысты сот әкімшілік қадағалау 
белгілінген адамдарға әлеуметтік – 
құқықтық көмек көрсетіледі. 
Пробация  қызмет іне  есеп -

ке қойылған соң, сотталғанға 
әлеуметтік – құқық көрсетуліне жеке 
бағдарлама құралыстырады. Осы жеке 
бағдарламада: білім алу, мамандықты 
меңгеру, жұмысқа орналысуда, ем-
делуде, жеке күәлігінің немесе басқа 
құжаттардың қалпына келтіру және 
басқа әлеуметтік – құқықтық көмек 
көрсету есепте тұрған  сотталған адамға 
қажет  болған жағдайда белгілінеді. 
Әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуден 
басқа есепте тұрған сотталғандардың 
құқықбұзушылықтар мен қылмыстар 
жасаудың алдын-алу үшін  ұдайы 
түрде профилактикалық кеңестер 
жүргізіледі.

Әнуар БАТЫШЕВ,
СҚО бойынша ҚАЖД Айыртау 

аудандық ПҚБ инспекторы,
әділет аға лейтенанты. 

ПРОБАЦИЯ ҚЫЗМЕТІ

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері департаменті 
облыстық ішкі саясат басқармасымен бірге Ұлт көшбасшысы Н. Назарбаев-
пен белгіленген міндеттер шеңберінде мемлекеттік қызметтер көрсетудің 
өзекті мәселелері жөнінде ақпараттандыру мақсатында, а.ж. 25 тамыздан 25 
қарашаға дейін тілшілер және үкіметтік емес ұйымдар арасында Мемлекеттік 
қызметтер көрсетуде бар мәселелер жөнінде үздік жариялым және үздік 
әлеуметтік жобаға байқау өткізеді (бұдан әрі - Байқау).
Байқауға облыс аумағында қызмет ететін газеттер, телевидение, аудандық 

(қалалық), облыстық бұқаралық ақпарат құралдарының тілшілері, штаттан 
тыс авторлар, үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады.
Тілшілер қоғамын Байқауға қатысып, облыс тұрғындарына мемлекеттік 

қызметтер көрсету мәселесі бойынша белсенді азаматтық бастамашылық 
көрсетулерін шақырамыз.
Байқау ережесі 2016 жылғы 18 тамызда шыққан «Северный Казахстан» № 

92 газетінде жария етілген.
Байқау Ережесін Департаменттің ресми сайтынан жүктеуге болады.

Тілшілер және үкіметтік емес Тілшілер және үкіметтік емес 
ұйымдардың назарына!ұйымдардың назарына!

Айыртау таѕы6 23 тамыз 2016 жыл эл. пошта:airtau_tany@mail.ru
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