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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Өткен аптада «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау аудандық филиалының мәжіліс за-

лында ауданның атқарушы органдарының 
Қазақстан Республикасындағы Швецияның 
төтенше өкілі Христиан Камиллмен, Стокгольм 
қаласы мұражайының директоры Ева-Софи 
Эрнстелльмен, Стокгольм қаласы мұражайының 
қызметкері Кристина Генгермен және Қазақстан 
Республикасындағы Швецияның төтенше өкілінің 

сауда-саттық және инвестиция жөніндегі кеңесшісі 
Алексей Зерновтармен кездесуі болып өтті.
Кездесу алдында ең алдымен келген делегация 

өкілдері Айыртау ауданының тамаша табиғаты туралы 
шағын бейнефильмді тамашалады. 
Кездесу барысында аудан әкімі Ағзам Тастеміров  ау-

Ынтымақтастық
ШВЕДТЕР – БІЗДЕ ҚОНАҚТАШВЕДТЕР – БІЗДЕ ҚОНАҚТА

данда шағын және орта бизнесті дамыту, экотуризм сала-
сын жандандыру бағытындағы оң істерге тоқталып өтті.
Қазақстан Республикасындағы Швецияның төтенше 

өкілі Христиан Камилл екі елдің сауда-саттық, мәдениет 
және өнер саласының дамуы  барысына тоқталды.  
Кездесу соңында шведттік қонақтар ауданымыздың 

мәдени ошақтарына қызығушылық танытып, олардың 
тұрмыс-тіршілігімен танысты.
Ресми кездесуден соң шетелдік қонақтар Сырымбет 

ауылындағы Айғаным қонысы мен Шоқан Уәлихановтың 
тарихи-этнографиялық мұражайында және Қарасай-
Ағынтай батырлардың мемориалдық кешенінде де 
болды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.
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11 қыркүйекте 
Қазақ хандығының 

550 жылдық  ме -
р е й т о й ы  А с т а -
на  қ аласында ғы 
Тәуелсіздік сарайын-
да Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
қатысуымен  бастау 
алды. 
Осы күні «Нұр Отан» 

партиясы  Айыртау 
аудандық филиалының 
конференция залында ау-
дан әкімінің орынбасары 
Мафруза Науанованың 
төрағалығымен «Қазақ-
стандық мемлекеттілік 
«Мәңгілік ел» идеясы 
арқылы» атты тақырыпта 
д ө ң г е л е к  ү с т е л 
ұйымдастырылды. 
А т а л м ы ш  ш а р а 

қазақ мемлекеттілігінің 
қалыптасуы мен дамуы 
жайлы деректі фильмнің 
көрсетілуінен басталды. 
№1 Саумалкөл орта мектебінің 

тарих пәнінің мұғалімі Ерлан Букенов 
Қазақ хандығының құрылу жайлы 
деректерге кеңінен тоқталды. Ол өзінің 
баяндамасында: «Атақты Мұхаммед 
Хайдар Дулатидің деректері бойын-
ша, 1465 жылы Қозыбасы тауының 
етегінде тарихи оқиға болды. Бұл 
– біздің елдігіміздің тамыры тереңде 
жатқанын танытатын аса маңызды 
тарихи дерек. Керей мен Жәнібек 
хандар Әбілқайыр ұлысынан бөлініп, 
Шу мен Таластың арасында Қазақ 
хандығының шаңырағын көтерді. Алты 
Алаш анттасып, айрылмасқа сөз бай-
ласып, Ұлытауға таңбаларын қашап 
жазды. Осылайша, тарих сахнасына 
Қазақ деген халық шығып, ұлан-ғайыр 
өлке Қазақ жері деп атала бастады. 
Одан соң қасқа жолды Қасым хан 
хандықтың іргесін бекітіп, керегесін 
керді. Хақназар хан шекарасын Еділдің 
бойына дейін кеңейтсе, Тәуекел хан 
Түркістан өлкесін түгелдей Қазақ 
хандығына қаратты. Еңсегей бойлы 
ер Есім елдің іргесін бекіту жолындағы 
күресте қолбасшылығымен танымал 

Қазақ хандығына – 550 жыл
ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНІҢ ҰЛАН АСУЫҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНІҢ ҰЛАН АСУЫ

болды. Салқам Жәңгір хан Орбұлақ 
түбіндегі шайқаста жоңғарларға ойсы-
рата соққы берсе, Әз Тәуке «Жеті 
Жарғыны» енгізді.   
Қазақ хандығы кезеңі – ат жа-

лында күн кешкен алаш жұртының 
қаһармандық дәуірі. Ел билеген 
хандардың өмірі майдан шебінде 
өтті. Қазақтың алғашқы он төрт 
ханының жетеуі жорық жолында қаза 
тапты.    Осынау ұлы бабалардың 
биік рухына барлық ұрпақ айрықша  
құрметпен бас иіп, ризашылығын 
білдіреді.  Олардың ұлтқа сіңірген 
ұшан-теңіз еңбегі әрдайым ел есінде 
сақталады. Қазақтардың талай буыны 
қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
мамыражай заман орнатқан хан 
ретінде қадірлейтін Әз Тәуке биліктен 
кеткен соң халқымыздың береке-бірлігі 
әлсіреп, жүзге және руға бөлінушілік 
белең алды» - деді.
Ал ауданның ішікі саясат бөлімінің 

басшысы  Жақсылық  Жүсіпов 
«Қазақстандық  мемлекеттілік 
«Мәңгілік ел» идеясы арқылы» 
атты тақырыбындағы баяндама-
сында еліміздегі мерейтой аясында 

өткізілетін мерекелік іс-шараларға 
толығымен тоқталса, Саумалкөл қазақ 
орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 
Гуля Мырзахметова «Қазақ хандығы 
орталықтарың тарихы» тақырыбында 
әңгіме өрбітсе, жетім және ата-
аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-
интернаты директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары Наталья Шеф-
фер өскелең ұрпақты патриоттық 
тәрбелеудегі тарихтың рөлі туралы 
ойын ортаға салды.
Дөңгелек үстелге жиналғандардың 

назарына аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Армия Әбілқайыров 
өткенсіз болашақ жоқ деген қағиданы 
ұстана келе, келешек жас ұрпақ ата-
бабаларының тарихын білумен қатар, 
өз елінің патриоты болып өсуі қажет 
екенін тілге тиек етті. 
Аталмыш шараны қорытындылаған 

аудан әкімінің орынбасары Қазақ 
хандығының 550 жылдығының тарихи 
маңыздылығына кеңінен тоқталды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген 

Елена НЕДОРОСТКОВА.

Өткен аптада «Юлия» шаруашылық қожалығының (басшысы 
А.В. Воронов) алқаптарында Петропавл қаласындағы «Қазтехмаш» 

машина жасау зауыты» ЖШС-де шығарылған жоғары технологиялы 
SAMPO ASIA 3085 Superior комбайнының тұсаукесері өтті. Тұсаукесерге 
аудан басшысы Ағзам Тастеміров қатысты. 

Александр Воронов – Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтановтың 
қолдауы арқасында «ҚазАгроҚаржы» АҚ лизингілік компаниясы арқылы 
отандық комбайнды сатып алып отырған аудан аграршыларының ішіндегі 
тұңғышы және облысымызда алғашқылардың бірі.

«Қазтехмаш» ЖШС комбайндар мен әртүрлі модификациялы тракторларды, 
соның ішінде еуропалық технология бойынша бесінші сыныпты астық жинайтын 
комбайндарды шығарумен айналысады. 

SAMPO ASIA 3085 Superior заманауи комбайны көптеген басымдықтарға 
ие болғанына қарамастан өте қарапайым. Оның ерекшеліктері күрделі табиғи 
құбылыстарға тез бейімделгіштігі, жоғары өнімді алқаптарда жұмыс істеуі және 
барлық процестерінің автоматтандырылуының жоғары дәрежелілігі болып табы-
лады. Жаңа машинаның барлық негізгі технологиялық процестерін қауіпсіздіктің 
сенімді жүйесін құрайтын борттық компьютер бақылайды. Комбайнның тағы бір 
ерекшелігі – астықтың жақсы орылуына ықпал етеді. Заманауи комбайнның 
жақсы сипаттамаларын алғашқы күні жаңа техниканың руліне отырған диқанға 
көмектесіп жүрген зауыт өкілі айтып берді.
Аудан әкімі Ағзам Тастеміров жергілікті өндірісте шығарылған жаңа комбайн 

астықты тез әрі сапалы жинауға мүмкіндік беретіндігін атап өтті. 
Елена НЕДОРОСТКОВА. 
Суретті түсірген автор.

Жағымды жаңалық
«Қазтехмаш» ЖШС қарлығаштарының бірі -«Қазтехмаш» ЖШС қарлығаштарының бірі -

аудан алқаптарындааудан алқаптарында

Өткен сенбі, 12 қыркүйекте өткен қайырымдылық сенбілігіне ауданның ішкі 
саясат бөлімінің берген мәліметі бойынша ауданымыздың 400-ден астам 
кәсіпорындары мен ұйымдарынан,  білім мекемелерінен 20 мыңнан астам 
адам тартылған. 

Аталмыш сенбілікте 610 шаршы метр алқап тазаланып, 1240 тоннадай 
тұрмыстық қалдық шығарылды, 41 шақырымдағы жолдарға қиыршық 
тастар төселіп жөнделген. 5 166 мың теңге көлемінде сенбілік барысында 
түскен қаржы Қарттарды қолдау айлығындағы қайырымдылық шараларын 
ұйымдастыруға жұмсалатын болады. 

Өз хабарымыз.

Абаттандыру
Қайырымдылық сенбілігі өттіҚайырымдылық сенбілігі өтті

Аудан бойынша биылғы орақ науқаны қыза түсуде.
Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінің 16 қыркүйекте берген мәліметі 

бойынша 160,8 мың гектар алқаптың егіні орылып, 111 мың гектары дестеге 
түсірілді. 168,3 мың тонна астық жиналып, егіннің орташа шығымдылығы 
гектарына 15,2 центнерден айналуда. 
Орақ көшін жақсы қарқынмен бастап келе жатқан шаруашылықтар: «Жарқын 

СК», «Новосветловка-Әліби», «Златогорка» ЖШС-рі  жалпы алқаптың 40 
пайызын, ал «Кирилловка-Әліби», «Кутузовка-Әліби», «Фирма Бабық Борлық», 
«Константиновка-2004» ЖШС-рі жалпы алқаптың 35 пайызын жинап алған.

«Лето», «Луч», «ААББА», «Саян», «Маркасьян» шаруа қожалықтары егін 
орағын толығымен аяқтап отыр. 

Орақ – 2015
Аудан егінжайларындаАудан егінжайларында
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Б і з д і ң 
тарихи жады-

мызда ешқашан 
ұмытылмайтын 

5  жыл  бар .  Бұл  1941-1945 
жылдардағы фашизммен бетпе-
бет келген сұрапыл шайқастар. 
Болашақ ұрпақтардың бейбіт 
күндерде бақытты өмір сүруі 
үшін жанын пида етіп, кеудесін 
оққа төсеген ерлер есімін Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығында тағы да 
еске алу азаматтық борышымыз. 
Мақсат — 1418 күн мен түндегі 
ел тағдырын еңкеймей көтерген 
алдыңғы толқын-аға ұрпақтың 
қаһармандығын бүгінгі ұрпаққа 
үлгі етіп көрсету. 
Бүгінгі әңгімеміз Ақмолада 

жасақталып, Харьков маңындағы 
шешуші шайқастардың алдыңғы 
шебінде ерліктерімен аты шығып, 
жауға жалаң қолымен шапқан 
106-шы атты әскер дивизиясы 
сарбаздарының бірі, фашистік 
концлагерьдің тұтқыны, кейіннен 
алаштың арда ұлдарының бірі 
Мұстафа Шоқайдың есімімен бай-
ланысты Түркістан легионының 
қатарында болған, Югославия, Ита-
лия партизандарының құрамында 
жаудан кегін алған, сұрапыл 
соғыстан аман-есен оралған 
соң сталиндік репресиияның 
құрбаны болып, тағдырдың та-
лай тауқыметін бастан кешірген, 
бүгіндері тоқсан үш жасқа толып 
отырған – Керей (Ғалымкерей) 
Мұсаұлы.  Талай шырғалаңды ба-
стан кешіріп, тар жол, тайғақ кешу-
ден өткен тоқсанның ортасындағы 
қартты тағдырдың батпандай 
тауқыметі мойытпапты. Ептеп 
құлағының мүкістігі болмаса, Ұлы 
Отан соғысы және одан кейінгі 
жылдарда да қиямет қайымға 
толы басынан кешкендерін тап 
кеше ғана өткендей баяндап берген 
еді сол бір жүздескенде.
Қоғамда өмір сүріп жүріп, ешкім 

одан тыс тұра алмайды. Тұрмыс-
тіршілік, көңіл-күй әр тарихи кезеңде 
билік жүргізіп жатқан саясатқа, 
саяси-экономикалық жағдайға 
тәуелді қазақ өзінің тарихында не 
бір зұлматты бастан өткерді. Әріге 
бармай-ақ, қазақ халқы үшін ең ауыр 
да апатты болған өткен ғасырды 
алайықшы. Ел басына қара бұлттай 
үйірілген Ресей патшалығының 
столыпиндік отарлау  саясаты 
кесірінен байырғы жер мен судың 
иелері шұрайлы жерлерден қуылып 
«қарашекпенділер» қаптады, бірінші 
дүниежүзілік соғыста қазақтар қара 
жұмысқа алынып көзсіз ажалға бай-
ланды. Одан кейінгі Қазан көтерілісі, 
азамат соғысында қызылдар мен 
ақтардың арпалысында көптеген 
ауылдар жойылып, тоз-тоз болып 
бас сауғалап талайлары шетел асты, 
ұжымдастыру кезінде елді асырап 
келген ауқаттылар тәркіленіп итжек-
кенге айдалды. Бұлар аз болғандай 
халқымыздың 42 пайызын жалмаған 
қолдан жасалған үш ашаршылық, 
103 мың қазақстандықтардың 
тағдырын тәлкекке түсіріп, оның 
көзі ашық, көкірегі ояу 25 мыңын 
оққа байлаған саяси қуғын-сүргін, 
бұлар қазақ деген қаһарман ұлттың 
ерік-жігерін жасытып, сағын сын-
дыра алмады, қайта қайратын 
қатайта, намысын ширата түсті.
Алты кез алдаспанын қолына алып, 
алты мың жауға жалғыз өзі қарсы 
шабуылға шығар алдында «Маған 
бәрінен де арым қымбат!» деп айғай 
салған Ер Тарғынның ұрпақтары ел 
басына күн туғанда ар мен перзенттік 
парызға адалдығын, батыр баба-
лардан дарыған, ана сүтімен сіңген 
жауынгерлік биік рухын қайта тірілтіп, 
неміс фашистері бейбіт елге бүлік 
әкелген, 27 миллион өмірді жалмаған 
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысының майдан далаларындағы 
сұрапыл шайқастарында көрсеткен 
ерліктерімен тарихта өшпес із 
қалдырды. Көп ұлтты Қазақстаннан 
шыққан  5 2 8  Кеңес  Ода ғы 
Батырларының әрбір бесіншісі қазақ 
болғаны соны айғақтайды. Десек те, 
өзі батыр, өзі қолбасшы аты аңызға 
айналған Бауыржан Момышұлы 
«Біреу батыр болғанша, мыңы батыр 
болсын» деп соғыстағы басты тұлға 
— қатардағы жауынгерлердің жаппай 
ерлігін жеңістің жебеушісі деп таныған. 

ТАҒДЫР ТАУҚЫМЕТІН ТАРТҚАН
майдангер жайлы үзік сыр

Осындай қарапайым 
қазақ жауынгерлерінің бірі – 
Керей Мұсаұлы еді.
Керей Мұсаұлы 1922 жылдың 

7 қыркүйегінде бұрынғы Чистополь, 
қазіргі Ғабит Мүсірепов ауданы-
на қарасты Қалмақкөл ауылында 
дүниеге келеді. Әкесі Мұса ауқатты 
адам болады. Арғы аталары жоңғар 
шапқыншылығы кезінде қазақ жерін 
білектің күшімен, найзаның ұшымен 
қорғаған Күшік батыр, ұлдары Шау-
ыпкел мен Бадырақ батырлар. Соңғы 
екеуі Саумалкөл ауылынан жиырма 
бес шақырым жердегі Қопа ауылын-
да жерленген. «Ақтабан шұбырынды. 
Алқакөл сұлама» атанған қиын-
қыстау кезеңде «Не жерімізді жауға 
беріп қалмақ боламыз, не жауды 
туған жерімізден аластап, қазақ бо-
ламыз» деп ұрандатып, жоңғарларды 
елімізден түре қуған батыр бабала-
рын ақсақал әлі күнге дейін мақтан 
тұтады.

1936 жылы әкесі Мұса жанұясымен 
ата қоныстары қазіргі Пышное (Га-
лицино) ауылы тұрған жерге көшіп 
келеді. Осы жылы өзі «байдың 
тұқымы» деп қудаланып, сталиндік 
репрессияға ұшырайды. Шешесі 
Жамал үйелмелі-сүйелмелі тоғыз 
баламен қалады. Білімге деген 
құштарлығы мол Керей Мәдениет 
ауылындағы  Сырғабек  деген 
нағашысының үйінде тұрып, содан 
жетіжылдық білім алып шығады. 
Ұлы Отан соғысы басталған 

1941 жылдың желтоқсан айында 
әскерге алынып, Көкшетау, одан 
кейін Ақмолаға келеді де, өзі сияқты 
қазақ жігіттерімен бірге Ақмолада 
жаңадан жасақталып жатқан 106-шы 
атты әскер дивизиясының құрамына 
алынады. 
Осы жерде сәл шегініс жасап, 

аталмыш дивизия жайлы айта кет-
сек.   
Соғыс  кез і нде  Сталинн ің 

жарлығымен 1941 жылдан бастап 
барлық одақтас республикаларда 
ұлттық әскери құрамалар құрыла 
бастайды. Осы жарлыққа сәйкес, 
1942 жылы Ақмола қаласында 106-
шы қазақ атты әскер дивизиясы, 
яғни ақмолалық төртінші дивизия 
жасақталды. Басым көпшілігі қазақ 
және соғыс өнеріне үйретілмеген, 
жөні түзу қару-жарақ та берілмеген 
бұл солдаттар ашықтан-ашық ажал 
аузына тасталып, Харьков түбіндегі 
қоршауда құрбандыққа шалынды. 
Сталин басқарған билік бұл дивизия 
жөніндегі құжаттарды ізім-ғайым жоқ 
қылды. 
Харьков қырғыны мен 106-атты 

әскер  дивизиясының  жұмбақ 
жағдайда  жоғалып  кетуіне  ең 
негізгі себепкерлер маршал Семен 
Тимошенко, генерал Иван Багра-
мян және әскери совет мүшесі 
Никита  Хрущевтар  бастаған 
майдан  командашылығының 
шектен  тыс  қылмыстық  жау -
апсыз  әрекеттер і  болатын. 
Харьков түбіндегі жеңіліс тура-
лы Сталинге хабарлағанда, ол 
мұны жойқын апат деп бағалаған: 
«Небәрі үш аптаның ішінде ойсыз 
әрекет салдарынан Оңтүстік-Батыс 
майдан әне-міне дегенше жеңіске 
жетіп тұрған Харьков операциясын-
да жеңіліп қалғаны былай тұрсын, 
жауға 18-20 дивизияны тастап кетті... 
Бұл Шығыс Пруссиядағы Реннен-
кампф пен Самсонов қырғынымен 
бірдей жойқын апат болды...»
Сталин  Хар ь к о в  т ү б і н д е г і 
жеңіліске Оңтүстік-Батыс майдан 
басшылығында болған маршал 
Тимошенконы, генерал Баграмянды 
және Хрущевті айыптап: «Егер осы 
апат туралы бүкіл елге хабарлай-
тын болсақ, онда ел сендермен 
басқаша сөйлесер еді...» деді.

106-атты әскер дивизиясынан 
әупіріммен аман қалған бірен-
саран  сарбаздардың  арасын-
да Керей Мұсаұлы да бар еді. 
Оларды кейін маршал Тимошен-
ко басқаратын 6-атты әскер кор-
пусына қосады. Осы корпустың 
құрамында  Житомир ,  Берды-
чев бағытындағы шайқастарға 
қатысады. 1942 жылдың мамыр 
айында қоршауға түсіп, Керей 
Мұсаұлы қаруластарымен бірге 
тұтқынға түседі. Ажал фабри-
касы атанған Нюхамер, Лейп-
циг концлагерьлеріндегі тозаққа 
осылайша  тап  болған  екен.  
Аш -жалаңаш ,  арасында  жа -
ралысы бар тұтқындарға неміс 
басқыншыларының  көрсеткен 

қорлықтарын ақсақал күйзеле 
отырып айтып берді . Бес жүз 
мыңнан астам тұтқынның көпшілігі 
ұрып-соғудан, ауру-сырқаудан, 
аштықтан  көз  жұмған.  Тікенек 
сымның арғы жағындағы тамұққа 
татырлық түн мен күн осылайша 
жалғаса береді. Намысты ту ет-
кен, өліспей беріспейтін қазақы 
қан  бойда  тулаған,  қазақтың 
маңдайы кереқарыс небір арыста-
ры гитлершілердің осы тамұғында 
жан тәсілім етті. Бірде бұларды 
концлагерьден бөліп алып, бірнеше 
күн дәрігерлік тексерістен өткізген. 
Тұтқындар аң-таң. Бұрын топ-
тан қалған жаралыларды тепкіге 
алып, соңында атып тастайтын 
немістер енді сүрініп кеткендердің 
өзіне шыдамдылық танытып, күтіп 
тұратын болған. Бұларды қайда, 
не үшін, кімге апара жатқандары 
беймәлім. Бірақ  жақсылықтың 
нышаны емес. Мұны әскерилер 
түйсігімен сезінген. Неміс окку-
панттары қазақ, өзбек, қырғыз, 
тәжік және басқа да шығыстық 
ұлт өкілдерінен құралған әскери 
тұтқындарды Кеңес Одағына қарсы 
пайдалануды көздеді. Қолдарына 
қару беріп, майданға шығаруға 
ниеттенді. Керей ақсақал осылай-
ша Түркістан легионына еріксіз 
қабылданады. Легион қатарында 
жүрсе де өзіміздің әскерге қосылуды 
армандаған бір топ жолдастарымен 
қашуға бел буады. Ақыры бұл 
әрекеттері де жүзеге асады. 

- Қашып шыққан  соң  қалың 
тұманды орманға сүңгіп кеттік. 
Қалың ормандармен түнде жүріп, 
күндіз қалың бұталардың астын 
паналаймыз. Адаспау үшін кей-
де  жолда  кездескен  шағын 
ауылдардың   тұрғындарынан 
түнде  су ,  тамақ  сұрап ,  қай 
бағытқа келе жатқанымызды біліп  
отырдық. Осылай қашып жүріп 
бір айдың шамасында бір қарулы 
адамдардың жасағына кезіктік. 
Бұлар югославиялық партизандар 
екен. Мақсатымыз да, тілегіміз де 
бір, яғни, неміс басқыншыларынан 
кек  алу  болғандықтан  олар 
бізді өздерінің қатарына қосып 
алды. Кейіннен біздің отряд Ита-
лия партизандарына қосылып, 
үлкен бір құрамаға айналдық. Со-
дан соғыс аяқталғанша Италия 
жерінде жаумен айқасып, жеңіс 
күнін  жақындатуға  бір  кісідей 

үлес қостық. Соғыс аяқталған соң 
жергілікті партизандар үйлеріне 
тарай бастады. Біз қайда барары-
мызды білмейміз. Елге қайтайық 
десек, кеңес заңынан қорқамыз. 
Жау тұтқынында болғандарды 
кеңес заңы аямайды деп естігеміз. 
Осы жерде қалайық десек, туған 
елді аңсаймыз. Осылайша әрі-
сәрі болып жүргенде кеңес елінің 
консулдары келіп, бәрімізді Пези 
деген қалаға жинап, жиын өткізді. 
Олар  бізге  «елге  қайтыңдар , 
үйде әке-шешелерің, жарларың, 
бауырларың күтіп отыр. Отанымыз 
сендерді кешірді» деген соң бәріміз 
бөркімізді аспанға атып, қуандық. 
Бәрімізге екі пардан киім үлестірді. 
Содан не керек, үш ай жаяу жүріп, 
Украинаға келдік. Осы кезде жа-
пондармен соғыс жүріп жатқан, 
бізді соған дайындай бастады. 
Кенеттен жоғары жақтан басқаша 
бұйрық келіп, бізді жау тұтқынында 
болғандар ретінде Сталинград 
қаласындағы Қызыл октябрь деген 
танк жасау зауытына қара жұмысқа 
жіберді. Осында бір жыл жұмыс 
істеген соң қырық алтыншы жылдың 
жазында елге оралдым. Әлі күнге 
дейін ойлаймын, қаншама тозақ 
отын басымнан кешірсем де, елге 
аман-есен оралуыма шешемнің 
ақ батасы себепші болды ғой деп. 
Соғысқа аттанар алдында шешем 
«Балам, от пен оқтың ортасына 
кетіп барасың, еңсеңді түсірме. 
Қандай жағдайға душар болсаң 
да жауға басыңды име, мына бәкі 
бойыңдағы бойтұмарың болсын. 
Аман барып, сау қайт» деп аналық 
ақ батасын беріп, кішкене ғана 
жаппа бәкіні беріп еді. Қандай 
қиыншылық көрсем де, сол бәкіні 
жанымнан бір елі тастаған емеспін. 
Соғыстан кейін өзіммен бірге алып 
келдім. - деп еске алады ақсақал. 
Үйдегілердің қуанышында шек 

жоқ, шешесі жылап жүрсе, бау-
ырлары қайта-қайта құшақтай 
береді .  Кейіннен  білсе ,  соғыс 
жылдары мұның атына екі бірдей 
«қара қағаз» келсе керек. Әйтсе де, 
«кебін киген келмейді, кебенек киген 
келеді» деген ғой бабаларымыз. 
Бірден астық дайындау пунктіне 
жұмысқа тұрады. Алдында не күтіп 
тұрғанын бұл ол кезде сезбеген 
еді. Өшіккен ауылдастарының бірі 
Керей Мұсаұлының үстінен пәле 
жауып, жау тұтқынында болған деп 
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«домалақ арыз» жазып жібереді. 
Содан тұтқындалып, Көкшетау 
түрмесінде  үш  ай  бойы  азап 
пен қорлықтың сан түрін бастан 
кешіреді. Күні-түні бітпейтін бір тер-
геу, санаға қонбас сансыз сұрақтар. 
Содан не керек, Кащеев деген 
тергеуші бастаған «үштік» мұны ату 
жазасына кеседі. Әйтседе көрер 
жарығы әлі алда екен. КСРО Жоғары 
Кеңесі Президиумының төрағасы, 
халық ауызында «Бүкілодақтық 
староста» аталып кеткен Миха-
ил Калининнің Жарлығымен ату 
жазасы 25 жыл түрмеге алмасты-
рылады. 
Тағдырдың жазуы сол шығар, 

жа зық сыздан -жа зық сыз  2 5 
жылды арқалап кете бардым. 
Ең  алдымен  Башқұрстанның 
түрмелерінде, кейіннен Сібірдегі 
Прийск қаласында болдым. Ондағы 
көрген қорлықты ауызбен айтып 
жеткізе алмайсың, балам. Көреріңді 
көрмей, көрге кірмейсің деген осы 
екен. Жердің астынан қолымызда 
қайла мен күрек, алтын қазамыз. 
Күніне беретіні 150 граммнан. 
Егер норманы артық орындасақ, 
нанды да көбірек береді. Бара-
бара токарьлықты үйрендім, сол 
жердегі қазақ жігіттерінің ішінен 
шыққан  алғашқы  токарь  мен 
едім. Соның арқасында маған 
нанды да нормасынан артықтау 
беретін. Әлі күнге дейін есімде, 
қасымда Қарақалпақстанның Нөкіс 
қаласынан Әбдіхалық Наурызов 
деген жігіт бірге болды. Өзі бір 
пысықтау жігіт еді. Жарты нанды 
бірге бөлісіп жедік. Елу үшінші 
жылы Сталин өлген соң, бізге де 
ептеп жылымық келе бастады. 
Жігіттер біртіндеп босап жатты. Біз 
Әбдіхалық екеуміз де жоғары жаққа 
бірнеше мәрте хат жаздық, еш 
жауап жоқ. Бірде түнде түсіме ше-
шем кіріп «Балам, жабығып жүрсің 
ғой, қамықпа, көп ұзамай елге, 
ортамызға аман-есен ораласың» 
деді. Бұл түсімді жақсылыққа жо-
рыдым. Елу алтыншы жылдың 
басында Әбдіхалықты шығарды 
да, мені жіберген жоқ. Әбдіхалық 
босап шыққан соң еліне бармай, 
бірден менің ауылыма жол тарта-
ды. Елде есепші болып істейтін 
ағайым бар еді, соның үйіне түседі. 
Ауылдағы кісілерден сұрастырып, 
маған пәле жауып, арыз жазған 
адамды іздеп табады да: «Керей 
Мусин үшін мен сенің жаныңды 
шығарамын, тезірек Ворошиловқа 
хат жаз да, бар шындықты айтып 
бер», - дейді. Соның дүмпуімен мен 
елу алтыншы жылдың қыркүйек 
айында елге оралдым. Қараша 
айында үйлендім. Мен келген соң 
үш айдан кейін шешем бақилық 
болды, - деп кемсеңдей еске алды 
ақсақал. 
Күлбаршын атты аруға үйленген Ке-

рей Мұсаұлы Лавровка ауылындағы 
өрт сөндіру депосына жұмысқа ор-
наласады, кейіннен соның бастығы 
болып, зейнеткерлікке шыққанша 
сонда жұмыс істейді. Құдай қосқан 
қосағы биылғы жылғы мамыр айында 
бақилық болып, өмірден озды. Екеуі 
үш ұл, бір қызды дүниеге әкеліп, 
тәрбиелеп өсірді. Балаларының 
бәрі өмірден өз орындарын тапқан, 
өз отбасылары бар. Ұлдары мен 
қызынан 12 немере, 20 шөбере сүйіп 
отыр, құдды бір тамырын тереңге 
жайған алып бәйтерек іспеттес. 
Қазір Көкшетау қаласында кенже ұлы 
Сейілбекпен бірге тұрады.
Керей ақсақалға тек 1985 жылы ғана 

кешірім беріліп, толығымен ақталады 
да, Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен 
бірдей құқыққа ие болады. Оған 
дейін Жеңіс күнін үйде жалғыз қарсы 
алатын. Ордені де, медалі де жоқ, 
ешкім құттықтамайды да. Сонда да 
жан күйзелісін ешкімге сездірмейтін.
Осынша тозақ отынан өтіп, тағдыр 
тауқыметін қанша тартса да 93 жа-
сар қария өткен күнге өкпе айт-
пайды. «Жас буын, келер ұрпаққа 
не  тілейсіз?» деп  сұрағанда : 
«Отаныңды сүй, халқыңа қызмет қыл 
және ешуақытта адамшылығыңды 
жоғалтпа !» деп  жауап  берді . 
 Сөз соңында айтарым, бір ғана 
ақиқат бар. Керей Мұсаұлы сын-
ды қарапайым қазақ жауынгерлері 
Отанын сатқан жоқ, оған опасыздық 
жасаған жоқ. Олар Отанды сүюдің 
ерен үлгісін көрсетті.

Жанат СӘБИТОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
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Қаз ір г і  таңда  қай  салада  болма -
сын тұтынушының өз құқығын білуі, өмірде 

кездесіп жататын көптеген келеңсіз жағдайларда 
көмектеседі. Күн сайын халыққа қызмет көрсету 
орта лықтарында (дүкен, базар, шаштараз, өндіріс 
және т.б.) тұтынушы құқығы жиі бұзылып жа-
тады. Соның ішінде көп кездесетіні азық-түлік 
сапасыздығы.
Қазақстан Республикасының 04.05.2010 жылғы 

№274-ІV «Тұтынушылардың құқығын қорғау тура-
лы» Заңының 11-бабына сәйкес, қолдану жағдайы 
белгіленген тауар (жұмыс, қызмет), сақталуы, тасы-
малдануы, жойылуы әрбір адамның денсаулығына, 
өміріне, мүлкіне, қоршаған ортаға қауіпсіз болуы 
қажет. Осы заң аясында әрбір тұтынушы сапалы тау-
армен, жұмыс және қызметтермен қамтамасыз етілу 
құқығын кеңінен пайдалана алады. Тұтынушы сатып 
алып жатқан тауары жөнінде және өндірушісі туралы 
толық және нақты мәлімет алуға құқылы.
Сонымен қатар, аталған Заңның 25-бабында 

көрсетілгендей тауар (мысалы, азық-түлік) тура-
лы ақпаратта келесі көрсеткіштер міндетті түрде 
көрсетілуі қажет:

1. Тауардың аты;
2. Түрлері, қажеттіліктері;
3. Тауардың талаптарға, техникалық регла менттерге 

және басқа да құжаттарға сәйкестігі туралы белгі;
4.  Тауардың  тағамдық ,  биологиялық  және 

энергетикалық құндылықтары туралы мәлімет тер;
5. Құрамы;
6. Тағам құрамында ГМО бар немесе жоқ екендігі 

туралы мәлімет;
7. Өндірушінің тауарлық белгісі;
8. Тауардың шыққан елі;
9. Тауарды алу жағдайы;
10. Тағам өнімдерін дайындау нұсқаулары;
11. Өндірілген күні және орны, пайдалану мерзімі, 

сақтау мерзімі;

Маман кеңесі
Тұтынушы құқығын білесіз беТұтынушы құқығын білесіз бе?

12. Өндірушінің аты, өндіріс орны, мекен- жайы;
13. Көлемі.
Сонымен бірге, тұтынушы қандай да бір тауар сатып 

алып жатса, сатушыдан кассалық түбіртек талап етуге 
құқылы. Себебі, сатып алған тауар сапасыз болып 
шықса, ал түбіртек болмаса, тұтынушының дәл сол 
жерде сауда жасағанын ешкім дәлелдей алмайды.
Сондай-ақ, 14 күн ішінде азық-түліктен өзге заттар 

тұтынушының талабын қанағаттандырмаса немесе 
қажетті сипатқа ие болмаса, оны ауыс тыруға құқығы 
бар. «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Заңның 
14-бабында: «Кепілді мерзім ішінде тауардың сапа-
сы өзіне сай емес болса, тұтынушы сатып алынған 
бағасын мөл шерлес азайтуды, тауардың кемшіліктерін 
ақысыз алып тастауды немесе тиісті сапасы бар 
тауарға ауыстыруды, шығынның орнын толтыру 
туралы келісімшартты бұзуды талап етуге құқылы». 
Егер, тауарды ауыстырудың қажеті болмаса, төлеген 
ақшаны қайтарып алуға құқылы.

«Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» 
Заңының 28-бабына сәйкес, сатушы (өндіруші, 
орындаушы) тұтынушының тауарды ерікті түрде 
таңдауын қамтамасыз етуі қажет және тұтыну шыны 
тауардың көптеген түрін, мөлшерін сатып алуына 
үгіттемеуі қажет. Сатушы тауарды сату кезінде өлшеу 
құралдарын қолдануға тиісті.
Егер, тұтынушы тарапынан тауардың салма ғына, 

санына немесе қандай да бір параметріне көңілі 
толмаған жағдайда сатушы (өндіруші) тұтынушының 
өзіне өлшеу құралдары арқылы өлшеуге мүмкіндік 
беруге міндетті.
Тұтынушы құқығының қорғалуы оның өмірі-

нің қауіпсіздігін, денсаулығының жақсы болуын, 
ақшасының далаға кетпеуін қамтамасыз етеді, осыны 
тұтынушының өзі ұмытпаса екен.

Бақытгүл РАМАЗАНОВА, 
Айыртау  аудандық тұтынушылар құқығын 

қорғау басқармасының бас маманы.                               

Мемлекет басшысы Н. Назарбаев Қазақстан 
халқына арнаған әр Жолдауында еліміздің 

дамуы үшін шағын және орта бизнесті дамыту 
керектігін үнемі айтады. «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты Жолдауында да шағын және орта 
бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша 
жұмысты жалғастыру қажет екендігіне тоқталса, 
бес институттық реформасын жүзеге асыруға 
бағытталған «100 нақты қадамда» да кәсіпкерлікті 
дамыту мәселесі назардан тыс қалмаған. Сондықтан 
да еліміздің әр аймағында кәсіпкерлікті дамыту 
бойынша жұмыстар белсенді жүргізіліп, мемлекет 
тарапынан өз ісін дамытамын дегендерге қолдау 
бар екендігі жан-жақты түсіндірілуде. 
Өткен аптада СҚО Кәсіпкерлер палатасы Айыр-

тау ауданының филиалы ғимаратында «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ мен «Халық-Казахинстрах» АҚ 
өкілдері ауданымыздың кәсіпкерлерімен кездесіп, 
«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын 
ұтымды пайдаланып, кәсібін дөңгелетіп отырған 
кәсіпкерлердің қатарын толықтыру, ісін жаңадан 
бастаған кәсіпкерлерді ақпараттандыру мақсатында 
семинар өткізді.

Шағын және орта бизнес
БАНК ӨКІЛДЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

Қазақстанның нағыз патри-
оты болу үшін ең алдымен, 
мемлекеттік тіл – қазақ тілін 
құрметтеу қажет. Өйткені Ел-
басы Н.Ә. Назарбаев «Бізді 
біріктіретін – мемлекеттік 
тіл», - деп тектен-текке айтқан 
жоқ. Қазақ елінде түрлі тари-
хи жағдайларға байланысты 
тұрақтап қалған жүздері басқа 
болса да жүректері бір, түрлері 
басқа болса да тілектері бір 
жүздеген өзге ұлт өкілдері 
жергілікті ұлт – қазақтармен 
бірге жасасып, тату-тәтті 
өмір сүріп келеді. Ұлттар мен 
ұлыстардың бір шаңырақ 
астында жарасымды өмір сүруі 
мемлекетіміздегі оң ұлтаралық 
саясаттың жемісі болса керек. 
Осындай берекелі бірлік пен 
мызғымас достықтың тамаша 

үлгісіне ие ұлттарды біріктіріп, ортақ мүдде аясында тоғыстырып отырған 
қазақ жері, екіншіден, әрине мемлекеттік тіл екені даусыз. 
Мария Гордеева №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының 11-ші сыныбында 

оқиды. Оқу екпіндісі. Болашақта дәрігер болуды армандайды. Қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерін жетік меңгерген. Сәуір айында басқа ұлт өкілдері арасында 
қазақ тілінде өткен «Абай оқуларының» аудандық, облыстық байқауларының 
жеңімпазы. Қазір 23 қыркүйекте Семей қаласында өтетін республикалық «Абай 
оқуларына» дайындалу үстінде. Мария Абайдың шығармаларын жатқа оқиды, 
Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясын қазақ тілінде оқып шыққан. 
Тіл – тірлігіміздің айғағы. Мемлекеттік тіл – қазақ тілін мен туған тілімнен кем 

көрмеймін. Әр оқушы үш тілді де бірдей деңгейде үйреніп, өздерін жеке тұлға 
ретінде таныта білсе, бұл алдымен ата-ана, ұстаз, тіпті, ел мерейі емес пе? Менің 
тілге деген алғаш қызығушылығымды арттырған шешем Сандуғаш Советқызы, 
содан кейін сүйікті ұстаздарым қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі Гауһар 
Қыдырбекова мен ағылшын тілінің мұғалімі Елена Коровина. Мен сол апайла-
рымнан көп нәрсені үйрендім. Әрине, мен осымен тоқталып қалмақ емеспін. Бір 
нәрсені үйрендім, білдім, толдым деп, сонымен шектелуге болмайды. Мүмкіндік 
болып тұрғанда оқып, алға ұмтылып, заман талабына сай болуға тырысу керек. 
Әр деңгейде ұйымдастырылып жүрген «Абай оқулары», «Мағжан оқулары» 
сияқты сайыстар біздер үшін өте қажет. Оның арқасында еліміздегі тіл саясаты 
қанатын кеңінен жайып, қабілетті жастар жан-жақты қолдауға ие болады. Еліміздің 
дамыған елдер қатарына қосылуы үшін «Тілдердің үштұғырлылығы» мәдени 
жобасының жүзеге асуына әркім өзінше үлес қосуы керек. Бұл – ортақ мақсат. 
Ол үшін әр жас қазақстандық білім алуға, мемлекеттік және басқа да тілдерді 
игеруге тиіс, туған елінің өміріне белсенді араласып, бастамашыл болуы қажет. 
Біз осылай ғана елімзді нығайтамыз және келешекте оған тірек бола аламыз, - 
дейді Мария ағынан жарылып. 
Заманының заңғар жазушысы Ғабит Мүсірепов «Ана тілін құрметтемеу – 

ештеңені сыйламау деген сөз. Жастар мұны қатты ескеруі керек. Жастар – біздің 
болашағымыз» -деген екен. Ендеше, ғұламалар айтқан ғибратты сөздерді бой-
ларына сіңіріп, қазақ тілінің көркеюіне сүбелі үлес қосып жүрген Мария Гордеева 
сынды аруымызға алдағы Семей қаласында өтетін сайыста жеңіске жете бер 
деп. Ақжол тілейік.

Жанат ҚАЖЫБАЙҰЛЫ.     

22 қыркүйек – Тілдер күні
ТУҒАН ТІЛІМНЕН КЕМ КӨРМЕЙМІНТУҒАН ТІЛІМНЕН КЕМ КӨРМЕЙМІН

Қазақстанда 2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап  «ҚР азаматтарына, 
орал ман дарға және Қазақстан Респуб ли касында тұруға ықтиярхаты бар 

тұлғаларға мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» 
Заңы күшіне енген болатын.
Осылайша, мемлекет «Жария ету 2014» бағдарламасы аясында біржолғы 

акция өткізіп, барлық тілек білдірушілерге өз мүліктерін, соның ішінде бұрын 
заңды экономикалық айналымнан шығарылып тасталған ақшаларын, заңды 
түрде жария етуге мүмкіндік береді.
Аталмыш заңда жария етуге жататын мүліктердің тізбесі айқын көрсетілген. 

Оған жататындар: ақшалар, құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық 
капиьалына қатысудың үлесі, Қазақстан аумағындағы құрылыс нормалары 
мен ережелеріне сәйкес келетін жылжымайтын мүлік, ғимараттар, сондай-ақ 
республикадан тысқары жерлердегі жылжымайтын мүлік.
Алайда, жоғарыда көрсетілгендердің бәрі бірдей жария етілмеуі мүмкін. 

Бұл адам мен мемлекеттің құқықтарына және бостандықиарына қарсы 
жасалған қылмыстардың, сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары мен 
қылмыстарының, сондай-ақ заңсыз жалған ақшалар, құнды қағаздар мен 
құжаттар жасаудың нәтижесінде алынған мүліктер мен ақшаларға қатысты. 
Құқықтары соттық тәртіпте дауда жүрген мүліктер де жария етуге жатпайды. 
Бұған несиелер ретінде алынған ақшалар, мемлекет пайдасына берілуге тиесілі 
мүліктер, бюджеттік қаражат есебінен құрылыстары аяқталған жылжымайтын 
мүлік нысандарындағы тұрғын және тұрғын емес ғимараттар жатады.

2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап өз мүлігін, ақшадан басқа, жария етуге 
тілек білдірушілер тұрғылықты жерлері бойынша салық органдарына Қазақстан 
Республикасының аумағынан тысқары жерлердегі мүліктеріне қатысты тиісті 
құжаттарын тапсырады, ал еліміздегі мүліктер бойынша жергілікті әкімдіктерде 
арнайы құрылған комиссиялар бар.
Аталмыш мекемелерге өтініш жасаған кезде азаматтар екі дана мүлігін 

жариялауға сәйкес түрдегі арыз, жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін ұсынуы керек, сондай-ақ нысанның техтөлқұжаты, ғимараттың 
техникалық зерттелуінің сарапт амалық қорытындысы қажет болады. 
Жария етілетін мүліктерге салық салынбайды, олар заңмен табыс ретінде 
қарастырылмаған. 
Жария ету үстіміздегі жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасады.
Егер қандай да бір сұрақтар туындайтын болса, мына мекенжай бойынша 

Айыртау ауданының әкімдігі жанындағы мүлікті жария етуді өткізу жөніндегі 
комиссияға хабарласуға болады: Саумалкөл ауылы, Ш. Уәлиханов 44 көшесі, 
10 кабинет, сенбі және жексенбі күндерінен басқа, күн сайын сағат 9.00-ден 
18.00-ге дейін. Тел: 8 (71533) 22751.

Аманбек МАХМЕТОВ,
жария ету жөніндегі комиссияның 

төрағасы.

Жария ету
Жылжымайтын мүлікті 

жариялау туралы

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ СҚОФ шағын бизнеске 
сату орталығының бастығы Николай Захаров банктен 
несие алу тәртібі, оның пайыздық мөлшерлемелері, 
кепілге қойылатын мүліктер жайлы толық ақпарат берді. 
Егер жеке немесе заңды тұлға тұлға банктен мемлекеттік 
бағдарламамен несие алғысы келсе, кепілге несиенің 
барлық құнының 30%-ын беруі керек, ал қалған 70%-ы 
«Даму Қоры» АҚ кепілдігімен қамтамасыз етіледі. 
Сонымен қатар кәсіпкер 14 пайыздың 4 қана пайы-
зын төлейді, ал қалған бөлігі пайыздық мөлшерлеме 
бөлігін қаражаттандыру ретінде мемлекет тарапынан 
өтелмек.

«Халық-Казахинстрах» АҚ-ның шағын және орта 
бизнес бөлімінің бастығы Майра Бестаева жұмыс ба-
рысында қызметкерді бақытсыз жағдайлардан міндетті 
түрде сақтандыру, көлік құралдары мен әрекеті үшінші 
тұлғаларға залал келтіретін нысан иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, олардың 
мөлшерлері жайлы айтып өтті.
Семинар барысында кәсіпкерлер өздерін толғандырып 

жүрген көкейкесті мәселелерін ортаға салып, мамандар 
тарапынан толық жауап алды.

Жанат СӘБИТОВ.
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Хабарландыру 
Саумалкөл ауылындағы жаңадан ашылған «Балауса» шағын 

орталығына 2-5 жасар балаларды қазақ және орыс топтарына 
қабылдаймыз. Бір балаға төленетін төлемақы бір айға 7500 теңге.
Байланыс телефоны: 87751715556; 87470394282.

Қылышын сүйретіп қыс та келіп 
қалды. Көпқабатты үйлерге жылу 
беретін маусымның да баста-
лар күні алыс емес. Тұрғындарға 
коммуналдық қызмет көрсететін, 
яғни, жылумен қамтамасыз ететін 
кәсіпорындардың ахуалы, қысқа 
әзірліктері қалай? Осы орайда 
біз «Айыртау-Су» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнының 
директоры Асылбек Есімовке 
жолығып ,  осы  мәселелер 
төңірегінде ой өрбіткен едік.

2015-2016 жылдардағы жылыту 
маусымына дайындық барысын-
да біздің кәсіпорынмен біршама 
жұмыстар атқарылды. Өткен жылғы 
жылыту маусымы аяқталған сәуір 
айынан бастап бірден жөндеу 
жұмыстарына  кірістік .  Шағын 
аудандағы модульды қазандық пен 
теміржол станциясы ауданындағы 
екі жылыту қазандықтарын жөндеуді 
аяқтауға жақынбыз. Жылыту мау-
сымы басталғанша олар дайын 
болады деген ойдамыз. Модульды 
қазандыққа Ресейден арнайы көмір 
үгітетін қондырғы әкеліп орнаттық. 
Жеткілікті мөлшерде жоғары са-
палы көмір сатып алғанбыз. Алда 
атқарылар жұмыстар да ауқымды. 
Үйлердің арасында тартылған 
құбырларды жамылғылармен орап, 
жылу шықпайтындай етіп жөндеу 
қажет. Бұл да біраз уақыт пен 
қаржыны қажет ететін жұмыс. 
Ендіг і  бір  өзект і  мәселе  – 

коммуналдық қызметтер үшін 
төлемақы жағдайы. Биылғы жылы 
жылыту маусымы аяқталған кез-

Өзекті мәселе
ТҐЛЕМАЌЫ УАЌЫТЫНДА ТҐЛЕНУІ КЕРЕКТҐЛЕМАЌЫ УАЌЫТЫНДА ТҐЛЕНУІ КЕРЕК

де тұрғындардың бізге қарызы 8 
млн. теңгені құрады. Бұл бұрын-
соңғы болмаған жағдай. Алдыңғы 
жылдары тұрғындардың қарызы 
жылыту маусымының аяғына 2-2,5 
млн. теңгені ғана құрайтын. Аудан 
әкімдігінің қызметкерлері, селолық 
округ әкімі, біздің қызметкерлер 
тарапынан да тұрғындармен кезде-
сулер өткізіліп, қарыздарды төлеу 
керектігі жайында жиналыстар 
өткіздік. Бәрі де төлейміз деп уәде 
береді де, артын аяқсыз қалдырады. 
Мысалы, шағын аудандағы жаңадан 
пайдалануға берілген №44 үйдің 
тұрғындары 1 млн. 84 мың теңге 
қарыз болды, қазіргі уақытта 270 
мың теңгесі әлі төленген жоқ. №8 үй 
(358000), №9 (16300), №75 (125000), 
№46 (185000), №47 (164000), №52 
(125000), №48 (240000) теңге 
берешек. Бұл тізімді одан әрі де 
жалғастыра беруге болады. Жеке-
леген тұрғындарға келетін болсақ, 
теміржол станциясындағы көппәтерлі 
үйлердің тұрғындары Н. Щеголова-
тых 28370 теңге, Қ. Мұқажанов 8302 
теңге, Л. Тілеукенова 26306 теңге, О. 
Бледнова 38277 теңге, Г. Несветеева 
114405 теңге, А. Жапарова 94307 
теңге қарыз. Осы жерде айта кететін 
тағы бір жағдай, кейбір азаматтар 
жаңадан пәтер сатып алған кезде 
сатушыдан коммуналдық қызметтері 
үшін қарызы жайлы анықтаманы 
талап етпейді. Содан барып кей-
де түсініспеушіліктер туындап жа-
тады. Атап айтар болсақ, шағын 
аудандағы №55 үйде тұратын Ж. 
Сұлтан мемлекеттік бағдарлама 
бойынша пәтерін сатқан, алайда 

жылу үшін 33011 теңге қарызын 
төлемеген. 
Қарыздарды өндіріп алу бойын-

ша көптеген жұмыстар жүргіздік. 
Тұрғындармен талай мәрте жиындар 
өткіздік, қарызы бар тұрғындармен 
жеке-жеке әңгімелестік. Тіпті болмаған 
соң, сотқа да бердік. Нәтиже шама-
лы. 2012 жылы біздің пайдамызға 
шығарылған сот шешімдері әлі 
күнге дейін қолымызда, алайда 
олар әлі орындалмаған күйлерінде. 
Соттық атқарушылар борышкерлер-
ден қарызды өндіре алмай келеді. 
қазір осындай 12 істі жекеменшік 
сот атқарушысына бердік. Кейбір 
тұрғындар үйлеріне барсақ есіктерін 
ашпайды да. Қарыздарымызды 
уақытында ала алмау салдары-
нан кәсіпорнымыз аудандық электр 
желісіне жарық үшін төлемақымызды 
төлей алмай отырмыз. Соның 
кесірінен олар біздің жарықты 
да өшіріп тастады. Бұқаралық 
ақпарат құралдарында алдын ала 
хабарлағанымыздай, қыркүйектің 21-
нен бастап көппәтерлі үйлердің қысқа 
дайындығын комиссиямен тексереміз. 
Әр үйдің подъездерін, жертөлелерін 
қарап, дайындық төлқұжатарын 
береміз. Егер кемшіліктері болса, 
жылыту маусымы басталғанша жою 
керек, әйтпесе біз ол үйге жылу 
бермейміз. 
Сөз соңында, тұрғындардан 

өтінеріміз, коммуналдық қызметтер 
үшін төлемақыларыңызды уақытында 
төлеңіздер, сонда үйлеріңіз үнемі 
жылы болады. 

Әңгімелескен 
Жанат СӘБИТОВ.    
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Қазақ тарихында патшалық билік жылдарында 
орыс азаматтарының пікірі негізінде тарихи тұлғасы 

біршама жағымды бағаланған, ал хан атаулының 
көпшілігіне қара бояу жаққан кеңестік билік жылда-
рында халыққа біржақты жағымсыз түрде бейнеленген 
хандар бар. Солардың бірі – Жәңгір хан. 
Ал мұның өзі хан ретінде емес, тіптен адам ретінде 

Жәңгір тұлғасын жан-жақты ашуға еш мүмкіндік бере 
қоймады. Тарихи шындықты әркім еркін айта алатын 
болған қазіргі заманда ақиқат жоғарыда көрсетілген екі 
пікірдің ортасында деуге негіз бар.

 Ішкі Орданың ханы Бөкей қайтыс болған соң, оның 
қалдырған өсиеті бойынша үлкен ұлы Жәңгір император 
І Александрдың Жарлығымен 1823 жылы таққа отырды. 
Ол жергілікті молдадан мұсылманша білім алып, онан 
соң әке ұйғарымымен біраз жыл Астраханның азаматтық 
губернаторының отбасында тұрып, орысша, еуропалық 

тәрбие көрді. Әкесі қайтыс болғанда Жәңгір он төрт жаста, 
яғни хан тағына отыратын кәмелеттік жасқа жете қойған жоқ 
еді. Сондықтан да анасы Атанның және әкесінің бауыры 
Шөке Нұралыұлының өтініштері бойынша, императордың 
шешімімен ел билігі уақытша Бөкейдің бауыры Шығайдың 
қолына берілді. 22 жасқа толғанда император І Алек-
сандр Жәңгірдің хан тағына отыруына рұқсат берді. 
Жәңгірдің хандық билікті қабылдап алуы 1823 жылдың 
қараша айында орын алғандықтан, оны қазақтардың 
рәсімі бойынша хан көтеру елге қолайлы, жылы 
мерзімге, яғни келер жылдың жаз айына қалдырылды.
Жәңгір хандық басқаруға елеулі реформа жүргізді. Ол 
бәрінен бұрын хандық басқару әкімшілігін жаңаша жаса-
ды. Енді әкімшілікте хан депутаты, хан кеңесінде бірнеше 
адам жұмыс жасайтын болды. Олардан басқа біраз 
адамдар старшын, есаул қызметіне кірісті. Базар сұлтаны, 
арнаулы тергеуші, іс жүргізетін кеңес бекітілді. Руларды 
ханның туыстары және оған берілген сұлтандар мен билер 
басқарды. Ру ішіндегі тармақтарды старшындар биледі. 
Бұлар Орынбор шекаралық комиссиясының бекітуімен 
қызметке кірісті. Жәңгірге дейін Ордада шын мәнінде бір 
орталыққа шоғырланған әкімшілік билік болған жоқ еді. 
Мұнда негізгі билік халыққа қадірлі билердің және әрбір 
рулық ауылдардағы жасы да жолы да үлкен ақсақалдар 
қолында топтастырылған еді. Енді хан руларға билікке 
өзінің туыстарын, сұлтандарды тағайындады. Бұл шын 
мәнінде ханның өзіне берілген сенімді адамдары еді. 
Жәңгір хан хандықтың әкімшілік орталығы ретінде 
Орда қаласын салдырды, онда арнайы жәрмеңке 
ашылып, хандықта тауарлы-ақша қатынастарының 
өркендеуіне жол ашылды. Хан қазақтарды Ресей оқу 
орындарында оқыту ісіне баса мән берді. Мысалы, ол 
1839 жылы 19-шілдеде император І Николай жазған 
өтінішінде Жол қатынастары корпусына, Орман ин-
ститутына, Технологиялық училищеге, Азаматтық 
инженер училищесіне қазақ балаларын оқуға алуды 
сұраған. Хан қазақ балаларының Ресей оқу орында-
рында бірден оқуға қабылдануға дайындықтары әлсіз 
екенін ескеріп, хан ставкасында оларды дайындықтан 
өткізетін арнайы училище ашты. Онда қазақ балалары 
араб, парсы, татар және орыс тілдерін оқып-үйренумен 
шектелмей, орыс шенеуніктерінің жақтырмағанына 
қарамастан ислам дінінің негіздерін де жан-жақты оқыды.
Мұсылмандық білімді кеңінен насихаттаған ол, орыс 
билеушілерінің келісімдерін алмай және Уфадағы діни 
жиналыстың рұқсатын сұрамай Орда аймағында 127 
молда ұстады. Олар балаларға негізінен араб және 
парсы тілдерінде шариғат ілімдерін оқытты. Жәңгірдің 
мұндай саясаты орыстар мен қалмақтар қоршаған Орда 
халқын жеделдете христиан дініне енгіземіз деп ойлаған 
миссионерлерге тосқауыл қойды. Орыс билеушілері 
сондықтан да Жәңгірдің дінге байланысты принципті 
ұстанымдарына қарсы болды. Жәңгір өлгеннен кейін оны 
орыстар Ордадағы діни мұсылмандық билікті ешкімнен 
рұқсат сұрамастан өзінің қолына жинақтады деп айып-

Қазақ хандығының құрылғанына – 550 жыл

Жәңгір хан жайлы не білеміз?

тады. Солай бола тұрса да Жәңгір 
қазақ балалары заман талабына сай 
орысша оқулары керек екендігін де 
түсінді. Сондықтан да оның тікелей 
қадағалауымен сұлтандар мен стар-
шындар Неплюев әскери училищесіне 
балаларын оқуға жіберулері тиіс 
болды. Жәңгір ханның Қазан 
университетіне бұқарлықтардан 
шығыс қолжазбаларын алып беру-
ге байланысты әрекеттері де на-
зар аудартады. Оның сол кездері-
ақ бұл қолжазбалардың ғылыми 
маңызын жақсы түсінгенін байқау 
қиын  емес .  Қазақ  даласына 
жіберілетін орыстардың экспеди-
цияларын жабдықтауға қосқан үлесі 
үшін Орынбор әскери губернато-
ры Г.А.Перовскийдің нұсқауымен 
1840 жылы хан генерал-майор 
әскери шеніне ие болды. Дегенмен 
де, Орданың экономикадық ахуа-
лын жергілікті халыққа салық салу 
есебінен түземек болған Жәңгірдің 
саясаты оның туы сы, Есім ханның 
ұлы Қайыпғали Есімовтың тарапынан 
қарсылыққа тап болып, халықтың бір 
бөлігінің ханға қарсы наразылығын, 
Орда тұрғындарының бір бөлігінің 
Қайыпғалиға ілесіп Жайықтың сол 
жағалауына көшіп кету әрекетін 
туғызды. Шынында да, ханның 
тікелей бұйрығымен халықтан мал 
басына қарай бір жылда бірнеше рет 
зекет салығын жинау қолға алынды. 
Мысалы, зекет көлемі төмендегідей 
болды: жүз жылқыдан – бір жылқы, 
жүз қойдан – бір қой, отыз сиырдан 
– бір сиыр, он түйеден – екі қой, әр 
түтіннен – бір қой. Бұдан басқа заттай 
және ақшалай салық жинау да орын 
алды. Мысалы, әр рудан жеті киіз жи-
нап алынатын болды. Бұл мәліметтер 

Қайыпғали Есімұлының 1829 жылы 31-тамызда Орынбор 
шекаралық комиссиясына айтқандарынан алынып отыр.
Алайда отаршылдар әрқашанда наразылардың емес, 
өзіне қызмет көрсетіп отырған ханның жағында болды. 
Жәңгірді қолдаған орыс әкімшілігі Қайыпғалиға қарсы 
әрекеттерге барып, оны екі рет тұтқынға алды, оған 
қарсы сот процесін ұйымдастырды. Алайда бұдан 
Жәңгір ештеңе ұтқан жоқ. Оған деген наразылықтың 
өршіп кеткені сондай, Кіші жүздің біраз рулары бірігіп, 
1830 жылы Қайыпқали Есімовты хан көтерді. 1836 жылы 
Хиуа ханы арнайы елші жіберіп, Қайыпқалиды қол дады. 
1837-1838 жылдар Исатай Тай ман ұлы мен Махамбет 
Өтемісұлы бастаған көтерілісшілерге Қайыпғали да 
қосылды. Осы жерде жалпы Исатай мен Жәңгірдің қарым-
қатынасы туралы мәселенің кеңестік тарихнамада бір 
жақты бұрмаланып көрсетілгенін айта кеткен жөн. Иса-
тай Беріш тайпасының бір тармағын билейтін старшын 
ретінде кезінде Жәңгір ханның сенімді адамдарының бірі 
болды. Мысалы, 1826 жылы 29-қарашада Жәңгір хан 
Исатайға Орда жері арқылы, Сарайшыққа тоқтап, онан 
ары Астраханға баратын және Ресей императорына жол 
тартқан Хиуа ханының елшісін қорғауды, материалдық 
жағынан қамтамасыз етуді тапсырды. Алайда халық пен 
ханның арасы шиеленісіп кеткен тұста Исатай халықтың 
жағына шықты. Жәңгірдің билігі күшейген тұста Орда-
да жер мәселесі шиеленісіп кетті. Жерлер сатылғанда 
олардың шекаралары айқын белгіленбеді. Ал мұның 
өзі үлкен тәртіпсіздікке алып келіп, жерге байланысты 
қазақтардың өз араларында жанжал туындатты. Қашанда 
хан тағына үміткер болған Қайыпғали Есімұлы бастаған 
наразылықтың шығуына және 1837 жылы Исатай 
бастаған 3000 қазақтың көтерілісіне ханың төңірегіндегі 
елге билік жасаған жақындарының озбырлығы 
мен қатар жоғарыда айтылғандар да себеп болды.
Осындай қайшылықты ахуал 1845 жылы Жәңгір хан 
ауыр науқастан қайтыс болған соң, орыс билігін Ішкі 
Ордадағы хандық билікті жою туралы шешім шығаруға 
алып келді. Өйткені Жәңгірдің реформасы негізінде мұнда 
қалыптасқан саяси-әлеуметтік ахуал отаршылдардың 
қазақтарды орыстандыру үрдісін жеделдетулеріне 
кедергі келтіріп қана қоймай, орысқа қарсы наразылықты 
өршітіп жіберді. Енді отаршыл билік Ішкі Орданы 
басқаруды уақытша кеңестің қолына берді. Ал оны 
патша шенеуніктері басқаратын болды. Қорыта келгенде 
айтарымыз, заманы қайшылықты болған, хандық билігі 
шын мәнінде орыс отаршылдары тарапынан тым шек-
телген Жәңгірдің қызметін біржақты бағалауға болмайды. 
Қалай десек те, еуропалық тәрбие алғанына қарамастан 
Жәңгір қазақтың дәстүрлі қоғамына тән белгілерді сақтап, 
дамытуға күш салған қазақ хандығының бірден-бір соңғы 
қайраткерлерінің бірі ретінде тарихымызда қала береді.

Талас ОМАРБЕКОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстан тарихы 

кафедрасының меңгерушісі, 
профессор, ҚР ҰҒА Құрметті академигі.

1. Златогорка орта мектебінің директоры (1 бірлік). 
Әкімшілік азаматтық лауазымының санаты, лауазымдық 

жалақысымен қызмет істеген жылдарына байланысты 75433 - 
90254 теңге.     
Лауазымдық міндеттер. Жарғыға және басқа да нормативтік құқықтық 

актілерге сәйкес білім беру ұйымының жұмысына басшылық жасайды. 
Ұстаздар және әдістеме кеңестерімен бірлесіп білім берудің мемлекеттік 
жалпыміндетті стандарттарын жүзеге асыруды ұйымдастырады. Жұмыс 
жоспарын, жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын бекітеді. Жалпы білім 
беру заңына сәйкес бекітілген учаске бойынша балаларды жалпы міндетті 
оқытуды қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие үдерісінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Зама-
науи ақпараттық технологияның дамуын қамтамасыз етеді. Мұғалімдердің 
(ұстаздардың) ұйымдарының, әдістемелік бірлестіктердің, балалар 
ұйымдарының жұмысына жәрдемдеседі. Білім беру жұмысын жүргізудің 
құқығына лицензиясына сәйкес оқушылардың, тәрбиеленушілердің 
контингентін қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілердің 
әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Ата-аналардың қорғауынсыз 
қалған жетім балалардың қатарынан тәрбиленушілердің заңды құқықтары 
мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқалары) қорғайды, 
туыстық қарым-қатынастарын ұстау үшін жағдайлар жасау бойынша шара-
ларды қабылдайды. Тәрбиеленушілер мен оқушылардың белгіленген нор-
малардан төмен емес күтіп ұстауы мен тұруы үшін жағдайды қамтамасыз 
етеді. Оқу-білім беру үдерісі уақытында оқушылар (тәрбиеленушілер) 
мен білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмірінің және денсаулықтарының 
қауіпсіздігіне қажетті жағыдайлар жасайды. Денсаулықтарын қорғау 
және нығайту мақсатында оқушылардың тамақтануы мен медициналық 
қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету бойынша жұмысты және бақылауды 
ұйымдастырады. Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлігі 
мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрылтайшыларға қаржылық 
және материалдық қаражаттардың түсуі мен жұмсалуы жайлы есеп 
береді.
Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базасының есебін, 

сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі 
ережелерінің, санитарлық-гигиеналық түзімнің еңбек қорғау және 
техникалық қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауап береді.                      
Ұстаз кадрлары мен көмекші қызметкерлердің іріктеуін және орнына 

қоюын жүзеге асырады, басқару құрылымын, штаттық кестені және 
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, олардың кәсіби 
шеберліктерінің артуы үшін жағыдай жасайды. Педагогикалық кеңеске 
басшылық етеді. Белгіленген тәртіпте қызметкерлердің аттестацияла-
нуын өткізеді. Жұмыста ерекше көзге түскен мұғалімдер мен білім беру 
ұйымының басқа да қызметкерлерін марапаттаулар мен наградаларға 
ұсынады, өз құзырының шегінде жазалаулар тағайындайды. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (оларды ауысты-

рушы тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Білім беру ұйымын мемлекеттік 
және басқа да ұйымдарда ұсынады, қажетті есеп берулердің дайындалуын 
және ұсынылуын қамтамасыз етеді. 
Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасында Тілдер 
туралы», «Қазақстан Республикасында баланың құқықтары туралы», 
«Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы», «Неке және жанұя туралы», 
«Мүгедектігі, асыраушысынан айырылу және жасы бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет 
көрсетулер туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және 
медициналық-педагогикалық түзетулік қолдаулар туралы», «Кәмелеттік 
жасқа толмағандар арасында құқықбұзушылықтың алдын алу және 
балалардың қараусыз қалуын ескерту туралы» заңдарын және білім беруді 
дамытудың бағыты мен келешектерін анықтайтын басқа да нормативтік 
актілерді; педагогика мен психология негіздерін; білім берудің мемлекеттік 
жалпыміндетті стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың 
жетістіктерін; менеджмент, қаржылық-шаруашылық әрекет негіздерін, 
еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке 
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын; санитарлық ережелер мен 
нормаларды.  
Біліктілік талаптары: 
Байқауға қатысуы үшін  орта білім мемлекеттік мекемесінің басшысы 

лауазымына үміткерлердің болуы керек:
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім (педагогикалық немесе 

бейіні бойынша); педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес немесе 
білім беру ұйымдарында немесе білім беру ұйымдарына бейіні сәйкес 
келетін ұйымдарда басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі бес жылдан 
кем емес; 
бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы;
педагогикалық салада үш жылдан кем емес әкімшілік жұмыс тәжірибесі 

немесе білім беру ұйымдарында немесе білім беру ұйымдарына бейіні 
сәйкес келетін ұйымдарда басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі бес 
жылдан кем емес; 
облыстың білім беру басқармасымен үміткердің келісімінің болуы;
сотталуының болмауы.
Комиссиямен белгіленген мерзімде Байқауға қатысуы үшін басшы лауа-

зымына үміткер ұсынуы қажет:
1) конкурстық комиссия төрағасы атына, тіркелген жерін, нақты тұрған 

жерін, байланыс телефондарын көрсете отырып, өтініш;      
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі; 
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) суретімен кадрлар есебі жөніндегі жеке парағы;
6) бар жазалаулары мен марапаттауларын көрсете отырып бұрынғы 

жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) бар біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 

көшірмесі;
8) медициналық куәландырудан өткені туралы құжат;
9) сотталғаны жоқтығы туралы анықтама.
Байқауға қатысуы үшін ұсынылған құжаттардың көшірмелері нотари-

алды немесе жұмыс орнының кадр қызметімен куәландырылады. 
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы байқауға қатысушының 

құжаттарын қайтарып беруге негіз болып табылады.  
Байқауға қатысушы оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 

деңгейіне (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже мен атақтарының 
тағайындалуы, ғылыми жарияланымдары туралы құжаттардың, бұрынғы 
жұмыс орнынан басшылықтың ұсынымдарының көшірмелері және тағы 
басқалары) қатысты қосымша ақпараттарды ұсына алады. Байқауға 
қатысушымен әңгімелесу және конкурстық комиссияның қорытынды 
отырысы аталмыш байқау бойынша құжаттарды қабылдау мерзімі 
аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді. 
Байқауға қатысуы үшін қажетті құжаттар Айыртау ауданының бұқаралық 

ақпарат құралдарында ресми жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн 
ішінде конкурстық комиссияның төрағасы С.К.Жақыповқа мына мекен-жай 
бойынша ұсыну қажет: 150000, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауда-
ны Саумалкөл селосы ықшам аудан 20-шы үй, СҚО Айыртау ауданының 
білім бөлімі, телефондар: 8 (715-33) 27-481 «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» ММ әкімшілік 
азаматтық лауазымының бос орнына 

ашық байқау жариялайды
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА «Көкшетау» МҰТП РММ Айыртау филиалы ҚР Экологиялық кодексінің 
57 бабының 1 тармағына сәйкес 2015 жылға ағаш кесуге мемлекеттік 
сараптама жүргізілетіні жөнінде хабарлайды:
Жаппай санитарлық кесу - 116,1 га/10740м3;
Іріктеп санитарлық кесу - 2,4 га/39м3;
Өрт үзілімдерін кесу -10,1 га/1074м3;
Орам соқпақтарын кесу - 2,9 га/444м3;
Сирету - 17,8 га/246м3;
Барлық мақсаттарда кесу - 998,6 га/1010м3;
Орам соқпақтарын тазарту - 0,9 га/24м3.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ДҮЙСЕНБІ, 21 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 9:45 «Апта.
kz» 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 
«Серпіліс» 12:35 «Баламен бетпе-бет» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ». 14:05 
«КЕЛІН». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
17:00 «Менің Қазақстаным!». 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Білгіштер». М\х. 
18:05 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». 
Т\х. 19:05 «ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА» 
19:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 20:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:00 «ЖАРЫҚ». Т\х. 22:00 
«КЕЛІН». Т\х. 23:00 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:20 «SPORT.KZ» 0:45 
«Көкпар». 1:30 «Тарих толқынында» 
1:55 «Менің Қазақстаным!» 2:30 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Көк тарландары». 
4:20 «Ақсауыт» 

ХАБАР 
7:02 «Білгенге маржан» 8:00 «Жаңа 

күн» 9:00 «Жаңа күн» 10:00 «Жеті 
күн» 11:00 «Әр үйдің сыры басқа» Д\
д11:45 «Магия кухни» 12:20 «Подари 
детям жизнь» 12:25 М\с. «Маша и 
медведь» 12:35 М\с. «Джейк и пираты 
Нетландии» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:05 
Т\с. «Женский доктор-2» 15:00 Ново-
сти 15:15 «Бұйымтай» 16:00 «Өмір 
сабақтары» Д\д16:30 Т\х. «Достық 
жәрмеңкесі» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 Т\х. «Болашағым өз қолымда» 
18:00 Новости 18:15 Т\х. «Жігіттер 
хикаясы» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 
«Ничего личного» 22:00 Т\с. «След» 
22:50 «Көзқарас» 23:20 «Жекпе-жек» 
0:05 Қорытынды жаңалықтар 0:35 
Итоги дня 1:05 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д1:40 Қорытынды жаңалықтар 2:10 
Итоги дня 2:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив 12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 
12:55 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 14:00 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 15:00 «П@УТINA» 15:20 
«X FACTOR». 15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@
УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 Кино 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 2:15 «П@
УТINA» 2:35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
3:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
23.50 «Честный детектив» 00.50 Х/ф 
«Собака на сене» 1 с. 02.15 Т/с «Чок-
нутая» 04.10 «Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
9.00 «Служу России». 9.35,12.15 Т/с 

«Смерть шпионам. Скрытый враг», 1-3 
с. 12.00,16.00,21.00,2.00 Новости дня. 
13.00,17.00 Военные новости. 13.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Скрытый враг», 4 с. 
14.20,16.15 Т/с «Александровский сад», 
1 и 2 с. 16.45,17.05 Т/с «Александров-
ский сад», 3-6 с. 21.30 Д/с «Личные 
враги Гитлера». Фильм 1. 22.15 Х/ф 
«Тройная проверка». 0.10 Х/ф «Право 
на выстрел». 2.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». 3.55 «Военная приемка». 
6.25 Х/ф «Никто не хотел умирать». 
8.30 Д/с «Хроника победы». 

СЕЙСЕНБІ, 22 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Жарық». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«Ұлы дала дүбірі». Д\ф 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ». 14:05 «КЕЛІН». Т\х. 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». . 16:10 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 17:05 «Келбет» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Білгіштер». 
М\х. 18:05 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС». Т\х. 19:05 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 19:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 20:15 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 «ЖАРЫҚ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 23:00 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:20 «Қылмыс пен жаза» 
0:45 «Келбет» 1:20 «Дауа» 1:50 «Ұлы 
дала дүбірі». Д\ф 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:45 «Көк тарландары». 4:30 «Тарих 
толқынында» 

ХАБАР 
7:02 «Білгенге маржан» 8:00 «Жаңа 

күн» 9:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с. «След» 11:00 
Новости 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д11:45 «Магия кухни» 12:15 «Пода-
ри детям жизнь» 12:20 Т\с. «Ничего 
личного» 12:50 «Экономкласс» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:10 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т\с. «Женский 
доктор-2» (Россия) 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Д\д16:30 Т\х. «Достық жәрмеңкесі» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 Т\х. 

«Болашағым өз қолымда» 18:00 Но-
вости 18:15 Т\х. «Жігіттер хикаясы» 
19:05 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследо-
ваний» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 
«Ничего личного» 22:00 Т\с. «След» 
22:50 «Көзқарас» 23:20 «Арнайы ха-
бар» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
0:20 Итоги дня 0:50 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\д1:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив 12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 15:00 «П@
УТINA» 15:20 «X FACTOR». 15:30 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Кино «ПРИНЦ СИБИРИ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 
Кино «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 2:15 
«П@УТINA» 2:35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 3:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
23.50 Вести.doc 01.05 Х/ф «Собака на 
сене» 2 с. 02.30 Т/с «Чокнутая» 04.25 
«Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
 9.00 Д/с «Оружие ХХ века». 9.20 

Х/ф «Слепой музыкант». 10.50,12.15 
Х/ф «Следопыт». 12.00,16.00,21.00,2.00 
Новости дня. 13.00,17.00 Военные ново-
сти. 13.05 Х/ф «Затмение». 14.20,16.15 
Т/с «Александровский сад», 7 и 8 с. 
16.45,17.05 Т/с «Александровский сад», 
9-12 с. 21.30 Д/с «Личные враги Гитле-
ра». Фильм 2. 22.15 Х/ф «Балтийское 
небо». 2.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». 3.55 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». 5.20 Т/с «Зверобой 3», 1-4 с. 

СӘРСЕНБІ, 23 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Жарық». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«Ұлы дала дүбірі». Д\ф 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ». 14:05 «КЕЛІН». Т\х. 
15:00 «ӘЙЕЛ  БАҚЫТЫ». .  16:10 
«ЖҮРЕГІМ  СІЗГЕ  АМАНАТ». Т \х . 
17:05 «Sport.kz» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Білгіштер». М\х. 18:05 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ  ТҮС» .  Т \х .  1 9 : 0 5 
«ЖУРНАЛИСТІК  ЗЕРТТЕУ» 19:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 20:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:00 «ЖАРЫҚ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 23:00 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:20 
«Журналистік зерттеу» 0:45 «Поэзия 
әлемі» 1:20 «Ақсауыт» 1:50 «Ұлы 
дала дүбірі». Д\ф 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:45 «Көк тарландары». 4:30 «Қылмыс 
пен жаза» 

ХАБАР 
7:02 «Білгенге маржан» 8:00 «Жаңа 

күн» 9:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с. «След» 11:00 
Новости 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д11:45 «Магия кухни» 12:15 «Подари 
детям жизнь» 12:20 Т\с. «Ничего лич-
ного» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:10 
«Семейные мелодрамы» (Украина) 
14:00 Т\с. «Женский доктор-2» (Россия) 
15:00 Новости 15:15 «Біздің үй» 16:00 
«Өмір сабақтары» Д\д16:30 Т\х. «Достық 
жәрмеңкесі» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 Т\х. «Болашағым өз қолымда» 
18:00 Новости 18:15 Т\х. «Жігіттер 
хикаясы» 19:05 «Біздің үй» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «100 
бизнес-тарихы» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Ничего личного» 22:00 Т\с. «След» 
22:50 «Көзқарас» 23:20 «Бюро рассле-
дований» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
0:20 Итоги дня 0:50 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\д1:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив 12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 15:00 «П@
УТINA» 15:20 «X FACTOR». 15:30 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Кино «ПРИНЦ СИБИРИ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 
Кино «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 2:15 
«П@УТINA» 2:35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 3:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
 05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Склифосовский» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Непридуманная жизнь» 22.55 

«Специальный корреспондент» 00.35 
Х/ф «Театр» 1 с. 02.00 Т/с «Чокнутая» 
04.00 «Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
 9.00 Д/с «Русская император-

ская армия». 9.10,12.15 Т/с «Два 
капитана». «Мосфильм», 1 и 2 с. 
12.00,16.00,21.00,2.00 Новости дня. 
12.25,13.05 Т/с «Два капитана». «Мос-
фильм», 3 с. 13.00,17.00 Военные 
новости. 14.20,16.15,16.30,17.05 Т/с 
«Александровский сад». «Три дня в 
Одессе», ч. 1. 17.35 Т/с «Александров-
ский сад». «Гибель команды», ч. 2. 
19.45 Д/ф «Танки 2-й мировой войны», 
1 с. 20.35 «Научный детектив». 21.30 
Д/с «Личные враги Гитлера». Фильм 3. 
22.15 Х/ф «Меня это не касается...». 
0.05 Х/ф «Это было в разведке». 2.20 
Д/с «Легенды советского сыска». 3.55 
Х/ф «Затмение». 5.05 Т/с «Зверобой 
3», 5-8 с. 

БЕЙСЕНБІ, 24 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Жарық». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«Ұлы дала дүбірі». Д\ф 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ». 14:05 «КЕЛІН». Т\х. 
15:00 «ӘЙЕЛ  БАҚЫТЫ». .  16:10 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 17:05 
«Иман айнасы» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Білгіштер». М\х. 18:05 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ  ТҮС» .  Т \х .  1 9 : 0 5 
«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ :  ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 19:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 20:15 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 «ЖАРЫҚ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 23:00 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:20 «Тарих 
толқынында» 0:45 «Жан жылуы» 1:05 
«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 
1:30 «Иман айнасы» 1:50 «Ұлы дала 
дүбірі». Д\ф 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:45 «Көк тарландары». 4:30 «Агро-
бизнес». 

ХАБАР 
7:02 «Білгенге маржан» 8:00 «Жаңа 

күн» 9:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с. «След» 11:00 
Новости 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 11:45 «Магия кухни» 12:15 «По-
дари детям жизнь» 12:20 Т\с. «Ничего 
личного» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:10 
«Семейные мелодрамы» (Украина) 
14:00 Т\с. «Женский доктор-2» (Россия) 
15:00 Новости 15:15 «Біздің үй» 16:00 
«Өмір сабақтары» Д\д16:30 Т\х. «Достық 
жәрмеңкесі» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 Т\х. «Болашағым өз қолымда» 
18:00 Новости 18:15 Т\х. «Жігіттер 
хикаясы» 19:05 «Жекпе-жек» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Силь-
ные духом» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 
«Ничего личного» 22:00 Т\с. «След» 
22:50 «Көзқарас» 23:20 «100 бизнес-
тарихы» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
0:20 Итоги дня 0:50 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\д1:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 «ЕРАЛАШ» 
9:10 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 11:40 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ КУБОК В 
СОЧИ 14:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
15:10 «X FACTOR». 15:20 «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 20:00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@
УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 Кино 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 2:15 «П@
УТINA» 2:35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
3:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России» 09.00 Праздник 

Курбан-Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной мечети 09.55 
«О самом главном» 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Вести 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» 22.55 «Поединок» 00.35 Х/ф 
«Театр» 2 с. 02.05 Т/с «Чокнутая» 
04.00 «Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
9 . 0 0  Д /с  «Москва  фронту» . 

9.25,12.15 Т/с «Два капитана». «Мос-
фильм», 4 и 5 с. 12.00,16.00,21.00,2.00 
Новости дня. 12.55,13.05 Т/с «Два капи-
тана». «Мосфильм», 6 с. 13.00,17.00 Во-
енные новости. 14.20,16.15,16.35,17.05 
Т/с «Александровский сад». «Гибель 
команды», ч. 2. 19.45 Д/ф «Танки 2-й 
мировой войны», 2 с. 20.35 «Научный 
детектив». 21.30 Д/с «Личные враги 
Гитлера». Фильм 4. 22.15 Х/ф «Мы с 
Вами где-то встречались». 0.05 Х/ф 
«Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». 2.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». 3.55 Х/ф «Ветер «Надежды». 
5.25 Т/с «Зверобой 3», 9-12 с. 

ЖҰМА, 25 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Жарық». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«Ұлы дала дүбірі». Д\ф 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ». 14:05 «КЕЛІН». Т\х. 
15:00 «ӘЙЕЛ  БАҚЫТЫ». .  16:10 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 17:05 

«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Білгіштер». М\х. 18:05 «ИМАН 
АЙНАСЫ» 18:30 «Журналистік зерттеу» 
18:55 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 19:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 20:15 «СЕРПІЛІС» 
2 1 : 0 5  «Шын  жүрек тен ! » .  2 2 : 0 0 
«КЕЛІН». Т\х. 23:00 «Жайдарман». 
23:35 ЖАҢАЛЫҚТАР  0:20 Драма 
«Қош бол, Гүлсары!» 2:00 «Ұлы дала 
дүбірі». Д\ф 2:35 «Иман айнасы» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 3:45 «Ғасырлар үні». 
4:25 «Жайдарман». 

ХАБАР 
7:02 «Білгенге маржан» 8:00 «Жаңа 

күн» 9:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с. «След» 11:00 
Новости 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д11:45 «Магия кухни» 12:15 «Подари 
детям жизнь» 12:20 Т\с. «Ничего лич-
ного» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:10 
«Семейные мелодрамы» (Украина) 
14:00 Т\с. «Женский доктор-2» (Рос-
сия) 15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» Д\д16:30 «Ұлт 
саулығы» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Бармысың, бауырым?» 18:00 Новости 
18:15 Т\х. «Жігіттер хикаясы» 19:05 
«Орталық Хабар» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Тур де Хабар» 
21:00 Итоги дня 21:30 Тұсаукесер!!! 
«Жанды дауыс» 23:50 Т\х. «Жаным» 
1:05 Қорытынды жаңалықтар 1:35 Итоги 
дня 2:05 «Әр үйдің сыры басқа» Д\
д2:35 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив 12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:15 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 15:10 «П@УТINA» 15:30 
Комедия «КРЕПКИЙ БРАК» 17:35 «ЖДИ 
МЕНЯ». КАЗАХСТАН 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 23:50 
«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 3:05 «П@УТINA» 3:25 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 4:10 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 «Петросян-шоу» 22.55 
Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 00.50 
Х/ф «Любовь до востребования» 02.55 
«Горячая десятка» 04.00 «Комната 
смеха» 

ЗВЕЗДА 
9.00 Д/с «Хроника победы». 9.30 Х/ф 

«Поздняя встреча». 11.10,12.15 Х/ф «По-
следний дюйм». 12.00,16.00,21.00,2.00 
Новости дня. 13.00,17.00 Военные 
новости. 13.15 Х/ф «Срок давности». 
15.10,16.15 Х/ф «Родина или смерть». 
17.10 Х/ф «Судьба человека». 19.20 
Х/ф «Сережа». 21.35 Х/ф «Запасной 
игрок». 23.10 Х/ф «Медовый месяц». 
1.00,2.20 Х/ф «Сицилианская защита». 
3.10 Х/ф «Зайчик». 4.55 Т/с «Зверобой 
3», 13-16 с. 

СЕНБІ, 26 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Концерт 8:00 «Қымызхана» 
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ». Отбасылы-танымдық бағдарлама 
10:05 «ДАУА» 10:40 «Айдаһар мінген 
шабандоздар». М\х. 11:30 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 12:20 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 
12:50 «Қазақстан  дауысы» 14:25 
«Атырау мұнайы. 70 жыл». Д\ф 15:05 
«Әзіл әлемі» 16:05 Драма «Жас жау-
ынгер» 17:50 «Қара шаңырақ». Т\х. 
19:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 20:05 Мейрамбек 
Бесбаевтың концерті 21:00 «СЕНБІЛІК 
КЕЗДЕСУ» 22:35 «ЖАЙДАРМАН». 
АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ КУБОГІ. 
0:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:10 Драма «Жас 
жауынгер» 2:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:25 
«Дауа» 4:00 «Білгірлер бәйгесі». 

ХАБАР 
7:00 «Қалжың  қоржыны» 8:30 

М\с. «Динофроз» 9:00 «Бармысың, 
бауырым?» 9:40 «Продвопрос» 10:05 
«Ұлт саулығы» 10:35 М\ф . «Охотник 
на драконов» 11:55 Кино. «Любовь и 
пицца» 13:35 «Орталық Хабар» 14:30 
«Жанды дауыс» 16:50 «Мен - чемпион» 
17:25 Сказка Братьев Гримм «Дьявол 
с тремя золотыми волосками» 18:40 
«Бенефис-шоу» 19:50 «Ду-думан» 21:00 
«Жеті күн» 22:00 Мегахит. «Дети Хуанг 
Ши» 0:10 Т\х. «Жаным» 1:40 Спектакль 
«Отыз ұл болғанша»

ЕВРАЗИЯ 
6:00  «Контрольная  закупка» 

6:20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 7:50 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:25 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 «СМАК» 9:40 Кино «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ӘН ДАРИЯ» 13:10 «КАРАОКЕ 

ТАКСИ» 13:45 «101 КЕҢЕС» 14:20 «П@
УТINA+» 15:30 Кино «БАБЬЕ ЛЕТО» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:30 
«X FACTOR». Шестой сезон 22:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:30 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 0:00 Мировое кино. 
«МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 3:20 «КАРАО-
КЕ ТАКСИ» 3:45 «101 КЕҢЕС» 4:05 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 4:35 «Контрольная 
закупка» 

РОССИЯ 1 
04.50 Комедия «Старый знакомый» 

06.35 «Сельское утро» 07.05 «Диалоги 
о животных» 08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-
сти - Москва 08.20 МУЛЬТ утро 09.30 
«Правила движения» 10.15 «Это моя 
мама» 11.20, 14.30 Х/ф «Бабье лето» 
15.30 «Субботний вечер» 17.15 Х/ф 
«Некрасивая любовь» 19.10 «Знание - 
сила» 20.00 Вести в субботу 20.45 Х/ф 
«Исцеление» 00.35 Х/ф «Два мгновения 
любви» 02.40 Х/ф «Вам телеграмма...» 
04.00 «Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
9.00 М/ф. 10.05 Х/ф «Мы с Вами где-

то встречались». 12.00,16.00,21.00,2.00 
Новости дня. 12.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 12.40 «Послед-
ний день». 13.25 «Не факт!» (6+). 14.00 
Д/ф «Таран». «Наследники Нестерова», 
ч. 1. 14.45,16.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 16.55 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья нора», 1-4 с. 
(16+). 21.20 «Процесс». 22.10 «Ванга о 
России». Специальный репортаж. 22.30 
Х/ф «Екатерина Воронина». 0.25,2.20 
Х/ф «Дорогой мой человек». 2.55 Х/ф 
«Забытая мелодия для флейты». 5.30 
Х/ф «Родина или смерть». 7.15 Х/ф 
«Взрослый сын». 

ЖЕКСЕНБІ, 27 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Концерт 8:30 «Қымызхана» 
9 : 0 0  «АҚСАУЫТ»  9 : 3 0  «БҮГ ІН 
ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 11:25 «Саяхатшы Дара». М\х. 
12:15 Мультфильм 12:35 «АЙГӨЛЕК». 
13:40 «АДАМЗАТТЫҢ БӘРІН СҮЙ, 
БАУЫРЫМ  ДЕП» .  1 8 : 1 5  «Қара 
шаңырақ». Т\х. 20:00 «АПТА. КZ» 21:00 
«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 22:35 Комедия 
«Алаяқ Дик пен Джейн» 0:10 «КӨКПАР». 
0:55 Мелодрама «Хеллен Келлер» 2:30 
«Апта. Кz» 3:35 «Көкпар». 

ХАБАР 
7:00 «Қалжың  қоржыны» 8:30 

«Айбын» 9:00 «Жеті күн» 10:00 «Ас 
арқау» 10:30 «Я - чемпион» 11:00 М\ф 
. «Планета 51» 12:30 Сказка Братьев 
Гримм «Бременские музыканты» 13:40 
«Ду-думан» 14:55 Концерт Алтынай 
Жорабаеваның «Қазақстаным, алға!» 
атты ән кеші 17:05 «Өмір сабақтары» 
Д\д17:40 Кино. «Осторожно корова!» 
19:05 Кино. «Осторожно корова!» 
19:50 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті 
күн» 22:00 Мегахит. «Исходный код» 
23:40 Т\х. «Жаным» 1:40 Спектакль 
«Ұйқыдағы ару» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
8:05 «П@УТINA» 8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 «ВОСКРЕС-
НЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО». 10:50 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» 12:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 14:10 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 15:05 «X FACTOR». 16:30 
Кино «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «ӘН  ДАРИЯ» 0:10 «КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК 3:15 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

ЗВЕЗДА 
9.00 Х/ф «Меняю собаку на па-

ровоз». 10.15 Х/ф «Медовый месяц». 
12.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым. 12.25 «Служу России». 12.55 
«Военная приемка». 13.45 «Поступок». 
14.30 «Научный детектив». 14.50,16.15 
Х/ф «Шестой». 16.00,2.00 Новости дня. 
16.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
19.00 Х/ф «Сицилианская защита». 
21.00 Новости. Главное. 21.40 «Особая 
статья». 22.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». 0.50,2.20 Х/ф «Запасной игрок». 
2.45 Х/ф «Никто, кроме нас...». 4.55 
Х/ф «Давай поженимся». 6.30 Х/ф 
«У матросов нет вопросов!». 8.15 Д/с 
«Хроника победы». 

РОССИЯ 1 
05.15 Х/ф «Время желаний» 07.20 

«Вся Россия» 07.30 «Сам себе режис-
сер» 08.20, 03.35 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто к 
одному» 10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе 11.00, 14.00 
Вести 11.10 Большой праздничный 
концерт 13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье» 
15.30 «Главная сцена» 17.55 Х/ф 
«Самое главное» 20.00 Вести Недели 
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 00.30 Х/ф «Кровь 
с молоком» 02.40 «Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака» 04.05 «Ком-
ната смеха» 
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Жуырда жетім және ата-
аналарының қамқорлықтарынсыз 

қалған балаларға арналған Ай-
ыртау мектеп-интернатының 
тәрбиеленушілері мен тәрбиешілері 
Айыртау  ауданы  бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасына 
қонаққа барып қайттық. 
Бас қарма  басшысы  Саян 

Жаңбыршыұлы Мейрамов және меке-
ме  қызметкерлері  қуана қарсы алды. 
Ондағы  қызметкерлер әр сала бойын-
ша  халыққа қандай қызмет атқарып 
жатқаны жайлы айтып берді. Біздің 
балалар сол мекемеде  өз өнерлерін 
ортаға салып, ән айтып би биледі.
Мекеме қызметкерлері балаларға 

арнап дастархан жасап, жақсы  тілектерін жеткізсе, 
тәрбиеленушілер  болашақта қандай маман иесі болатын-
дарын айтып, өз ойларын ортаға салды. Біз, Айыртау мек-
теп- интернатының тәрбиешілері мен тәрбиеленушілері, 
көрсеткен жақсылық пен қамқорлықтарыңызға 

Алғыс 
ҚАМҚОРЛЫҚ АЯСЫНДАҚАМҚОРЛЫҚ АЯСЫНДА

алғысымызды білдіре отыра, Сіздерге зор денсаулық, 
ашық аспан,  адал еңбектеріңіздің жемісін көріп, ойлаған 
арман мен тілектеріңізге жете берулеріңізге шын жүректен 
тілектеспіз!                        

2 отбасының тәрбиешілері.

 Саумалкөл қазақ 
орта мектебінде  жыл  
сайын «Мектепке жол», 
«Қайырымдылық» 
акциялары өткізіліп 
тұрады  және  өте 
жақсы жолға қойылған. 
Мектеп  директоры 
Меңдігүл Олжабаеваға, 
әлеуметтік педагог 
Жамал Тақауоваға  
ризашылығымыз 
шексіз. Қай күнде бол-
масын жағдайымызды 
сұрап , көмектерін ая-
майды.

 Биыл ғы  жылы 
менің  балаларыма 
демеушілік көрсеткен 
«Ратмир» ЖК және 
жеке кәсіпкер Исин Оралбек Амандықұлына әжелік 
ақ батамды беремін. Отбасың аман болып, денің сау, 
еңбегің жемісті болсын. «Береген қолым, алаған»,- де-
гендей кәсіпкерлігің шыңдалып, өрісің кеңейіп, тасың 
өрге домалай берсін, Оралбек балам.  Еліміздің елеулі, 
абыройлы, дархан, қайырымды ер азаматтарының 
мәртебесі арта берсін.

Көпей ДҮЙСЕНОВА. 

  Алғыс 
Әжейдің ақ батасыӘжейдің ақ батасы

Мектеп табалдырығын 
алғаш аттағалы отырған 
балдырғандардың  Білім 
күнін асыға күтетіні анық. 
Алғашқы ұстаз, алғаш рет 
қолға қалам алып, әріп 
тану, дәріс алу әрбір бала 
үшін үлкен жаңалық. Жаңа 
өмірге қадам басып, оң мен 

солын ажырата бастаған  балалар үшін мектеп – 
жарқын болашаққа апарар ұзақ та қиын жол. 
Барлық білім ошақтары секілді біздің мектебімізде 

де «Мектепке жол» акциясы бойынша  мектеп 
табалдырығын алғаш аттағалы  отырған бүлдіршіндер 
мен көпбалалы отбасынан шыққан балаларға көмек 
көрсетілді. Аудан және мектеп басшылықтары та-
рапынан  қаржылай көмек берілді. Бұл игі шарадан 
ата-аналар да, мектеп ұстаздары да қалыс қалмады, 
мектепке қажетті құралдарды оқушыларға сыйлық 
ретінде ұсынып жатты. 
Білім күні барлық бірінші сынып оқушыларына 

сыйлық ретінде Н.Ә.Назарбаевтың «Менің Ота-
ным Қазақстаным»  кітабы табыс етілді. Жас 
жеткіншектерге сапалы білім мен саналы тәрбие беру 
енді ұстаздардың қолында.

Кенжебай АЙТМАҒАМБЕТОВ,
Бірлестік ОМ-нің 

әлеуметтік ұстазы.

Акция 
КӨМЕК КӨРСЕТІЛДІКӨМЕК КӨРСЕТІЛДІ

Қалдарбеков  Тілек Қыпшақұлын адам өмірінің айшықты бір белесі – 
63 жасқа толуымен құттықтаймыз!
Туған күнің құтты болсын,
Денсаулық мықты болсын.
Әр таның арайлап атып,
Өмірің мәңгі нұрға толсын.
Игі тілкпен: Ләйлім, Теміржан, Гүлнар, Қамар, Алма, Дина, Бұлбұл 

жан ұяларынан.

 Бүгінде мен Комаровка орталау 
мектебіне жас маман болып кел-
ген жайым бар. Бұл мектептің оқу 
және білім деңгейі жақсылардың 
қатарында. Әрине жас маман 
болғандықтан жаңалық ашқым 
келетіні шындық. Мектептің биіктен 
көрінуіне үлесімді қосып, талай ұлт 
зиялыларын тәрбиелейміз деген 
үміттемін. 
Мектеп шағын болса да, көптеген 

белестерге жетіп, жүлделі орындар-
дан көрініп келеді. Оқушыларымыз 
қай тілді болмасын жетік меңгерген. 
Мен орыс сыныптары мен қазақ сы-
ныптарына қазақ тілі мен әдебиеті 

Туған тілім-тұғырым

Мен өзіңмен мақтанамМен өзіңмен мақтанам
пәндерінен сабақ 
беретіндіктен, әрі 
тіл маманы болған-
дықтан тілге деген 
сүйіспеншілікті арт-
тыру мақсатында 
талай жұмыстар 
жасамақ ойым бар.  
Азаттығымызды ал-
ғаннан бері өзіміздің 
т іл ім і зде  ерк ін 
сөйлеп келеміз.     

Тілсіз ұлт, мемлекет болмасы 
анық. Ол әрбір ұлттың жаны, биік 
тұғыры, саф алтыны іспеттес. Кім 
үшін болмасын тіл баға жетпес 
қазына екені хақ.
Қазақтың кең байтақ жерінде 

130 – дан астам ұлт өкілі өмір ке-
шуде. Олардың өздеріне тән ата 
дәстүрі мен қастерлі ана тілдері 
бар. 
Азаттығымыздың белгісі – ана 

тілі екені баршамызға мәлім. Ен-
деше тілімізді сақтап, қорғап, 
қадір тұтайық, ағайын. Өзге елдің 
тілімен сөйлесек те, жерін бассақ 
та  өз  қазынамызды  есімізден 

шығармайық. Баға жетпес асыл 
қазынамызды келер ұрпаққа жеткізу 
үшін өзімізден бастағанымыз аб-
зал. Еліміздің тұғырын биік көтерер 
азаматтарымыз, жастарымыз көп 
болғай. Тіліміздің деңгейі биіктен 
көрініп, мәңгілікке жалғассын дей 
келе, сөз соңын өлең жолдарымен 
аяқтағым келеді:
Қазағым сен деп мақтанам,
Ананың сүтін ақтаған.
Бейбіт те, азат елің бар,
Дәстүр мен тілін сақтаған.
Қазақ боп туу бақ маған.
Байтақ жерімен тілдескен,
Тарихың бүгін үндескен.
Ғасырдан ғасыр жалғасып,
Бейбітшілікте күн кешкен.
Көк туың көкте желбіреп,
Ұлтым деп жүрек елжіреп.
Барша ұлт мәңгі жасасын,
Қазақтың жері төрім деп.
Бір болсақ егер бәріміз,
Тіліміз көктен көрінбек.

   Мұстафа САДЫҚОВ,
Комаровка орталау мектебінің  

қазақ тілі және 
әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

Қылмыстық –атқару жүйесіндегі пробация – сынақ мерзімі 
пробация бақылауында болған кезеңде әрбір бас бостандығынан 

айрылуға байланысты емес сотталған адамның жаңа қылмыс 
жасауының алдын алу мақсатымен, олардың жүріс –тұрысын одан әрі 
түзету үшін пробация қызметі оларға қатысты жеке әзірлейтін және іске 
асыратын әлуметтік- құқықтық сипаттағы шаралар кешені.
Пробациялық бақылау- бұл сынақ мерзімі кезеңінде әлуметтік- 

құқықтық көмек алуға жәрдем көрсете отырып,  сотталғандарға сот 
жүктеген міндеттердің орындалуына және олардың жүріс-тұрысына 
бақылауды жүзеге асыру жөніндегі  пробация қызметінің жұмысы.
Пробация қызметі пробациялық бақылауда тұрған  сотталған адамды 

есепке қойған кезде:
Сотталған адамның деңсаулық жағдайын, білім деңгейін және еңбекпен 

қамтылғандығын, тұрғылықты жерінің бар –жоғын анықтай отырып, жеке 
басын зерделейді, сондай-ақ әлуметтік –құқықтық көмектің көлемін 
айқындау үшін қажетті өзге де мәліметтерді анықтайды;
Әлуметтік –құқықтық көмек көрсету, оған қатысты пробациялық 

бақылауды жүзеге асыру және тоқтату тәртібін түсіндіреді, сондай-ақ 
тіркелу үшін  пробация қызметіне келу күндерін белгілейді;
Сот жүктеген міндеттерді орындау тәртібін, оларды орындамағаны, 

сондай-ақ пробациялық бақылау тәртібін бұзғаны үшін жауапқа тарту 
тәртібін түсіндіреді;
Жеке әзірленген бағдарламаға сәйкес  сотталған адамдарға әлуметтік 

–құқықтық көмек көрсетуді жүзеге асыру кезіңде  пробация қызметіне 
жергілікті атқарушы органдар, үкіметтік емес және өзге де ұйымдар 
жәрдем береді.  
Сотталған адамдарға әлуметтік- құқықтық көмек көрсету тәртібін 

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
  Манат ҚАБАШЕВ,

Айыртау ауданының №2 ПБ аға инспекторы, 
әділет капитаны. 

Пробация 
СотталғандарғаСотталғандарға

 әлеуметтік-құқықтық көмек әлеуметтік-құқықтық көмек

Іс - шара
Балалар тїнгі ќалада

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» 
ММ азаматтардың жеке мәселелері бойынша 

2015 жылға арналған қабылдау кестесі
Бейсембаева Туғанай Қойшықызы – «СҚО Айыртау ауданының 

дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ басшысы –  әр сейсенбі сайын 
сағат 15.00-ден 17.00-ге  дейін азаматтарды жеке сұрақтары бойынша 
қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 44, тел.21-732.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Аудан тұрғындары ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен қылмыс 

жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және Ар–намыс кодексінің 
талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып хабарлай алады,  
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының дене шынықтыру 
және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-732 сенім телефоны 
қызмет етеді. 

*  *  *
Қымбатты Орал-Ләззат! 
Сіздерді 25 жылдық  заңды 

некелеріңізбен құттықтаймыз!  
Бір ұлы дана « Біз өмірге шыр 

етіп келгенде емес, жүрегіміздегі 
махаббат сезімі оянған сәтте ғана 
өмірге келеді екенбіз. Өйткені 
махаббат адамға ұшатын қанат 
береді және де оны мейірімді 
етеді, сонымен қатар ол бүкіл 

әлемді өзінің жылуымен құшағына ала алады»- деген екен.  
Сондықтан сіздерге  баянды махаббат, бақытты ұзақ өмір, 

денсаулық пен байлық, татулық пен ынтымақ, жолдарыңыз ашық, 
отбасыларың тату болсын және армандарыңыз орындалсын деп 
тілейміз. 
Ақ тілекпен: бауырларыңыз, аға-жеңге, інілеріңіз-келіндеріңіз, 

қарындас пен күйеу балаларыңыз. 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция 
комитетінің жұмыс жоспарының 46 тармағына сәйкес 2015 жылдың 17-21 
қыркүйек аралығында Солтүстік Қазақстан облысы аумағында «Бала-
лар түнгі қалада» жедел-профилактиялық іс-шарасы өткізілуде.
Іс-шара мақсаты кәмілетке толмағандардың арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердің 
ойын-сауық орындар мен тұрғын үйден тыс жерлерде түргі уақытта заңды 
өкілдерінің ілесіп жүруінсіз болуын болдырмау болып табылады.

Айыртау ауданының ІІБ.


