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Құрметті қазақстандықтар!
Бүгінде бүкіл әлем жаңа сындар-

мен және қатерлермен бетпе-бет 
келіп отыр. Әлемдік экономика әлі 
де жаһандық қаржы-экономикалық 
дағдарыс салдарынан айыға қойған 
жоқ. Қалпына келу өте баяу және 
сенімсіз қадамдармен жүруде, ал 
кейбір  жерлерде  әлі  құлдырау 
жалғасуда. Геосаяси дағдарыс пен 
жетекші державалардың санкциялық 
саясаты әлемдік экономиканы қалпына 
келтіруде қосымша кедергілер туында-
туда. 
Мен өзімнің тәжірибемнен алдын ала 

сезіп отырғанымдай, таяудағы жыл-
дар жаһандық сынақтардың уақыты 
болады. Әлемнің бүкіл архитектурасы 
өзгереді. Барлық елдер осы күрделі 
кезеңнен лайықты өте алмайды. 
Бұл шептен тек мықты мемлекеттер, 
жұдырықтай жұмылған халықтар ғана 
өтетін болады. Қазақстан, әлемдік 
экономиканың бір бөлшегі және гео-
саяси қысымның эпицентріне тікелей 
жақын орналасқан ел ретінде, барлық 
осы үдерістердің теріс ықпалын 
тап келеді. Нәтижесінде не болып 
жатқанын біз көріп отырмыз: әлемдік 
нарықтарда баға құлдырауда және, 
тұтастай алғанда, экономикалық өсім 
баяулауда.
Халықаралық валюта қоры мен 

Дүниежүзілік банк тарапынан 2014 
және одан кейінгі екі жылда әлемдік 
экономиканың  дамуында  бол -
жам төмендеу жағына қарай қайта 
қаралғаны белгілі. Сондықтан кейбір 
позицияларды жедел түрде қайта 
қарап, сондай-ақ, алдағы кезеңдердің 
жоспарларына түзетулер енгізу қажет. 
Бізде ырғалып-жырғалуға уақыт жоқ. 
Бүгін айтылатын шараларды 2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге 
асыру керек. Біз теріс үрдістердің 
алдын алу үшін барлық ықтимал шара-
ларды жедел қабылдауға тиіспіз.
Бүгін менің тапсырмам бойынша 

Үкімет белсенді жұмысқа кірісіп кетті. Біз 
2015 жылға арналған республикалық 
бюджеттің параметрлерін қайта 
қарадық. Бұл дұрыс, өйткені, біздің 
экспорттық шикізат ресурстарына 
бағаның құлдырауы бюджеттің кіріс 
бөлігіне қаржы түсуін төмендетуге 
алып келуде. Бірақ, соған қарамастан, 
Үкімет алдына оңай емес, алайда, 
нақты міндет – барлық әлеуметтік 
міндеттемелерді толық көлемінде 
қамтамасыз ету міндеті қойылып 
отыр.
Дағдарыс жағдайларында, әлемдік 

тәжірибе көрсетіп отырғанындай, 
экономикалық  саясатты  қайта 
бағдарлаулар жүріп жатыр. Қолдауды 
экономикалық өсім мен жұмыспен 
қамтуда аса үлкен мультипликативті 
тиімділік беретін салалар алуы тиіс. 
Мұндай тәжірибе бізде бұған дейін 
болған. Біздің 2007-2009 жылдардағы 
дағдарысқа қарсы табысты шара-
ларымызды еске алсақ та жеткілікті. 
Көріп отырғандарыңыздай, өмір біздің 
жоспарларымызға түзетулер енгізуде. 
Және біз партияның тұғырнамасын 
бүгінгі күн шындығы тұрғысынан қарай 
отырып жаңа мазмұнмен толықтыруға 
тиіспіз.
Мен ің  тапсырмам  бойынша 

Үкімет  дамудың  жаңа  ауқымды 
бағдарламасын жасауды аяқтады. 
Бүгінде, алдымызда тұрған сын-
қатерлерге жауап бере отырып, мен 
Қазақстанның «Нұрлы Жол» Жаңа 
Экономикалық Саясаты туралы жа-
риялаймын. Мен 2015 жылға арналған 
халыққа жаңа Жолдауымды осыған 
арнаймын.  Ол  контрцикпикалық 
сипатқа  ие  болады  және  біздің 
экономикамыздағы құрылымдық 
реформаларды  жалғастыруға 
бағытталады. Бұл нені білдіреді?
Сыртқы нарықтардағы жағдай 

оңтайлылығымен ерекшеленіп, мұнай 
мен біздің экспорттық өнімдерімізге 
баға айтарлықтай жоғары деңгейде 
болған жылдары біз шикізат экспор-
тынан түскен табыстарды Ұлттық 
қорға  бағыттап  келдік .  Ұлттық 
қордың негізгі міндеттерінің бірі біздің 
экономикамыздың сыртқы естен тан-
дырулар алдындағы орнықтылығын, 
оның ішінде, табиғи ресурстарға баға 
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төмендеген жағдайда да, жоғарылату 
болып табылады.
Осы жылдардың бәрінде шикізат 

өндіру мен одан түскен табыстар-
ды біз осы Қорға салып келдік. 10 
миллиард долларды біз 2007-2009 
жылдардағы  дағдарысқа  қарсы 
күреске бағыттадық. Қалған ақшаны 
ішіп-жеп және жұмсап қойған жоқпыз, 
сақтадық және көбейттік. Қазір біз 
осы резервтерді пайдалануға тиіс 
болатын  кезең  туындап  келеді . 
Бұл  қаржы  қиын  уақыттарды 
еңсеріп, экономикамыздың өсімін 
ынталандыруға көмектесетін бо-
лады .  Бұл  ресурс тар  қысқа 
мерзімдік шараларға арналмаған. 
Олар экономиканы әрі қарай қайта 
құрылымдауға бағытталатын бо-
лады. Нақты айтқанда, көліктік, 
энергетикалық, индустриялық және 
әлеуметтік инфрақұрылымдарды, 
шағын және орта бизнесті дамытуға 
бағытталады.
Ақпан айында Ұлттық қордан 

экономикалық өсім мен жұмыспен 
қамтуды қолдау үшін 2014-2015 
жылдарға 500 миллиард теңгеден 
екі транш бойынша 1 триллион теңге 
бөлу туралы шешім қабылданған бо-
латын. Басталған жобаларды аяқтау 
және аса өткір мәселелерді шешу 
үшін Үкіметке Ұлттық қордан 500 
миллиард теңге көлеміндегі екінші 
транш қаржысын мына мақсаттарға 
бағыттауды тапсырамын.
Бірінші. Шағын және орта бизнесті, 

сондай-ақ, ірі кәсіпкерлікті жеңілдікпен 
несиелеуге қосымша 100 милли-
ард теңге бөлу қажет. Бұл тамақ 
және химия өнеркәсібіндегі, маши-
на жасаудағы, сондай-ақ, қызмет 
көрсетулер саласындағы жобаларды 
жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
Екінші. Банк секторын сауықтыру 

және «жаман» несиелерді сатып алу 
үшін 2015 жылы Проблемалы не-
сиелер қорын қосымша 250 миллиард 
теңге көлемінде капиталдандыруды 
қамтамасыз етуді тапсырамын.
Үшінші. Жаңа инвестициялар тарту 

үшін тиісті жағдайларды жақсарту 
қажет. Осы мақсатта 2015 жылы 
«құрғақ порттың» бірінші кешені 
құрылысын аяқтауға, «Қорғас-Шығыс 
қақпасы» және Атырау мен Тараздағы 
«Ұлттық индустриялық мұнай химиясы  
технопаркі» арнайы экономикалық 
аймақтары инфрақұрылымдарына 
81 миллиард теңге бағыттауды тап-
сырамын.
Төртінші. Бұған дейін бөлінген 

25 миллиардқа ЭКСПО-2017 кешені 
құрылысын жалғастыруды несиелеу 
үшін 2015 жылы қосымша 40 миллиард 
теңге бөлуді тапсырамын.   
Бесінші. ЭКСПО-2017 қарсаңын-

да  б і з ге  Астананың  көл і к т і к 
инфрақұрылымын дамыту туралы 
ойластыру қажет. Астана аэропорты 
осы жылдың өзінде-ақ өзінің макси-
малды өткізу қабілеті – 3,5 милли-
он адамға жетеді. Сондықтан оның 
әлеуетін ұлғайту үшін 2015 жылы жаңа 
терминал құрылысы мен ұшу-қону 
жолағын қайта жаңғырту үшін 29 мил-
лиард теңге бөлуді тапсырамын. Бұл 
өткізу қабілетін 2017 жылға қарай 
жылына 7,1 миллион жолаушыға дейін 
ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Құрметті қазақстандықтар!
Экономиканы  дамытуда  жаңа 

сыртқы тәуекелдерді есепке ала от-
ырып, бізге іскерлік белсенділік пен 
жұмыспен қамтуды ынталандыру 
үшін жаңа бастамалар қажет. Жаңа 
Экономикалық Саясаттың Тұғыры 
мен бүгін жариялағалы отырған 
Инфрақұрылымдық дамудың жоспа-
ры болады. Ол 5 жылға есептелген 
және қатысуға 100-ден астам шетелдік 
компаниялар ниет білдіріп отырған 
ҮИИДБ-ны жүзеге асырудың Екінші 
бесжылдығына сәйкес келеді. Жалпы 
инвестициялық портфель 6 триллион 
теңгені құрайды, мемлекеттің үлесі – 
15 пайыз.

***
Қазақстан – ұшқан құстың қанаты 

талатын ұлан-ғайыр аумақтың иeci. 
Сондықтан, аталған жоспар орасан 
қаражат пен еңбекті, аса ауқымды 
жұмысты қажет етеді. «Елдің өркенін 
білгің келсе, жолына қара» деген 
қағида қалыптасқан. Барыс-келіс пен 
алыс-берісте жол қатынасы айрықша 
маңызға ие. Көне замандарда ірі 
қалаларымыздың көбі Ұлы Жібек жо-
лын жағалай қоныс тепкен.
Қазір де қайнаған тіршілік күре 

жолдардың бойында. Жол – шын 
мәнінде өмірдің өзегі, бақуатты 
тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар 
теміржолмен, тасжолмен, әуе жолы-
мен өзара тығыз байланысуы керек. 
Астанада тоғысқан тоғыз жолдың то-
рабы елорданың жасампаздық ру-
хын тарататын өмір-тамырға айналуы 
тиіс. Аймақтардың өзара байланысын 
жақсарту елдің ішкі әлеуетін арттыра-
ды. Облыстардың бip-бipiмeн сауда-
саттығын, экономикалық байланыста-
рын нығайтады. Ел ішінен тың нарықтар 
ашады. Осылай, алысты жақын ету 
– бүгінгі Жолдаудың ең басты түйіні 
болмақ.

       ***  
Бірінші. Көліктік-логистикалық 

инфрақұрылымдарды дамыту. Ол 
макроөңірлерді хабтар қағидаты бой-
ынша қалыптастыру аясында жүзеге 
асырылатын болады. Оның үстіне, 
инфрақұрылымдық қаңқа Астанамен 
және макроөңірлерді магистаралды 

автомобиль, теміржол және әуе жол-
дарымен  шұғыла қағидаты бойынша 
өзара байланыстырады. Бірінші кезек-
те, негізгі автожолдар жобасын жүзеге 
асыру қажет. Бұлар Батыс Қытай 
– Батыс Еуропа; Астана – Алматы; 
Астана – Өскемен; Астана – Ақтөбе – 
Атырау; Алматы – Өскемен; Қарағанды 
– Жезқазған – Қызылорда; Атырау – 
Астрахань.
Сондай-ақ ,  елдің  шығысында 

логистикалық хаб және батысында теңіз 
инфрақұрылымын құруды жалғастыру 
қажет. Батыс бағытта Каспий порты 
арқылы экспорттық әлеуетті арттыруға 
Құрық портынан ауқымды паромдық 
өткел және Боржақты – Ерсай теміржол 
желісі ықпал ететін болады. Үкіметке 
Қытайдың, Иранның, Ресей мен ЕО 
елдерінің «құрғақ» және теңіз портта-
рында терминалдық қуаттар салу не-
месе жалға алу мәселесін ойластыруды 
тапсырамын.
Екінші. Индустриялық инфрақұры-

лымдарды дамыту. Инфрақұрылымдық 
жобаларды жүзеге асыру құрылыс 
материалдарына, көліктік-коммуни-
кациялық, энергетикалық және тұрғын 
үй-коммуналдық салалар үшін өнімдер 
мен қызмет көрсетулерге үлкен сұраныс 
тудырады.
Осыған байланысты, біріншіден, 

жұмыс  і с т еп  т ұр ғ ан  арнайы 
э к о н о м и к а л ы қ  а й м а қ т а р д а 
инфрақұрылымдар қалыптастыру 
жұмыстарын аяқтау керек. Үкіметке 
және әкімдерге оларды нақты жоба-
лармен толықтыру бойынша жедел ша-
ралар алу қажет. Екіншіден, өңірлерде 
ШОБ өндірісін дамыту мен қосымша 
инвестициялар тартуға бағытталған 
жаңа индустриялық аймақтар салу 
мәселесін ойластырған жөн. Туризм 
үшін инфрақұрылым – жеке бағыт. 
Оның басты басымдығы жұмыс орын-
дары санын көптеп құру мүмкіндігі 
болып табылады. Мұнда бір жұмыс 
орнын құру өнеркәсіпке қарағанда 10 
есе арзанға түседі.
Үшінші. Энергетикалық инфрақұры-

лымдарды дамыту. Өткен 5 жыл-
да  энергетикада  индустриялан-
дыру бағдарламасы шеңберінде 
үлкен жұмыстар жүргізілді. Соған 
қарамастан, магистралдық желілердің 
шектеулілігі елдің оңтүстік өңірлерінде 
электр энергиясының, орталық және 
шығыс облыстарында табиғи газдың 
тапшылығын туындатып отыр. Екі 
жобаға назар салу керек. «Екібастұз 
– Семей – Өскемен» және «Семей 
– Ақтоғай – Талдықорған – Алма-
ты» бағыттарында жоғары вольтты 
желілер салу қажет. Бұл қазақстандық 
электр стансаларының елдің барлық 
өңірлерін теңдестірілген энергиямен 
қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді.

Төртінші. ТКШ мен су және жы-
лумен қамтамасыз ету желілері 
инфрақұрылымдарын  жаңғырту . 
Инвестицияларға жалпы қажеттілік 
қаржыландырудың барлық көздерінен 
2020 жылға дейін жыл сайын ең азы 
200 миллиард теңге бөлгенде кем де-
генде 2 триллион теңгені құрайды.
Бүгін ТКШ-ны жаңғыртуға инвести-

циялар салуға Еуропа Қайта құру және 
даму банкі, Азия даму банкі, Ислам 
даму банкі, сондай-ақ, жеке инве-
сторлар үлкен қызығушылық танытып 
отыр. Ұзақ мерзімді инвестициялық та-
рифтер ұсыну арқылы олардың барын-
ша тартылуын қамтамасыз ету қажет. 
Тарифтердің айтарлықтай ұлғаюына 
жол бермеу үшін ондай жобаларды 
мемлекет қосымша қаржыландыруы 
керек. Осыған байланысты жылу- 
және сумен қамтамасыз ету жүйелерін 
жаңғырту қарқынын жеделдету үшін 
бюджетте қарастырылған қаржыға 
қосымша жыл сайын 100 миллиард 
теңге бағыттау ұтымды болмақ.   
Бесінші. Тұрғын үй инфрақұры-

лымдарын нығайту. Агломерациялар 
қалыптастыру айтарлықтай тұрғындар 
ағынымен қатарласа жүреді. Бұл 
еңбек  нарығы  мен  қалалардың 
инфрақұрылымына, соның ішінде, 
тұрғын үй қорына қысым туғызады. 
Сондықтан жалға берілетін тұрғын үй 
құрылысына көзқарасты қайта қараған 
жөн. Мемлекет әлеуметтік жалдамалы 
баспананы салып, оны тұрғындарға 
сатып алу құқын бере отырып, ұзақ 
мерзімді жалға ұсынады. Баспананы 
тікелей, делдалдарсыз және несиеге 
барынша төмен пайызбен ұсыну оның 
сатып алу құнын арзандатуға мүмкіндік 
береді. Бастапқы жарнаның болмауы 
мен ипотека үшін төмен пайыздар ба-
спананы қазақстандықтардың көптеген 
жіктері үшін қолжетімді ете түседі. 
Сондықтан 2015-2016 жылдар ішінде 
жалға берілетін тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыруды қосымша 180 мил-
лиард теңге сомасында ұлғайтамыз.
Алтыншы. Әлеуметтік инфрақұры-

лымдарды дамыту. Бірінші кезекте, бұл 
– апатты мектептер мен үш ауысымда 
оқыту проблемаларын шешу. Бұл – 
біздің Сайлауалды тұғырнамамыздың 
негізг і  индикаторларының  бірі . 
Үшжылдық бюджетте қарастырылған 
қаржы бұл проблеманы 2017 жылға 
дейін шешуге мүмкіндік бермейді. 
Сондықтан Үкіметке қосымша 70 мил-
лиард теңге бағыттауды тапсырамын. 
Балалар бақшасының жетіспеушілігі – 
басқа мәселе. Мектепке дейінгі мекеме-
лерде орындар тапшылығын түбегейлі 
қысқарту үшін 3 жыл бойы қосымша 
20 миллиард теңге бағыттауды тап-
сырамын. Әкімдер жеке секторды 
тарта отырып, бұл жұмыспен барынша 
айналысуы тиіс.
Индустрияландыру бағдарламалары 

шеңберінде базаларында ғылымның 
экономика салаларымен және ма-
мандар  дайындаумен  байланы-
сы қамтамасыз етілетін 10 ЖОО 
анықталды. Осы мақсаттарға 2017 
жылға дейін 10 миллиард теңге 
бағыттай  отырып ,  осы  жоғары 
оқу орындарының материалдық-
техникалық базасын қалыптастыруды 
тапсырамын.
Жетінші. Шағын және орта бизнес 

пен іскерлік белсенділікті қолдау бой-
ынша жұмысты жалғастыру қажет. 
Бүгінде Ұлттық қордан ШОБ-ты 
қолдауға және несиелеуге бағытталған 
100 миллиард теңге толықтай игерілді. 
Бұл 4,5 мың жұмыс орнын құруға 
мүмкіндік берді. Бұл қаржыға сұраныс 
ұсыныстан 23 миллиард теңгеге асып 
түсті. Бизнесті 10 жылға бар-жоғы 6 
пайызбен несиелеудің бұрын-соңды 
болмаған шарты жасалды. Мұндай 
шарттар біздің елімізде бұған дейін 
болған емес. ШОБ-ты экономикалық 
өсімнің драйвері ретінде дамыту 
және оның үлесін 2050 жылға қарай 
ІЖӨ-нің 50 пайызына ұлғайту бой-
ынша жұмысты жалғастырған жөн. 
Сондықтан шағын және орта бизнес 
үшін 2015-2017 жылдары жалпы сома-
сы 155 миллиард теңге несие желілерін 
АДБ, ЕҚДБ, Дүниежүзілік банк есебінен 
тиімді пайдалану қажет.  

Жалғасы 2-бетте.
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Биылғы жылдың 8 қарашасында 
Қазақстанның Мемлекеттік статистика 
жүйесінің құрылғанына 94 жыл то-
лып отыр. Қазақстанның мемлекеттік 
статистикалық жүйесінің құрылу 
күні 1920 жылы 8 қараша деп са-
нау қабылданды, оның алғашқы 
басқарушысы болып И.П.Крутилин 
бекітілді. Статистикалық жүйенің 
өзі кейінгі 94 жыл ішінде атауына 
өзгерістер енгізу және қайта қалыптасу 
енгізіліп, соңғы өзгеріс 2014 жылғы та-
мыз айында Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Ста-
тистика комитеті болып қалыптасты. 
Статистика деген тұнып тұрған есеп-
тер дерегі. Онда жұмыс жасайтын 
мемлекеттік қызметкерлердің еңбегін 
елемеу мүмкін емес. 
Осы орайда 10 қараша күні аудан 

әкімдігінің мәжіліс залында аудан 
әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров ауданның статисти-
ка басқармасы қызметкерлерін кәсіби 
мерекелерімен құттықтады.

- Қазақстанның Мемлекеттік ста-
тистикасы ұйымдастырылуының 94 
жылдығымен және Сіздерді кәсіби 
мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтаймын! Баршаларыңызға 
зор денсаулық, қажымас қайрат, 
отбасыларыңызда бақыт, табыс 
және көздеген мақсаттарыңызға 
жетулеріңізге тілектеспін – дей келе, 
аудан басшысы адал ниет еңбектері, 

Мереке мезеті
  МЕМЛЕКЕТТІК   СТАТИСТИКА – МАҢЫЗДЫ ҚЫЗМЕТ

биік кәсіпкерліктері үшін және Стати-
стика күнін атап өтуге байланысты 
аудан әкімінің Құрмет грамотасы-
мен Айыртау ауданының Статистика 
басқармасының жетекші маманы 
Ольга Нестерованы марапаттаса, 
Айыртау ауданының Статистика 
басқармасының жетекші маманы 
Жәния Темірбаеваға аудан әкімінің 
Алғыс хатын табыстады.
Келесіде сөз алған ауданның Стати-

стика басқармасының басшысы Разия 
Ғинаятова мен аудандық мәслихаттың 
хатшысы Раушан Тлеубаевалар атал-

мыш сала қызметкерлерін кәсіби 
мерекелерімен құттықтады.
Осы айтулы мереке қарсаңында 

ауданның Статистика басқармасының 
басшысы Разия Ғинаятова атал-
мыш саладағы көп жылғы еңбегі 
үшін  Қазақстан  Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Ста-
тистика комитетінің төрағасы Әлихан 
Смаиловтың 2014 жылғы 4 қарашадағы 
№2 «Ж» бұйрығы негізінде «Статисти-
ка үздігі» төсбелгісімен марапаттал-
ды. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ

Аудан мектептері оқушыларының 
күзгі демалысы кезеңінде Солтүстік 
Қазақстан облысының әкімі Ерік 
Сұлтановтың бастамасымен ба-
стау алған 12-14 жастағы оқушылар 
арасындағы «Мен – чемпионмын» 
балалар спорттық ойындары да ба-
сталып кетті.
Аудан әкімі Ағзам Тастеміровтің 

бекітілген Ережесі негізінде атал-
мыш спорт ойындары ең алдымен 
4 қараша күні барлық орта мек-
тептерде мектепішілік жарыстар 
ұйымдастырылып, қарашаның 6-ы 
мен 11-і аралығында ауданның алты 
мектебі мен балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінде аймақтық жарыстар 
өткізілді. 

«Мен - чемпионмын» балалар спорттық 
ойыны - балалар денсаулығын нығайту, 
дене тұлғасының жетілуін тәрбиелеу, 
ауданның мектеп оқушыларын барын-
ша спортқа және қозғалыс ойындары 
сабақтарына тарту, салауатты өмір 
салтын насихаттау және балалардың 
бос уақытында мәдени-спорттық 
ойын-сауық ұйымдастыру мақсатында 
ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар 
«Мен – чемпионмын» спорттық ойыны  
«Нұр Отан» партиясы мен бұқаралық 
ақпарат құралдарының қолдауымен 
өткізілуде.  
Аймақтық кезеңнің алғашқы күні, 

қарашаның 6-ы Константиновка және 
Елецкий орта мектептерінде 9 мектептің 
командалары бас қосты. 
Константиновка орта мектебінде 

өткізілген аймақтық «Мен – чемпи-

Спорт – денсаулық кепілі
МЕН - ЧЕМПИОНМЫН

онмын» балалар спорттық ойынына 
аудандық мәслихаттың хатшысы Рау-
шан Тлеубаева қатынасып, жарысқа 
қатысушы команда мүшелеріне аталмыш 
жарыстың мақсаттары жайында айта 
келе, жас спортшыларға сәттілік тіледі. 
Сонан соң жиналған қауымға облыстық 
мәслихаттың депутаты, Константиновка 
орта мектебінің директоры Василий Ман-
тариди, «Константиновка-2004» ЖШС-нің 
директоры Игорь Захаров және округ 
әкімі Самат Оспановтар жүрекжарды ақ 
тілектерін жеткізді. 
Тартысты жарыста Гусаковка орта 

мектебінің жас спортшылары аудандық 
кезеңге жолдама алса, Елецкий орта 
мектебінде өткен ойындарда алаң иелері 

жеңімпаз атанып, аудандық іріктеу 
кезеңінде жарысты жалғастырады. 
Ал қарашаның 9-ы мен 11-і аралы-ғында 

өткен аймақтық кезеңдерде Златогорка, 
Лобаново, Каменный Брод, Карасевка 
және №1 Саумалкөл орта мектептерінің 
жас спортшылары  2015 жылдың қаңтар 
айында (оқушылардың қысқы демалы-
сы уақытында) өтетін аудандық іріктеу 
кезеңінде бақ сынаспақ. 
Ал аудандық кезеңнің жеңімпазы келесі 

жылдың наурыз айында (оқушылардың 
көктемгі демалысы уақытында) облыста 
өтетін «Мен – чемпионмын» балалар 
спорттық ойындарында аудан намысын 
қорғамақ.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

 2014 жылдың 6 қарашасында 
№1 Саумалкөл орта мектебінде 
ауданымыздың жалпы білім беретін 
мекемелерінің  7-10 сынып оқушылары 
арасында қазақ елін жаулардан азат 
етуге белсене қатысқан ұлы сардар 
Баян  батырдың туғанына 300 жыл 
толуына орай «Батыр Баян» поэма-
сы бойынша облыстық сахналық 
қойылымдар байқауының аудандық 
кезеңі өтті.                                            
Б а й қ а у ды ң  м а қ с а т ы  м ен 

міндеттері: ұлы сардар Баян батыр-
ды жас ұрпаққа таныту, олардың 
азаматтық ұстанымының, ұлттық 
ой-санасының қалыптасуына ықпал 
ету, қазақ ақын-жазушыларының, 
драматургтерінің шығармаларын наси-
хаттау, оқушылардың шығармашылық 
әлеуеттерін жүзеге асыру үшін жағдай 
жасау олардың шығармашылық 
мүмкіндіктерін ашу және дамыту, 
белсенді шығармашылық іс-әрекетке 
тарту, балалар шығармашылығын на-
сихаттау, дарынды балаларды анықтау 
және оларға қолдау көрсету.
Сахналық қойылым байқауына, оқу 

тіліне қарамастан, мемлекеттік және 
мемлекеттік емес ауданның жалпы 
білім беретін мектептерінің  7-10 сынып 
оқушылары және педагогикалық ұжым 
бірлесе қатысты. Барлығы: 19 мектеп, 
оның ішінде жалпы білім беретін 16 
орта  және 3 негізгі мектеп қатысты.

     Байқаудың белгілі шартта-
ры бойынша қатысушы оқушылар 
мен ұстаздар  берілген тақырыптық 
көріністі қойылым ретінде ұсынды 
және бағалау үшін байқау барысында 
мынадай талаптарға баса назар ау-
дарылды: оқушылардың ішкі сезімін 
жеткізе білу шеберлігі, өзі таңдаған 

Батыр Баянның туғанына - 300 жыл
БАТЫР - ЕЛ ЫРЫСЫ

бейнені аша білуі, сахна мәдениетін 
меңгеруі, ойнаған роліне қарай киім 
кию үлгісі, сахнадағы жүріс-тұрысы, 
қазақша сөйлеу шеберлігі, сахналық 
қойылымның безендірілуі (музыкалық 
өңделуі, декорация т.б.).
Аталған талаптарға сай сайыс 

соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер 
есімдері анықталды. Қойылымда үлкен 
шығармашылық танытып, көзге түскен 
келесі мектептерді атап өткім келеді. Олар: 
Өскен, Егіндіағаш негізгі мектептері және 
Гусаковка орта мектебі. Әсіресе оқыту 
тілі орысша, өзге ұлтты Гусаковка орта 
мектебінің оқушыларының қойылымды 
таза қазақ тілінде тіл табиғатын сақтап 

Жалғасы. Басы 1-бетте. 
Құрметті қазақстандықтар!

Әлемдік экономикадағы жағдай мынадай, дағдарысты жағдайларда алға 
қойған мақсаттарға қосымша қаржы ресурстарынсыз қол жеткізу айтарлықтай 
күрделі.
Кезінде Ұлттық қордың не үшін құрылғанын қаперлеріңізге салғым келеді. 

Оның басты міндеті – тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ету 
және экономиканы сыртқы қолайсыз жағдайлардан қорғау. Дәл қазір біздің осы 
қорымызды қажетке жарататын кез келді. Қазақстан өзге елдердің қателіктерін 
қайталамай, экономикалық өсім үшін ішкі қорын барынша тиімді пайдалануы 
тиіс.
Мен Ұлттық қордан 2015-тен 2017 жылға дейінгі кезеңге жыл сайын қосымша 

3 миллиард долларға дейін бөлу жөнінде шешім қабылдадым. Үкіметке бір апта 
мерзімде Ұлттық қордан қаржы бөлу үшін тиісті шешім дайындауды және 2015 
жылға арналған республикалық бюджет жобасында қажетті қаржыларды ескеруді 
тапсырамын. Сондай-ақ, Үкімет қажетті шаралар қабылдап, осы қаржылардың 
тиімді әрі оңтайлы пайдаланылуын қамтамасыз етуі керек.
Мен құрған комиссия қаржының тиімді жұмсалуын қатаң қадағалап, жеке өзіме 

баяндап отыратын болады. Әр теңге үшін қатаң сұрау болмақ. Барлық әкімдерге 
айрықша жауапкершілік жүктеледі. «Нұр Отан» осы жұмысқа белсенді араласып, 
барлық деңгейлерде қатаң партиялық бақылау орнатуы тиіс.
Ұлттық қор инвестициялары экономиканың тиісті салаларында міндетті 

құрылымдық реформалар жүргізумен қоса-қабат жүруі тиіс. Ол үшін жобаларды 
халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асыруды қамтамасыз ету 
қажет. Мәселен, Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі, ЕҚДБ және ИДБ қазірдің 
өзінде 90 басымдықты жобаға 9 миллиард доллар шамасында бөлуге дайын. 
Қаржыларды бөлу инвестициялық белсенділікті қолдауға, халықтың табыста-
ры деңгейі төмендеуінің алдын алуға және жаңа жұмыс орындарын ашуды 
ынталандыруға бағытталған. Нәтижесінде қысқа мерзімді және орта мерзімді 
перспективада экономиканың тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі.
Біздің білім беруді, денсаулық сақтауды, ауыл шаруашылығын дамыту 

бағдарламаларымыз жалғаса береді. Бұл туралы алдағы жылы Үкіметтің 
алғашқы кеңейтілген отырысында нақты әңгіме қозғайтын боламыз. «Нұрлы 
Жол» Жаңа Экономикалық Саясат – әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына 
бару жолындағы біздің ауқымды қадамымыз.
Бүгінде табысты жұмыс істеу үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. 

Әкімшілік реформа жүргізілді, Үкімет пен атқарушы биліктің жаңа құрылымы 
жұмыс істеуде. Әр министр не істеу керек екенін біледі. Біз басқарудағы 
қосарланушылық пен қажет емес буындарды жойдық. Әкімдер өкілеттіліктің 
қажетті деңгейіне ие болды. Өңірлерде бәрі бар – бағдарламалар, ресурстар, 
қаржы құралдары. Әркім өз жұмыс учаскесі үшін жауап береді. Тек білекті сы-
банып, іске кірісу қажет.

«Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық Саясат біздің экономикамыздың таяу 
жылдардағы өсімінің драйвері болады. Тек жол құрылысы арқылы ғана жаңадан 
200 жұмыс орны құрылады. Ал бұл халықтың жұмыспен қамтылуын және 
табыстарының өсуін білдіреді. «Нұрлы Жол» цемент, металл, техника, битум, 
жабдықтар өндіру мен соған сәйкес қызметтер сияқты экономиканың басқа да 
салаларына мультипликативті әсер етеді. Жолдар – Қазақстан үшін өмір желісі. 
Біздің кең байтақ жерімізде жолдар бойында әркезде де өмір пайда болған және 
дамып отырған. Біз Астанадан барлық жақтарға автомобиль, теміржол және 
авиациялық магистральдар тарайтындай көлік желісін құруға тиіспіз. Жүректен 
тарайтын артериялар сияқты. Күннен тарайтын шұғыла сияқты.
Қазақстандықтар салатын жаңа магистральдар біздің экономикамыз бен 

қоғамымызды жаңартады. Олар біздің еліміздің барлық түкпірлерін орталықпен 
берік байланыстырады. Жүк тасымалы жеделдейді және ұлғаяды. Ел арқылы 
транзит көлемі артады. Біздің азаматтарымыз заманауи және сапалы авто-
магистральдармен жүріп, кез келген өңірге қауіпсіз және тез жететін болады. 
Әлеуметтік инфрақұрылым жақсарады, жаңа және заманауи мектептер мен 
ауруханалар жоғары сапалы қызметтер көрсетеді. Нәтижесінде ол әрбір 
қазақстандықтың әл-ауқаты мен өмір сапасында көрініс табады. Ал ең бастысы 
– осының бәрі болашақ ұрпақтың байлығы ретінде біздің жерімізде қалады.

Құрметті қазақстандықтар!
Алда үлкен де жауапты жұмыстар тұр. Толысқандықтың жаһандық сынынан өту 

үшін біздің топтаса білуіміз қажет. Біз барлық қазақстандықтар арасындағы сенімді 
нығайтуға тиіспіз! Бір-бірімізге тағатты болуымыз керек! Бұлар – Қазақстанның 
болашағына кілттер. Этносаралық келісім – ол өміршеңдік оттегі. Біз дем алған 
кезде оны байқамаймыз, ол өздігінен болады – біз тек өмір сүреміз. Бірлігіміз бен 
этносаралық келісімді біздің өзіміз сақтауға тиіспіз. Оны біз үшін ешкім ешқашан 
сырттан келіп жасамайды. Біздің жастарымыз жаңа, тәуелсіз елде өсіп келеді. 
Бүгінгі буын 90-шы жылдардағы этносаралық соғыстар мен қақтығыстарды, 
күйреуді көрген жоқ. Сондықтан көпшілігі Қазақстандағы тұрақтылық пен қолайлы 
өмірді туғаннан солай болуға тиіс сияқты қабылдайды.
Тұрақтылық пен келісім дегеніміз не? Ол отбасылық әл-ауқат, қауіпсіздік, 

баспана. Бейбітшілік – ол әке мен ана қуанышы, ата-аналар денсаулығы және 
біздің балаларымыздың бақыты. Бейбітшілік – ол тұрақты жұмыс, жалақы және 
ертеңгі күнге деген сенім. Бейбітшілік пен тұрақтылық – күн сайынғы еңбекпен 
қорғап, нығайтуды қажет ететін жалпыхалықтық жетістік. Мен жастар – біздің 
болашағымыздың тірегі дегенді әркез айтып келемін. Мемлекет жаңа буынның 
алдында барлық есіктер мен жолдарды ашты! «Нұрлы Жол», міне, біздің креативті 
ырғақты жастарымыздың күш-жігер жұмсап, құлаш сермейтін тұсы осы!
Алдағы жылы біз Конституцияны қабылдаудың және Қазақстан халқы Ассам-

блеясы құрылуының 20 жылдығын салтанатты түрде атап өтеміз. Осы даталарды 
атап өте отырып, бізге қазақстандықтарды рухани тұрғыда бұрынғыдан да гөрі 
күштірек, топтасқан және бұрынғыдан да бетер тағатты ету маңызды. Қазақстан, 
тек алға атты біздің басты қағидатымыз тарихтың жаңа жауапкершілікті орамын-
да жаңаша үн мен неғұрлым терең мағынаға ие болатынына менің сенімім мол. 
Баршаларыңызға біздің Отанымызды бұрынғыдан да зор биікке көтеретін жаңа 
шыңдарға қол жеткізуде табыстар тілеймін!

Қадірлі халқым!
Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 

даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, 
келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. 
Mәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-
2050» Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің 
мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа Қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі – 
Мәңгілік Ел! Ол – барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы.
Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген 

келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды 
сүю – бабалардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай 
сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген 
сөз. Барша қазақстандықтардың жұмысының түпкі мәні – осы!

«Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын 
Тоныкөк абыз «Tүркі жұртының мұраты – Мәңгілік Ел» деп өсиет қалдырған. Бұл 
біздің жалпыұлттық идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры сияқты көне тарихтан 
бастау алатынын көрсетеді. Жалпыұлттық идеяны өміршең ететін – Елдің бірлігі. 
Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде ешқашан да жалпыұлттық идея-
лар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан шыңы мен бағындырған биіктерінің 
ең басты себебі – бірлік, берекесі.
Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға жеттік. 

Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең 
мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа 
аманаттар ең басты байлығымыз – Ел бірлігі болуы керек. Осынау жалпыұлттық 
құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз.

2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау 
тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Қазақ хандығының 550 жылдығын, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. Осынау тарихи белестер Жаңа Қазақстандық 
Патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп жарияладық. Елдің тұтастығы мен 
бірлігі, татулығы мен тыныштығы ең басты назарда.
Ел бірлігі – біздің барша табыстарымыздың кілті. Тұрақты дамудың 

қазақстандық моделі бүгінде бүкіл әлемге үлгі. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық 
мерейтойын және халықаралық ЭКСПO-2017 көрмесін табысты өткізіп, еліміздің 
әлеуетін әлемге паш етеміз. Ұлы жолдағы сапарымыз сәтті, болашағымыз жарқын 
болсын! Баршаңызға «Нұрлы Жол» Жолдауын жүзеге асыруда табыс тілеймін!

Астана, 2014 жылғы 11 қараша.

«НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» 
атты Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
 ЖОЛДАУЫ

орындаулары, ұлттық құндылықтарды 
насихаттап, безендірулері мен қойылған 
талаптарды шеберлікпен ойнаула-
ры қуантты. Қазылар алқасының 
ұпайларының санына қарай орындар 
келесідей реттелді. І орынмен - Өскен 
негізгі мектебі, ІІ орындармен - Гусаковка 
орта мектебі, Егіндіағаш негізгі мектебі, 
ІІІ орындармен – Лобаново, Рудный, 
№1 Саумалкөл орта мектептері ма-
рапатталды. Жеңімпаз атанған Өскен 
негізгі мектебінің оқушыларына облыстық 
кезеңде сәттілік пен жеңіс тілейміз!

Балжан БАЙМАҒАМБЕТОВА,
Айыртау аудандық әдістемелік 

кабинетінің әдіскері. 



Айыртау таѕы 313 қараша  2014 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының экономика және қаржы 
бөлімі» ММ  2014 жылдың  27 қарашада сағат 11.00–де  www.gosreestr.
kz   Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында  коммуналдық  меншіктегі 
жекешелендірілген объектілерді сату бойынша  электронды аукционды өткізу 
туралы хабарлайды.
Коммуналдық меншіктегі объектілерді сату, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2011 жылығы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген, жекешелендіру 
объектілерін сату қағидасына сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі - Ереже)  .
Электрондық аукционға сауданың голланд әдісі бойынша коммуналдық  

меншіктің келесі объектілері қойылады:
1. №1 Саумалкөл бастауыш мектебінің бұрынғы ғимараты, 1956 жылы 

салынған, алаңы 377,7 ш.м. теңгерім ұстаушы «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі»  ММ.  Объектінің орналасқан жері: СҚО, 
Айыртау ауданы, Саумалкөл а. М.Янко көшесі 122 А. Алғашқы баға – 3 121 
000 теңге. Мәредегі баға – 15 605  000 теңге. Төменгі баға – 2 342 227 теңге. 
Кепілдік жарна – 468 150 теңге.

2. «Жетікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қайта 
құрылған бұрынғы әкімшілік ғимараты, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау 
ауданы, Саумалкөл ауылы, Березовая көшесі 16, теңгерім ұстаушы – «Володар 
ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 1963 жылы салынған, 
жалпы алаңы 265,7 ш.м. Алғашқы баға – 1 544 000 теңге. Мәредегі баға – 7 720 
000 теңге. Төменгі баға – 844 715 теңге. Кепілдік жарна – 231 600 теңге.
Сауда-саттықтың голланд әдісі бойынша электрондық аукционды 

өткізу ережесі:
1)  егер электронды аукцион басталған сәттен бастап бес минут iшiнде 

қатысушылардың бiрде-бiреуi электрондық аукционда жекешелендiру объектiсiн 
сатып алу ниетiн растамайтын болса, жекешелендiру объектiсiнiң бастапқы 
бағасы осы Қағидаға сәйкес белгiленген қадамға азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейiн бес минут iшiнде қатысушылардың бiрде-бiреуi 
жекешелендiру объектiсiн сатып алуға ниетiн растамайтын болса, жекешелендiру 
объектiсiнiң соңғы жарияланған бағасы белгiленген қадаммен азаяды.
Жарияланған баға бойынша жекешелендiру объектiсiн сатып алуға ниетiн 

бiрiншi болып растаған қатысушы сауда-саттықтың голландтық әдiсi бойынша 
электронды аукцион жеңiмпазы болып танылады және осы жекешелендiру 
объектiсi бойынша электронды аукцион өткiзiлген болып танылады;

3) егер жекешелендiру объектiсiнiң бағасы белгiленген ең төменгi мөлшерге 
жетсе және қатысушылардың бiрде-бiреуi жекешелендiру объектiсiн сатып алу 
ниетiн растамаса, онда электрондық аукцион өткiзiлмеген болып танылады.
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен 

бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын 
аяқталады.
Кепілдік жарна  «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының эконо-

мика және қаржы бөлімі» ММ   «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  
Қазынашылық комитеті   Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қазынашылық 
департаментінің Айыртау ауданының қазынашылық басқармасы ММ  
ИИККZ120705034593251006 депозиттік шотына енгізіледі, БСК ККМ ҒКZ2А, 
БСН 050140008087, КБЕ 12.
Бөлімнің депозиттік шотқа кепілдік жарнаның уақытылы түсімінің 

мақсатында тапсырысты қабылдауды аяқтағанға дейін үш күннен кешіктірмей 
төлеу керек.
Назар аударыңыз! Қатысушының осы хабарландыруда көрсетілген та-

лаптарды сақтамауы, сондай-ақ Сатушының шотына сауда-саттықты өткізу 
туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаны аукцион басталғанға дейін 
жетпіс екі сағат бұрын түспеуі электрондық өтінімді қабылдаудан бас тарту 
үшін негіз болып табылады.
Тізілім дерекқорында сатушының шотына кепілдік жарнаның түскені туралы 

мәлімет болған жағдайда, тізілім веб-порталында өтінімді қабылдау және 
қатысушыны аукционға жіберу жүзеге асырылады. Тізілім дерекқорында 
сатушының шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған 
жағдайда, тізілім веб-порталында қатысушының өтінімі кері қайтарылады.
Автоматты түрдегі тексеру нәтижелері бойынша тізілім веб-порталында 

қатысушының өтінімінде көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау туралы электрондық хабарлама не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама жіберіледі. 
Аукционға жіберілген қатысушыға тізілім веб-порталында берілетін аукцион 

нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. 
Электрондық аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, 

тізілім веб-порталында алдын ала тіркелу қажет:
1)  жеке тұлғалар үшін:  жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, 

атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), 

толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болған 
жағдайда);

3)  кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп-айырысу 
шотының деректемелерін;

4)  байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail);
5)  ұлттық куәландырушы орталық берген ЭЦҚ-ның жарамдылығы мерзімін 

көрсете отырып, 
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні 

ішінде Тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Электронды аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының 

ЭЦҚ-сы қойылған   электронды өтінімді нысан бойынша келесі электрондық 
қосымша құжаттардың көшірмелерін   тізілімнің веб-порталында тіркеу 
қажет.
Тапсырысты тіркеуден кейін веб-портал тізілімінің аукционына қатысуға 

берілген тапсырысқа, объектіні сату бойынша кепілдік жарнаның түсімдері 
бойынша осы тізілім базасының деректерінде болуы автоматтық тексеріс үш 
минут ішінде жүргізіледі.
Аукционға қатысушыға веб-портал тізіліміне тағайындалған, аукцион нөмірі 

бойынша, аукционды залға қол жетімділік ұсынылады. Электронды аукционға 
қатысушылар бір сағат ішінде электронды аукционның басталғанына дейін аук-
ционды нөмірді және ЭЦҚ пайдаланып, аукционды залға кіреді. Жекешелендіру 
объектісінің мәрелік бағасы аукцион залында автоматтықұ орналастыру жо-
лымен Астана қаласында сауда уақытын жүргізу туралы электронды аукцион 
хабарламада белгіленгенмен басталады.
Әр сатылған жекешелендіру объектісі бойынша электронды аукцион 

нәтижесі бойынша сауда өткізу күні ЭЦҚ пайдаланумен жеңімпазбен және 
сатушымен веб-портал тізілімінде қол қойылады, электронды аукционның 
нәтижесі туралы электронды хатамамен рәсімделеді.
Электронды аукцион нәтижесі туралы хаттама документ болып табылады, 

электронды аукцион нәтижесін растайтын жәнежеңімпаз бен сатушының 
міндеттері сату бағасы бойынша жекешелендіру объектісіне сатып алу-сату 
шартына  қол қойылады.
Жеңімпазбен  сатып алу-сату шарты  электрондық аукцион  өткізілгеннен 

кейін  он күнтізбелік күн  аспайтын мерзімде  қол  қойылады мына мекенжай 
бойынша: СҚО, Айыртау ауданы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44.
Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға 

салыстыру үшін жоғарыда көрсетілген  құжаттардың көшірмелерін міндетті 
түрде түпнұсқаларымен бірге  немесе нотариалды куәландырған көшірмелерін  
салыстыру үшін ұсынады. Құжаттардың түрнұсқасы   салыстырғаннан кейін 
бір сағаттың ішінде қайтарылады.

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжат;

2)заңды тұлғалар үшін:  заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы куәлігі немесе   анықтама;
заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжат және заңды 

тұлға өкілінің паспотрын немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың 
түпнұсқалары.
Салыстырғаннан кейін құжаттардың түпнұсқалары бір жұмыс сағатының 

ішінде қайтарылады.
Назар аударыңыз!
Сатып алушыға жылжымайтын мүлікті жекешелендіру бойынша  жер 

учаскесіне құқығы табысталады, ҚР Жер Кодексіне сәйкес, сатып алушымен 
жеке жер учаскесіне кадастрлық құны төленеді.
Электронды аукционды  өткізу бойынша  Қосымша ақпаратты мына сайт 

www.gosreestr.kz  арқылы  немесе келесі телефондар бойынша таныса ала-
сыз: 8(715-33) 22-369; 20-032 (факс).  

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

ДҮЙСЕНБІ, 17 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Дауа» 
10:35 «Арнайы репортаж» 10:55 «Айтуға 
оңай...» 11:40 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Апта.
Kz» 13:50 «Ақсауыт» 14:25 «Майя» 
М/х 14:50 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» М/х 
15:05 «Әйел бақыты» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Менің Қазақстаным» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:05 «Шын жүректен!» 18:50 «ЗАҢ 
ЖӘНЕ БІЗ» 19:30 «СҰЛТАН БЕЙБАРЫС» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Арнайы репортаж» 
0:50 «Көкпар» 1:35 «Шарайна» 2:00 
«Дауа» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 
«Өзекжарды» 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 «Жетi күн» 11:00 «Сәтті сауда» 
11:30 М/ф «Гномео и Джульетта» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:05 Т/с «Женский доктор – 2» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:50 «Сәтті сауда» 16:25 М/с 
«Кішкентай рыцарь Тренк» 16:55 «Подари 
детям жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 
18:00 Новости  18:15 «Ду  думан» 
19:00 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 
Новости 21:30 «Махаббатым жүрегімде» 
Т/х 22:20 Т/с «Сулейман Великолепный» 
23:20 «Жекпе-жек» 00:15 Т/с «След» 
01:15 Қорытынды жаңалықтар 01:45 
Новости 02:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:45 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 
13:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с 15:30 «112» 15:45 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:55 «Сүйген жар» Т/Х 19:45 Премьера 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ В 
21:00» 21:40 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 22:50 «X FACTOR» Дневник 23:00 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 2:30 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 

СЕЙСЕНБІ, 18 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» ы 14:00 «Сыр-сұхбат» 
14:30 «Майя» М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Жарқын бейне» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Ас болсын!» 
18:35 «Әлем мойындаған Айханов» 
19:05 «Жан жылуы» 19:30 «СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 
«Сыр-сұхбат» 1:00 «Ас болсын!» 1:45 
«Шын жүректен!» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 «Жарқын бейне» 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Новости 10:10 Т/с «След» 11:00 
Таңғы жаңалықтар 11:15 «Дело вкуса» 
11:45 «Махаббатым жүрегімде» Т/х 12:35 
«100 бизнес – историй» 12:55 «Подари 
детям жизнь» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Страх в твоем доме» 14:05 Т/с 
«Женский доктор – 2» 15:00 Новости 
15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 15:50 
«Сәтті сауда» 16:25 М/с «Кішкентай 
рыцарь Тренк» 16:55 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 18:00 
Новости 18:15 «Сұлтан Сүлейман» 
Т/х 19:10 «Нүкте» 19:50 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследова-
ний» 21:00 Новости 21:30 «Махаббатым 
жүрегімде» Т/х 22:20 Т/с «Сулейман 
Великолепный» 23:30 «Арнайы хабар» 
00:00 Т/с «След» 00:50 Қорытынды 
жаңалықтар 01:20 Новости 01:50 «Әр 
үйдің сыры басқа» 02:20 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 
13:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с 15:30 «112» 15:45 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:55 «Сүйген жар» Т/Х 19:45 Премьера 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ В 
21:00» 21:40 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 22:50 «X FACTOR» Дневник 23:00 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 2:30 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 

СӘРСЕНБІ, 19 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 
11:45 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Тағдыр» 13:00 
«Поэзия әлемі» 13:25 «Заң және біз» 
14:05 «Мың түрлі мамандық» 14:35 
«Майя» М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» 
М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 
«КЕЛІН» Т/х 17:00 «ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ» 
Д /ф  17 :30  ЖАҢАЛЫҚТАР  17 :50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ғасырлар үні» 
Д/ф 18:40 «Шарайна» 19:10 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 19:30 «СҰЛТАН БЕЙБА-

РЫС» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА  ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:05 «Поэзия 
әлемі» 1:30 «Мың түрлі мамандық» 2:00 
«Ғасырлар үні» Д/ф 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:35 «Өзекжарды» 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Новости 10:10 Т/с «След» 11:00 
Таңғы жаңалықтар 11:15 «Дело вкуса» 
11:45 «Махаббатым жүрегімде» Т/х 
12:35 «Экономкласс» 12:45 «Подари 
детям жизнь» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Страх в твоем доме» 14:05 Т/с 
«Женский доктор – 2» 15:00 Новости 
15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 15:50 
«Сәтті сауда» 16:25 М/с « Кішкентай 
рыцарь Тренк» 16:55 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 18:00 
Новости 18:15 «Сұлтан Сүлейман» Т/х 
19:00 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «IBS GROUP» Д/ф 
21:00 Новости 21:30 «Махаббатым 
жүрегімде» Т/х 22:20 Т/с «Сулейман 
Великолепный» 23:20 «Нүкте» 00:10 Т/с 
«След» 01:00 Қорытынды жаңалықтар 
01:30 Новости 02:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 02:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 
13:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с 15:30 «112» 15:45 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:55 «Сүйген жар» Т/Х 19:45 Премьера 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ В 
21:00» 21:40 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 22:50 «X FACTOR» Дневник 23:00 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 2:30 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 

БЕЙСЕНБІ, 20 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 
11:45 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Агробизнес» 13:05 
«Сіз не дейсіз?» 13:30 «Жан жылуы» 
14:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 14:25 
«Майя» М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» 
М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 
«Келін» Т/х 17:00 «ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ» 
Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Қылмыс 
пен жаза» 18:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 18:40 «Поэзия әлемі» 
19:05 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН - 2050» 
19:30 «СҰЛТАН  БЕЙБАРЫС» Т /х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Қылмыс пен 
жаза» 1:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:30 
«Поэзия әлемі» 1:55 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 
«Сіз не дейсіз?» 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Новости 10:10 Т/с «След» 11:00 
Таңғы жаңалықтар 11:15 «Дело вкуса» 
11:45 «Махаббатым жүрегімде» Т/х 12:35 
Д/с «Табиғат тартуы» 12:55 «Подари 
детям жизнь» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:05 Т/с 
«Женский доктор – 2» 15:00 Новости 
15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 15:50 
«Сәтті сауда» 16:25 М/с «Кішкентай 
рыцарь Тренк» 16:55 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «100 бизнес – историй» 
18:00 Новости 18:15 «Сұлтан Сүлейман» 
Т/х 19:10 «Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Энергия будущего» 
21:00 Новости 21:30 «Махаббатым 
жүрегімде» Т/х 22:20 Т/с «Сулейман Ве-
ликолепный» 23:20 «Біздің үй» 00:10 Т/с 
«След» 01:00 Қорытынды жаңалықтар 
01:30 Новости 02:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 02:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 
13:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с 15:30 «112» 15:45 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:55 «Сүйген жар» Т/Х 19:45 Премьера 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ В 
21:00» 21:40 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 22:50 «X FACTOR» Дневник 23:00 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 2:30 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 

ЖҰМА, 21 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН »  1 0 : 0 0 
«Қара шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға 
оңай...» 11:45 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» 13:15 «Көкпар» 13:55 
«Ұлт мақтанышы» Д/ф 14:25 «Майя» 
М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек 
түбі - береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:05 «Жаңа 
Қазақстан - 2050» 18:25 «Ұлы дала 
дүбірі» Д/ф 18:50 «ПАРЛАМЕНТ» 19:10 
«ИМАН АЙНАСЫ» 19:30 «СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «КЕЛІН».Т/х 23:30 
«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

0:35 «Құлагер» 1:55 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 2:20 «Парламент» 2:40 «Иман 
айнасы» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 
«Өзекжарды» 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Новости 10:10 Т/с «След» 11:00 
Таңғы жаңалықтар 11:15 «Дело вкуса» 
11:45 «Махаббатым жүрегімде» Т/х 
12:35 «Энергия будущего» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мело-
драмы» 14:05 Т/с «Женский доктор 
– 2» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:50 «Сәтті сауда» 16:25 
«Ұлт саулығы» 16:55 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Бармысың, бауырым?» 18:00 Новости 
18:15 «Сұлтан Сүлейман» Т/х 19:10 
«Орталық Хабар» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Одна судьба» 21:00 
Новости 21:30 Дневник «Turkvision-2014» 
22:00 «Turkvision-2014» Финал 00:00 
Кино «Если только» 01:35 Қорытынды 
жаңалықтар 02:05 Новости 02:35 «Әр 
үйдің сыры басқа» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 

6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 11:00 Т/с «ВЕРОНИКА ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 13:10 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
13:25 Премьера «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» 14:30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с 
15:30 «112» 15:45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16:50 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» Т/Х 
19:50 Премьера «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:40 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 23:00 Кино «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 2:50 «ДӘРІГЕР АХМЕ-
ТОВА» Т/х 

СЕНБІ, 22 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:05 «ДАУА» 10:35 «АC БОЛ-
СЫН!» 11:25 «Қазақстан дауысы» 
12:50 «ЕУРАЗИЯ БАРЫСЫ» 19:00 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 19:45 «ТАҒДЫР» 
20:05 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ» 
22:25 «ӨНЕРІМ МЕНІ ШАҚЫРАДЫ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Шерлок» 2:10 
«Келбет» 2:40 «Арнайы репортаж» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:05 «Шаншар» 8:30 «Фархат» М/с 

9:00 «Бармысың, бауырым?» 9:45 «Про-
двопрос» 10:10 «Спорт без границ» 10:35 
М/ф «Приключения маленького вождя» 
11:55 М/ф «Маша и медведь» 12:20 Кино 
«Пеликан» 14:00 «Орталық Хабар» 14:50 
«Ойжүйрік» 15:40 «Жұлдызды дода» 
17:10 «Жансарай» 18:00 «Кеше ғана» 
- «Еще вчера» 19:00 «Под прицелом» 
19:50 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi күн» 
22:00 «Иллюзия обмана» 00:00 Кино 
«Махаббат Қолдану тәсілдері» 02:00 
«Іңкәрім» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Т/х 

8:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 8:25 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 9:00 Новости 9:10 «СМАК» 
9:50 Кино «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ» 11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:15 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 13:20 «П@
УТINA» 13:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 14:20 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 15:30 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 20:00 «X FACTOR» Пятый 
сезон 21:00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 
21:30 «СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 22:15 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:35 «X FACTOR» 
Пятый сезон 23:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
0:30 Кино «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 2:40 
«П@УТINA» 3:00 «ДӘРІГЕР АХМЕТО-
ВА» Т/х 

ЖЕКСЕНБІ, 23 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:35 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
9:05 «Лупдиду Капитан Немостың 
қазынасы» М/ф 10:00 «АЙГӨЛЕК» 11:20 
«АҚСАУЫТ» 11:55 «Шарайна» 12:25 
«СЫР-СҰХБАТ» 12:55 «Ұлттық шоу» 
14:15 «ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ» Т/х 17:05 
«ҒАСЫРЛАР ҮНІ» Д/ф 17:35 «ӘН ДОМ-
БЫРА» 19:10 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.
КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 22:30 
«АЛАҢ» 23:20 «КӨКПАР» 0:00 «Шерлок» 
1:25 «ТЕЛҚОҢЫР» 2:05 «Ғасырлар үні» 
Д/ф 2:35 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
3:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:05 «Шаншар» 8:30 «Айбын» 9:00 

«Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:25 
«Спорт әлемі» 10:50 М/ф «Отважная 
Лифи» 12:10 Сказка «Дьявол с тремя 
золотыми волосками» 13:25 М/ф «Ди-
нофроз» 14:00 «Бенефис-шоу» 15:10 
Үнді фильмі «Жаным менің» 17:40 
«Ойжүйрік» 18:30 «Вечер джаза» 20:10 
«Ду думан» 21:00 «Жетi күн» 22:00 Кино 
«Немыслимое» 23:30 Кино «Тиффанидегі 
жексенбі күндер» 01:00 Кино «Тосырқау» 
02:50 «Іңкәрім» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6 :00  «ДӘРІГЕР  АХМЕТОВА» 

Т/х 7:20 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
7:35 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 8:00 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:15 «КАРАОКЕ ТАК-
СИ» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 Новости 9.10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:55 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
12:30 «101 КЕҢЕС» 12:55 «П@УТINA» 
13:20 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:50 «X 
FACTOR» Пятый сезон 15:15 «ДОБРЫЙ 
ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:30 Т/с «КАПЛЯ 
СВЕТА» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«КВН-2014» КУБОК МЭРА МОСКВЫ 
0:45 Кино «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
2:40 «П@УТINA» 3:00 «ДӘРІГЕР АХ-
МЕТОВА» Т/х 
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Көлі көп Айыртаудың жағасында,
«Қолтық көл» деп атанған бір 
  көлі бар.
Келіп ем тағдыр жазып мен  

  кезінде,
Толқындай жел айдаған   

  отызымда.
Қырық жыл өте шықты   

  артығымен,
Бір заман өте шықты ағынменен.

Еске алу
(Зейнеш Мурзина (Тұяқова) апамның бұл дүниеден өткеніне 20 жыл)

Келмеске кетіп қалды ағаларым,
Көтердім Тұяғы боп қайғыларын.
Сұм ажал кешіктірмей қайта  

  келді,
Әкетті сол кезеңде Зейнешімді.
Күндердің бір күнінде 
  ақ шағаладай,
Келгенде қарашаның бір күнінде.
Көтерем көңіліңді баяғыдай,
Деп келген Зейнеш апам 
  қаза тапты,
Денесін Шүкірлікке қойғанменен,
Айналды оның жаны шағалаға.
Сол кезден жүремін мен 
  көл басында,
Талай ой келтіреді ақ шағала.
Толқыны «Колтық көлдің»  

  жұбатады,
Төбемнен айналып жүр 
                 ақ шағала, 
ақ шағала, ақ шағала.
Еске алушы: бауыры Тұяқ 

ЕСЕНЖАНҰЛЫ, Лобаново ауылы.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Айыртау 
аудандық аумақтық инспекциясы» ММ Қазақстан Республикасы   
мемлекеттік қызметкерлерінің ар – намыс Кодексін, және  жемқорлық  
құқық бұзүшылыктарды мемлекеттік қызметкерлермен бұзу, пайдалану 
фактілерін хабарлауға  болатын сенім 8(71533) 20-323 телефоны жұмыс 
істейді.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 

азаматтарды қабылдау кестесі
Азаматтарды қабылдауды бөлім басшысы Гүлнәр Ділдәбекқызы 

Өтеулина жүргізеді. Қабылдау апта сайын әр бейсенбіде сағат 10.00-
ден 12.00-ге дейін аудандық Мәдениет үйінде (2 қабатта) жүргізіледі. 
Мекенжайы: Саумалкөл селосы, Ақан сері көшесі, 31.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының  мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-360 нөмірлі сенім 
телефоны жұмыс істейді. Осы телефон арқылы Сіз өзіңізге қатысты 
лауазымды тұлғалардың ынтасыз қарауын, күш көрсетіп мәжбүрлеу 
және басқа жемқорлық іс-әрекеттер туралы хабарлай аласыз. Ақпарат 
құпиялылығы сақталады.

*  *  *

«Казанка селолық округі әкімінің аппараты» ММ-і 
азаматтардың жеке сұрақтары бойынша

 қабылдау кестесі 
«Казанка селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

әкімі Городецкий Алексей Владимирович әр аптаның сәрсенбі және 
бейсенбі күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Селолық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Казанка селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 23-148 сенім телефоны қызмет етеді.

*  *  *

«Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты» ММ-і 
азаматтардың жеке сұрақтары бойынша қабылдау кестесі 

«Нижнеборлық селолық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің əкімі Жүсіпов Мұратбек Ақжігітұлы əр аптаның жұма 
күндері сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мəселелері 
бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Селолық округі əкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Нихнеборлық селолық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 8 (71533) 48-444 сенім телефоны қызмет етеді.

*  *  *

Конкурс мына мекен-жайда өтеді: 150100, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл селосы 
Ш. Уалиханов көшесі, 42.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
жұмыспен қамту орталығы» мемлекеттік мекемесінің 
мына мекен-жайда орналасқан: 150100, Қазақстан 
Республикасы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы Саумалкөл селосы  Ш.Уәлиханов көшесі 42, тел: 
8 (715 33) 20237, 20159.
Мемлекеттік мекеменің негізгі қызмет түрлері:
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 

аумағында Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына 
қатысушыларды жұмыспен қамтуға және жұмысқа 
орналастыруға жәрдемдесу;
бағдарламаға қатысу мәселелері бойынша өз бетінше 

жұмыспен айналысушыларды, жұмыссыз және табысы 
аз азаматтарға ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу 
және консультациялық қызмет көрсету;
бағдарламаға қатысушылармен әлеуметтік келісімшарт 

жасау, қатысушылар қабылдаған міндеттемелердің 
мониторингін жүргізу;
бағдарламаға қатысушыларды кәсіптік даярлау, қайта 

даярлау және біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
бағдарламаның жекелеген қатысушыларын оқыту 

және оларды кейіннен жұмысқа орналастыру жөнінде 
жұмыс берушілермен келісім жасасу; 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым 

құрылысына немесе қайта құруға өтінім тізбесін 
қалыптастыру және оны инфрақұрылымды дамыту 
жөніндегі уәкілетті органға жіберу;
экономикалық жоғары әлеуетті елді мекендердегі және 

экономикалық өсу орталықтарындағы ұйымдардың 
еңбек ресурстарына деген сұранысын және олардың 
жұмыс күшіне сұранысын қанағаттандыру үшін қосымша 
еңбек ресурстарын тарту қажеттігін айқындау;
бағдарламаға қатысушылардың ерікті түрде көшіп 

келуіне жәрдемдесу және оларға Бағдарлама шеңберінде 
көзделген мемлекеттік қолдау көрсету;
аудандық  деңгейде Бағдарламаны іске асыру 

мониторингі, жергілікті атқарушы органдарға талдау 
және статистикалық ақпарат даярлау және ұсыну;

«Айыртау ауданы әкімінің аппараты» ММ-і «Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының жұмыспен қамту орталығы» ММ-нің директоры 

бос  лауазымына орналасуға конкурс жариялайды
азаматтардың, жұмыс берушілер мен білім беру 

ұйымдарының шағымдары мен өтініштерін қолданыстағы 
заңнамада белгіленген тәртіппен қарау болып табылады. 
Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар:
Білімі-жоғары, әлеуметтік қорғау және жұмыспен 

қамтамасыз ету жүйесінде 2 жылдан кем емес, экономиканың 
басқа салаларының басшы лауазымдарда 3 жылдан кем 
емес жұмыс өтілі болғанда рұқсат етіледі.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан 
Республикасының «Халықты жұмыспен қамту туралы», 
«Халықтың көші-қоны туралы», «Сыбайлас жемқолыққа 
қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
тілдер туралы» Заңдарын және жұмыспен қамту 
мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік-құқықтық 
актілерді білу қажет.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттарды Айыртау 

ауданының бұқаралық ақпарат құралдарының рес-
ми басылымдарында жарияланған сәттен бастап 15 
күнтізбелік күн ішінде тапсыру қажет.
Конкурсқа қатысқысы келген азаматтар мынадай 

құжаттар ұсынады:
1) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілген 

конкурсқа қатысу туралы өтінішті; 
2 )  жеке  басын  куәландыратын  құжаттың 

көшірмесін; 
3) толтырылған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке 

парақты (нақты тұратын мекен-жайы мен байланыс 
телефондарын көрсетіп); 

4) лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына 
сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелерін; 

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін; 
6) алдын ала медициналық куәландырудан өткені 

туралы құжатты. 
Конкусқа қатысқысы келген тұлғалар құжаттарын 

13.11.2014 жылғы сағат 9.00-ден 27.11.2014 жылғы 
сағат 18.00-ге дейін мына мекен-жайда қабылданады: 
Саумалкөл селосы Ш.Уәлиханов көшесі 42, «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, анықтамалар: тел: 8 (715-33) 21-362.

Көптеген ғасырлар бойы адамзат баласы әділетсіздікпен 
күресіп келеді. Себебі, әр іске және әр қателікке біз жауап-
тымыз. Адамдардың күшіне бағынбайтын себептер мен 
жағдайлар адамдарды қылмысқа итерлейтын факторлар 
бар, соның салдарынан жазаның да болуы. Қылмыстық 
және қылмыстық-атқару заңнамасына кірістірілген сәттен 
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне бірнеше 
рет өзгертулер енгізілді.  Маңызды өзгертулерден соң, 
жаза институтының мазмұны, бас бостандығын шектеу 
түріне ұшырады. Бас бостандығын шектеу түрінде жазаға 
өзгертулер енгізілген соң, түзеу мекемесінде ұсталынбайды, 
соттық белгілі міндеттермелерінде сотталғанға бостандығын 
шектеу тұрғылықты жерлерінде, бас бостандығынан 
айыруымен байланысты емес, қылмыстық - атқару 
инспекциясының жіті қадағалауында бір жылдан бес жылға 
дейін көлемінде қоғамнан тыс өтейді. 
Сот, бас бостандығын шектеу түрінде жаза 

тағайындағанда, сотталғанға келесі міндеттерді жүктейді: 
тұрғылықты орнын, жумыс және оқу орнын қылмыстық 
– атқару инспекцияны ескертпестен ауыстырмау, белгілі 
орындарға қатыспау, жұмыс және оқу орындарынан бос 
уақытында турғын орындарын тастап кетпеу, қылмыстық – 
атқару инспекцияның рұқсатсыз басқа тұрғылықты жермен 
алмастырмау. Сот сотталғанға бас бостандығынан шектеуді 
орындауында, басқа да міндеттерді жүктей алады, оның 
түзелуіне септігін тигізетін: маскүнемдікпен, нашақорлықтан, 

Қоғам және заң                      
БОСТАНДЫҒЫНА  ШЕК ҚОЮ - ЖАЗА ТҮРІБОСТАНДЫҒЫНА  ШЕК ҚОЮ - ЖАЗА ТҮРІ

токсикомандықтан, жыныстық жолдармен берілетін ау-
рулардан емделу курсын өту, отбасына материалды 
қолғабыс жасау. Осындайлардың бекітілуі мүмкін қатары 
кеңейтілген - кәмелет жасына толмағандар, аяғы ауыр 
әйелдер, құрсақтағы баласы бар әйелдер, мүгедектер, зей-
нет жасындағылар, сол арада бас бостандығынан шектеудің 
ауыр және аса ауыр түріндегі қылмыс әскери қызметкерлерге 
және тұрғылықты орынсыздарға қолданылмайды.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының қылмыстық, 

қылмыстық – атқару, қылмыстық – іс жүргізу кодексіне 
өзгертулер мен түзетулер енгізілді. Өзгертулерге байла-
нысты Қазақстан Республикасының қылмыстық – атқару 
кодексінің 8 бөлімінің бас бостандығынан айыру жазасы 
түріндегі мазмұны, жазаның осы түріндегі атқару тізімін 
айқындаушы қылмыстық – атқару инспекцияда сотталған 
шартты түрде жіті қадағалауда болуы түгелдей қайта 
қаралды. 
Заңнамалы негізде инспекция әкімшілігінің құқығы мен 

міндеттері, жаза мен мадақтау қолдану аясының жөні 
айқындалды. Осы уақытта, Қазақстанның өсіп - өркендеудегі 
мемлекеттік түзуі және демократиялық даму аспектісінің ең 
бір маңызды болып, қылмыстық – атқару жүйесінің гумандан-
дыру бағытындағы курсты қамтамасыз ету болып табыла-
ды.                                                 Сағындық ӘБІЛДИНОВ,

 Айыртау ауданының № 1 ҚАИ инспекторы, 
әділет  аға лейтенанты.  

2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Қазастан 
Республикасының шекарасынан тыс жердегі жылжы-
майтын мүлікті, ақша, құнды қағаздарды және заңды 
тұлғаның жарғы капиталына қатысуға мүлікті жария 
ету өткізуге арыздар қабылдануда. Сол себептен жиі 
қойылатын сұрақтарға жауап береміз. 
Сот дауына жататын мүлікті жария етуге бола 

ма? 
– жоқ, мұндай мүлік жария етуге  жатпайды. 
Несиеге алынған ақшаны жария етуге бола ма? 
     – мұндай ақша да жария етуге  жатпайды. 
Жер телімін жария ете аламан ба? 
     – мүлікті жария ету тізіміне жер телімі кірмейді. 
Арыз қанша уақыт аралығында қаралады? 

Сұрақ-жауап
Мүлікті жария ету жайындаМүлікті жария ету жайында

     – арыз қабылданған күннен бастап салық басқармасы 
комиссиясымен 30 күнтізбелік күнде қаралады. 
Қазақстан Республикасының шекарасынан тыс 

жердегі мүлікті жария ету  мүмкін бе? 
     – Иә, мүмкін, бірақ жылжымайтын мүлік Қазақстан 

Республикасының Азаматтық заңында көрсетілген жыл-
жымайтын мүліккке сай келуі тиіс. 
Жылжымалы мүлікті, ауылшаруашылық техника-

ларын жария ету бола ма? 
    – Жок, жылжымалы мүлік,  ауылшаруашылық тех-

никалары жария ету тізіміне кірмейді. 
Әсем МАМЕНТИКОВА, 

Айыртау ауданы бойынша салық 
басқармасының бас   маманы.               


