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АУДАН ƏКІМІ  МЎРАТХАН ЖЇНІСƏЛІЎЛЫ 
ШЇКЕЕВТІЅ МЕДИЦИНА ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

КЇНІМЕН ЌЎТТЫЌТАУЫ 
Қымбатты  денсаулық  сақтау  саласының  қызметкерлері!
Құрметті  дәрігерлер!
Сіздерді  кәсіби  мерекелеріңіз  – медицина  қызметкерлері  күнімен  шын  жүректен  құттықтаймын .
Адам  өмірін  ұзартуға  септігін  тигізіп ,  ажалдан  арашалаушы  дәрігер  мамандығын  халқымыз  ежелден 
қастерлеп ,  құрметтеген .  Бүг інг і  таңда  қазақстандықтардың  денсаулығын  жақсарту  –  елім ізд ің 
мемлекеттік  саясатының  басым  бағыттарының  бірі. Елімізде денсаулық  саласын  дамыту , тұрғындарға 
заман талабына сай, қолжетімді және сапалы медициналық қызмет көрсету жолында бар мүмкіндіктер 
жасалуда .  Халықтың  денсаулығын  қорғау  Елбасымыздың  үстіміздегі  жылғы  «Нұрлы  жол-болашаққа 
бастар  жол» атты  Қазақстан  халқына  арнаған  Жолдауында: «.. .Қазақстанда  халықтың  мақсатты 
топтарының  денсаулық  жағдайын  бақылаудың  ұлттық  бағдарламалары  кешен ін  енг і зу ,  ауыл 
тұрғындары  үшін  медициналық  көмектің   қолжетімділіг ін  кеңейтуге  айрықша  назар  аудару ,  елімізде 
көлікт ік  медицинаны  дамыту ,  2015 жылға  қарай  350 дәрігерлік -амбулаториялар ,  фельдшерлік -
акушерлік пункттер және емханалар салынатын болады» деген жолдар медицина саласымен тағдырын 
байланыстырған  сіздердің  алдарыңызда  тұрған  асқаралы  міндет  міне ,  осыны  көздейді .

 Баға  жетпес  қоғамдық  байлық  – әрбір адамның  және  болашақ  ұрпақ  денсаулығына  және  жалпы  ұлт 
денсаулығы. Медицина қызметкерлерінің тәжірибесі, кәсіпқойлығы, білімі мен шеберлігі, адам өмірі мен 
денсаулығына  үлкен  жауапкершілікпен  қарауы  қоғамның  тұрақты  дамуының  кепілі  болып  табылады . 
Сондықтан жыл өткен сайын аудандық денсаулық сақтау саласының материалдық-техникалық жағдайы 
жақсаруда .  «Дипломмен  ауылға» бағдарламасы  аясында  жас  дәрігер  –мамандарды  жұмысқа  тарту 
мақсатында  қомақты  қаржы  бөлініп  келеді .  Сонымен  қатар  ауруханаларды  жаңа  технологиялық 
құралдармен  жабдықтау  да  назардан  тыс  қалмауда . 
Қадірлі  денсаулық  сақтау  саласының  қызметкерлері!
Сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, барлықтарыңызға мықты денсаулық, 
отбасылық  береке  және  қызметте  табысқа  жетулеріңізді  тілеймін .   

Ма р а п а тт а л д ыМа р а п а тт а л д ы
Аудандыќ мəслихаттыѕ хатшысы Н.Їкібаевтіѕ Аудандыќ мəслихаттыѕ хатшысы Н.Їкібаевтіѕ 

2015 жылєы 19 маусымдаєы №15 ґкімімен 2015 жылєы  19 маусымдаєы  №15 ґкімімен 
«Медицина  ќызметкерлерініѕ  кїні» кəсіби «Медицина  ќызметкерлерініѕ  кїні» кəсіби 
мерекесіне орай, ауданныѕ денсаулыќ саќтау мерекесіне орай, ауданныѕ денсаулыќ саќтау 
саласын дамытуєа ќосќан елеулі їлесі жəне саласын дамытуєа ќосќан елеулі їлесі жəне 
ќоєамдыќ  жўмыстарєа  белсенді  ќатысќаны ќоєамдыќ  жўмыстарєа  белсенді  ќатысќаны 
їшін  - Кеѕес дəрігерлік амбулаториясыныѕ їшін  - Кеѕес дəрігерлік амбулаториясыныѕ 
аєа дəрігеріаєа дəрігері Абдреймов Єани Жўмабайўлы Абдреймов Єани Жўмабайўлы, , 
орталыќ аудандыќ аурухананыѕ хирург –дəрігері орталыќ аудандыќ аурухананыѕ хирург –дəрігері 
Сыздыќов Алмат  ТанибергенўлыСыздыќов Алмат  Танибергенўлы,  Ќазаќстан ,  Ќазаќстан 
Республикасы Ўлттыќ экономика министрлігі Республикасы Ўлттыќ экономика министрлігі 
Тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ Тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ 
Жамбыл облыстыќ санитарлыќ –эпидемиологиялыќ Жамбыл облыстыќ санитарлыќ –эпидемиологиялыќ 
сараптама орталыєы Республикалыќ мемлекеттік сараптама орталыєы Республикалыќ мемлекеттік 
ќазыналыќ кəсіпорныныѕ Байзаќ ауданы бойынша ќазыналыќ кəсіпорныныѕ Байзаќ ауданы бойынша 
филиалыныѕ зертхана лаборанты филиалыныѕ зертхана лаборанты Ордабаева Ордабаева 
Венера ЌайрлашќызыВенера Ќайрлашќызы, Ќазаќстан Республикасы , Ќазаќстан Республикасы 
Ўлттыќ экономика министрлігі Тўтынушылардыѕ Ўлттыќ экономика министрлігі Тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ Жамбыл облыстыќ ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ Жамбыл облыстыќ 
санитарлыќ-эпидемиологиялыќ  сараптама санитарлыќ-эпидемиологиялыќ  сараптама 
орталыєы Республикалыќ мемлекеттік ќазыналыќ орталыєы Республикалыќ мемлекеттік ќазыналыќ 
кəсіпорныныѕ Байзаќ ауданы бойынша филиалыныѕ кəсіпорныныѕ Байзаќ ауданы бойынша филиалыныѕ 
дəрігер-бактериологі дəрігер-бактериологі  Саєындыќова Жанат Саєындыќова  Жанат 
ЌуандыќќызыЌуандыќќызы, Байзаќ аудандыќ тўтынушылардыѕ , Байзаќ аудандыќ тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау басќармасыныѕ жетекші ќўќыќтарын ќорєау басќармасыныѕ жетекші 

маманы маманы Əбдірəсілов Серік МейрамќалиўлыƏбдірəсілов Серік Мейрамќалиўлы  
Байзаќ ауданыныѕ  Ќўрмет грамотасымен Байзаќ ауданыныѕ  Ќўрмет грамотасымен 

марапатталды.марапатталды.

«Медицина  ќызметкерлері  кїні» кəсіби «Медицина  ќызметкерлері  кїні» кəсіби 
мерекесіне орай, денсаулыќ  саласында кґп мерекесіне орай, денсаулыќ  саласында кґп 
жылдар  бойы  ґнегелі  еѕбек  етіп ,  ел-ќоєам жылдар  бойы  ґнегелі  еѕбек  етіп ,  ел-ќоєам 
алдында абыройлы ќызмет атќарєандары їшін алдында абыройлы ќызмет атќарєандары їшін 
аудандыќ орталыќ ауруханасыныѕ аєа мейірбикесі аудандыќ орталыќ ауруханасыныѕ аєа мейірбикесі 
НАРЕГЕЕВА ЖНАРЕГЕЕВА Жанаранар  МаарќызыМаарќызы жəне аудандыќ  жəне аудандыќ 
орталыќ ауруханасыныѕ  емхана бґлімініѕ екпе егу орталыќ ауруханасыныѕ  емхана бґлімініѕ екпе егу 
мейірбике ісі бойынша жоєарєы дəрежелі дəрігері мейірбике ісі бойынша жоєарєы дəрежелі дəрігері 
АБДРАИМОВА КАБДРАИМОВА Керімбїбі ерімбїбі “Нўр Отан” партиясы “Нўр Отан” партиясы 
Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ Алєыс хатыменАлєыс хатымен  
марапатталды.марапатталды.

“Нўр Отан” партиясы аудандыќ филиалы “Нўр Отан” партиясы аудандыќ  филиалы 
тґраєасыныѕ бірінші орынбасары         Н.Тлепов.тґраєасыныѕ бірінші орынбасары         Н.Тлепов.

 Грамотамен марапаттау туралы
Ќазаќстан  Ре спубликасыныѕ  «Ќазаќстан 

Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару 
жəне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 33-бабына 
сəйкес, «Медицина ќызметкерлері кїні» мерекесіне 
орай, ауданныѕ медицина саласындаєы кґпжылдыќ 
еѕбегі жəне ќоєамдыќ жўмысќа белсенді араласќаны 
їшін:
ТУКТЕЕВА Насипа Байминќызы – Байзаќ 

аудандыќ сараптама орталыєыныѕ бактериология 
зертханасыныѕ лаборант паразитологы;
ИБРАЕВА Ботагґз - Байзаќ аудандыќ сараптама 

орталыєыныѕ  санитариялыќ  –  гигиеналыќ 
зертханасыныѕ дəрігер лаборанты;
АЛЕХАНОВА Жумабике Ќайырбекќызы – Байзаќ 

аудандыќ орталыќ ауруханасыныѕ емхана бґлімініѕ 
терапевт дəрігері;
ЕГЕМБЕРДИЕВА Дариєа Мўханќызы – Байзаќ 

аудандыќ тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын ќорєау 
басќармасыныѕ санитариялыќ-гигиеналыќ ќадаєалау 
жəне техникалыќ  регламенттердіѕ  саќталуын 
баќылау бґлімініѕ жетекші маманы  аудан əкімініѕ 
Грамотасымен марапатталсын.

  Аудан əкімі                     М. Шїкеев.

БАЙ ЗАЌ  АУДАНЫ 
ƏКІМІНІЅ ҐКІМІ

БАЙ ЗАЌ  АУДАНЫ 
ƏКІМІНІЅ ҐКІМІ

№ 172-ґ    12.06.2015 ж.  

№ 171-ґ    12.06.2015 ж.  

Алєыс хатпен марапаттау туралы
Ќазаќстан  Республикасыныѕ  «Ќазаќстан 

Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару 
жəне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 33-бабына 
сəйкес, «Медицина ќызметкерлері кїні» мерекесіне 
орай, ауданныѕ медицина саласындаєы кґпжылдыќ 
еѕбегі жəне ќоєамдыќ жўмысќа белсенді араласќаны 
їшін Байзаќ аудандыќ орталыќ ауруханасыныѕ 
акушер-гинеколог дəрігері АЛИПБАЕВА Гульдер 
Дауылбайќызы аудан əкімініѕ Алєыс хатымен 
марапатталсын.

 Аудан əкімі                 М. Шїкеев.

ЖЕМЌОРЛЫЌЌА  ЌАРСЫ  КЇРЕС  -  БАРШАЄА  МІНДЕТ ЖЕМЌОРЛЫЌЌА  ЌАРСЫ  КЇРЕС  -  БАРШАЄА  МІНДЕТ 

С.Ќалмўратов,
«Ауыл жаѕалыєы».

С Ы Б А Й Л А С 
Ж Е М Ќ О Р Л Ы Ќ 
К Е З  К Е Л Г Е Н 
МЕМЛ Е К Е Т Т І Ѕ , 
Ќ О Є А М Н Ы Ѕ 
ДАМУЫНА ,  ҐСІП -
Ґ Р К Е Н Д Е У І Н Е 
Ґ З І Н І Ѕ  К Е Р І 
ƏСЕРІН ТИГІЗЕТІН 
К Ґ К Е Й К Е С Т І 
Ə Л Е У М Е Т Т І К 
МƏСЕЛЕЛЕРДІЅ БІРІ. БЎЛ БІЗДІЅ 
ЕЛІМІЗДЕ  ЄАНА  ЕМЕС ,  БЇКІЛ 
ƏЛЕМДІК ДЕЅГЕЙДЕ КҐРІНІС ТАУЫП 
ОТЫРЄАН  ДЕРТ.  СОНДЫЌТАНДА 
БЎЛ ҐЗЕКТІ  ДЕ ТЇЙІНДІ МƏСЕЛЕНІ 
ЖЕЅУ ЇШІН БЇКІЛ ЌОЄАМ БОЛЫП 
КЇРЕСКЕНДЕ ЄАНА ОЅ НƏТИЖЕЛЕРГЕ 
ЌОЛ ЖЕТКІЗУГЕ БОЛАТЫНДЫЄЫ 
ТУРАЛЫ АЗ АЙТЫЛЫП ЖЇРГЕН ЖОЌ. 
ОНЫМЕН КЇРЕСУГЕ БАЄЫТТАЛЄАН 
РЕСПУБЛИКАЛЫЌ, ҐЅІРЛІК, АУЫЛ-
АЙМАЌТЫЌ ДЕЅГЕЙЛЕРДЕ ТЇРЛІ 
ІС-ШАРАЛАР ЖАСАЛЫНЫП, ЖЇЗЕГЕ 
АСЫРЫЛУДА.
Апта  ортасында  аудан  əкімдіг ініѕ 

мəжілістер  залында осындай маѕызды 
шара болып ґтті. Наќтылай кетсек, ауданныѕ 
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл 
жґніндегі 2011-2015 жылдарєа арналєан 
салалыќ баєдарламасыныѕ  їстіміздегі 
жылдыѕ ІІ тоќсанында орындалу барысы 
туралы аудандыќ жемќорлыќќа ќарсы кїрес 
ведомствоаралыќ комиссиясыныѕ кезекті 
мəжілісі болып ґтті.
Мəжіліс  жўмысын  жїргізіп отырєан 

аталмыш комиссия тґрєасы,  аудан əкімі 
М.Шїкеевтіѕ кіріспе сґзінен соѕ, оныѕ  
жўмыс тəртібі мен регламентін бекіткен 
жиын ќатысушылары кїн тəртібіндегі мəселе 
бойынша аудан əкімі аппаратыныѕ басшысы 
Б.Аќбаевтыѕ баяндамасын тыѕдады.
Сґз басын ќоєам дертіне айналєан сыбайлас 

жемќорлыќпен кїреске жалпы халыќтыќ 
сипат беру стратегиясын ќамтамасыз ету 
баєытында атќарылєан жўмыстар ќатарында 
– аудан əкімдігі, оныѕ бґлімдері, ауылдыќ 
округ əкімдері сенім телефондарыныѕ 
жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдары 

беттерінде жариялануы, арыз-ґтініштерге 
арналєан жəшіктердіѕ орнатылуы сынды 
шаралардан  бастаєан  баяндамашыныѕ 
мəліметінше жыл басынан бїгінгі таѕєа 
дейінгі аралыќта 
ауд а н  ə к і м і 
аппаратына жеке 
тўлєалардан 306 
жазбаша ґтініш 
тїсіп, оныѕ 12-сі 
ќанаєаттанды-
рылса ,  53- іне 
тїсінік берілген, 
4 - і  ж о є а р ы 
тўрєан  тиісті 
о р г а н д а р є а 
жіберілген, ал 
ќалєан  232-сі 
тґменгі тўрєан 
ор г андардыѕ 
ќ а р а у ы н а 
ж о л д а н є а н , 
сондай-аќ 2 арыз заѕ талаптарына сəйкес 
ќараусыз тоќтатылса жəне 2-еуі бойынша 
ќараудан бас тартылєан.
Сонымен ќатар, заѕды тўлєалардан жалпы 

саны 186 жазбаша ґтініш-арыз тїсіп, оныѕ 
3-еуі ќанаєаттандырылєан, 30-на тїсінік 
берілсе, 153-і тґменгі тўрєан органдардыѕ 
ќарауына жолданєан екен. 
Одан əрі ќарай баяндамашы халыќтыѕ 

ќўќыќтыќ  аќпаратќа  барынша  ќол 
жетімділігін ќамтамасыз ету маќсатында 
ашылєан аудан əкімініѕ ресми веб-сайты, 
халыќтыѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы 
іс-ќимыл мəселелері бойынша пікірлерін 
білу їшін ашылєан блогтыѕ їнемі ќажетті 
мəліметтерімен толыќтырылып отырылуы, 

ЗАЅДЫ  БІЛМЕУ, ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН  БОСАТПАЙДЫ
аудан  орталыєында , ауылдыќ 
елдімекендерде таќырыпќа сай 
кґрнекі аќпарат ќўралдарыныѕ 
(билборд,  кґрме, банер т.б.) 
ілінуі ,  жемќорлыќпен  кїрес 
процессіне кеѕінен ќатыстыру 
маќсатында ќоєамдыќ бірлестіктер 
мен їкіметтік емес ўйымдармен 
жїргізілген жўмыстар, ґткізілген 
семинар -кеѕестер ,  дґѕгелек 
їстелдер, ќўќыќтыќ білім беру 
шаралары  туралы əѕгіме ґрбіте 
келе ,  їстіміздегі  жылдыѕ  5 
айында жоєарыда аталып ґткен 

профилактикалыќ тўрєыдаєы іс-шаралардыѕ 
нəтижесінде сыбайлас жемќорлыќ кґрінісі 
бар ќўќыќбўзушылыќ əрекеттердіѕ  орын 
алмаєандыєын жеткізіп, сґзін аяќтады.

Аталмыш комиссия тґраєасы жəне мїшелері 
тарапынан баяндамашыєа тиісті сўраќтар 
ќойылып ,  жауаптар  алынєан  соѕ ,  ќызу 
талќылауєа тїскен мəселе бойынша аудан 
əкімдігі білім бґлімініѕ басшысы З.Дїзенова, 
Кґктал, Бурыл ауылдыќ округтерініѕ əкімдері 
Б.Їкібаев, Е.Əліќўловтар ґз салаларында, 
ауыл-аймаќтарында бўл баєытта атќарып 
отырєан жўмыстары туралы есеп берді.
Мəжіліс жўмысын ќорытќан комиссия жəне 

мəжіліс тґраєасы Мўратхан Жїнісəліўлы: 
“Халыќќа ќызмет кґрсетіп жїрген əрбіріміз 
ґздерімізге жїктелген міндеттерді дўрыс, 
ўќыпты жəне їлкен жауапкершілікпен атќарып, 
ќоєам дертіне айналєан сыбайлас жемќорлыќќа 
бїкіл ел болып атсалыссаќ еткен еѕбегіміз 
нəтижелі болады” деді.
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Г. Әбдіқұлова,
“Ауыл жаңалығы”.

“Қолы шипалы, білікті дәрігерді халық 
асырайды” деген  сөздің жаны бар секілді. 
Шындығында да  адам тәнінің қиналысы 
мен қасіретін жүрегімен сезіне білетін, баға 
жетпес құндылық-адам денсаулығын сақтап 

қалуға  бар  білімін жұмсайтын  
дәрігерлер қандай құрметке 
де  лайық .   Сайфижамал 
Уразбекқызы дертіне шипа іздеп 
келген  жас пен кәріні ауруынан 
айықтырып, жанына дауа, тәніне 
шипа болардай ем беретін  білікті 
дәрігер десек артық айтқандық 
емес .  Уақытпен  санаспай 
денсаулық күзетінде  жүріп, 
халықтың алғысын арқалаған   
ару   бүгінде  Жаңатұрмыс 
дәрігерлік амбулаториясында 
аға дәрігер қызметін  атқарып келеді.
Дәрігердің қолы-нәзік, көзі-қырағы, жүрегі 

-айбарлы болуы керек. Мұндай қасиет Сайфижамал 
бойында бар екендігі екеуара әңгіме арасында 
байқалды.
Жанға шуақ беретін әдемі күлкісімен  адамды 

баурап алатын  Сайфижамал  Қарақалпақстан 
Республикасының Беруний қаласында  дүниеге 
келіпті. Әкесі Уразбек Мамышұлы Беруний 
қаласына  танымал ұстаз болса, анасы тұқым 
дайындайтын қоймада жауапты қызмет атқарады. 
Отбасында төрт ұл және бір қыздың ортасында 
еркелеу болып өскен  ол, ХХV партсъезд атындағы 
мектепті үздік бітіреді. 1989 жылы Владикавказ 
қаласындағы Северо-Осетинский   медициналық 
институтының “Емдеу ісі” факультетіне оқуға 
түседі.  Білімге құштар бойжеткен үздік оқи жүріп, 
бос уақытында  жақын маңдағы медициналық 
мекемелерге барып, дәрігерлердің тыныс-
тіршілігімен, аурулардың  мұң-мұқтажымен  етене 
танысудың арқасында  болашақ  кәсібінің қыр-
сырын меңгере бастайды. ІІІ курста Ташкенттегі  
медициналық институтына ауысып, 1995 жылы  
отбасылық дәрігер мамандығын алып шығады. 
1989 жылы  ата-анасы  Жамбыл облысы Байзақ 
ауданына қоныс аударады. Осы жылы Тараз 
қаласындағы №1 перзентхана акушер-гинеколог 
мамандығы бойынша  интернатурадан өтеді. Еңбек 
жолын  облыс орталығындағы “Ана мен бала” 
орталығында акушер-гинеколог болып бастаған 
Сайфижамал 2000-2001 жылдары қалалық 
№1 емханада жалпы дәрігер, ал 2001 жылы  
Байзақ ауданына қарасты Түймекент дәрігерлік 
амбулаториясында жалпы дәрігер, ал 2003 жылдан 
бастап,  Жаңатұрмыс дәрігерлік амбулаториясында 
аға дәрігер болып қызмет атқаруда.

 Жаңатұрмыс ауылдық округіне Ақшолақ, 

АЛҒЫС АРҚАЛАҒАН 
САЙФИЖАМАЛ

Қайнар, Жібек жолы, Жаңатұрмыс, Төрекелді, 
Көкбастау, Тегістік, жалпы  7 ауыл қарайды.  Округ 
тұрғындарының денсаулығын сақтау, оларға мінсіз 
қызмет көрсету оңай шаруа емес. Сайфижамал 
басшылық ететін ұжымның тұрғындарға 
медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын, 
халықтың өмір сүру ұзақтығын арттыру бағытында 
атқарған жұмыстары қыруар. Соның арқасында 
округте ана мен бала өлімі  тіркелмеген. 5 төсектік  
күндізгі стационар жұмыс жасайды. Тұрғындар 
скринингтік тексеруден уақытымен өтіп тұрады. 
Есепте тұрған қан қысымы, жүрек, қан аздық 
пен пневмония ауруларымен ауыратын науқастар 
дәрігердің рецептімен, жүкті әйелдер, 1 жасқа 
дейінгі, 1 және 5 жасқа дейінгі балалар тегін 
дәрілермен қамтылған.
Дәрігерлік амбулатория халыққа сапалы қызмет 

көрсетуге мүмкіндік беретін жабдықтармен 
жабдықталған. Бала дәрігері Загипа Еламанова, 14 
медбике және 1 медаға -денсаулық күзетінде. Әсіресе, 
М.Қалмурадова, К.Сугурбекова, Л.Құдайбергенова, 

К.Ниязкулова, А.Рахимова, Г.Оспанова, П.Омарова, 
Г.Джумалиева, Ш.Амангөзиева, Ж.Сейсеналиев, 
Н.Әліпбаева,  лаборант З.Камалова ұжымның 
мақтанышы саналады.

 Адам денсаулығы мен оның белсенді өміріне 
қызмет ететін ең мейірімді мамандықтың иегері 
Сайфижамал Трушева үшін дәрігер мамандығынан  
қасиетті мамандық жоқ деп санайды.  Ол басқарған  
ұжым жыл сайын  жақсы жетістіктерге жетіп 
келеді.  2006 жылы  облыста өткен аудан халқының 
денсаулығын жақсартудағы елеулі жетістіктері үшін 
“Үздік тәжірибелі дәрігер” номинациясы бойынша 
Жаңатұрмыс дәрігерлік амбулаториясы жеңімпаз 
болып танылыпты. 

-Дәрігердің міндеті аянбай еңбек етуді, адамдарға 
деген асқан мейірімділікті талап етеді. Ұлық 
мамандыққа  өз өмірін  арнай отырып, өзгелердің 
өмірі үшін де жауапкершілікті мойындарына 
алады. Өмір бойы оқып, озық қондырғылардың 
қыр-сырын және ауруларды емдеудің жаңа амал-
тәсілдерін меңгеруі талап ететін дәрігер мамандығы-
мамандықтың төресі деп санаймын. Сондықтан   
дәрігер болғанымды мақтан тұтамын,-дейді бізбен 
әңгімесінде Сайфижамал ағынан жарылып.
Ия, терең білім, берік ұстаныммен қатар өз ісіне 

асқан жауапкершілікпен қарайтын  Сайфижамал 
Трушева білімін ұдайы жетілдіріп отырады.  Ел 
саулығына қосқан үлесі үшін аудандық мәслихаттың 
Грамотасымен,  көптеген Мақтау қағаздарымен 
марапатталған білгір дәрігер бүгінде   жолдасы  
Алимжанмен  Даниил және Алихан атты екі  ұлды 
тәрбиелеп отырған бақытты отбасының бірі.

 Жан-жағына  жақсылық нұрын шашып жүрген ақ 
желеңді аруды  төл мерекесімен құттықтай отырып, 
деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Әрдайым  
емделушілердің  ыстық ықыласы мен құрметіне 
бөлене бер  демекпіз.

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Профессия врача – одна из 
самых древних и уважаемых. В 
глубокой древности люди ценили 
и уважали тех, кто мог снять 
боль, остановить кровотечение, 
знал средства лечения болезней. 
Врачу доверяли самое главное - 
свою жизнь. 
Н а ш е  р а й о н н о е 

хирургическое отделение 
в о з г л а в л я е т  Г а н и  
Тилепалдиев ,  хирург 
с большим стажем. Под 
его началом  работает три 
молодых  специалиста . 
Лучшим  и  подающим 
большие надежды считают 
Алмат а  Сы з дыков а , 
который работает в нашей 
больнице с 2009 года. 
Алмат  Танибергенович  

при еха л  в  наш  р айон 
в м е с т е  с  ж е н о й  п о  
программе «С дипломом – 
в аул». Они оба закончили 
Международный Казахско-
турецкий университет имени 
Х .А .Яссауи ,  факультет 
–  лечебное  дело  в  городе 
Туркистане.

 Молодые специалисты решили: 
село – хорошая стартовая площадка 
для  карьеры ,  возможность 
реализовать себя. Оба жители 
Кызылординской  облас ти . 
Выбрать Жамбылскую область 
посоветовали друзья, которые, уже 
работали здесь.
Алмат помнит, как в четвёртом 

классе учительница на уроке задала  
вопрос: «Кто кем хочет стать, когда 
вырастет?», на что он  ответил: 
«хирургом». Не помнит почему, 
но этот его выбор остался у него в 
сознании.  И когда закончил школу 
в 2002 году, он, не задумываясь, 
пошёл в медицинский и выиграл 
грант при поступлении в ВУЗ.
По  оконч ании  уч ёбы  и з 

набранных 220 студентов осталось 
около  половины .  Многие  не 
выдерживали трудностей учёбы, 
другие понимали, что это не 
их дело и уходили. С будущей 
супругой он учился на одном 
курсе. Поженились после 6 курса 
и сделали осознанный выбор 
приехав в наш регион.

«Теория – это одно. Она ничто без 
практики, особенно в медицине.  
Всему, что я умею, научился здесь, 
работая  в больнице под началом 
Гани Минуаровича, - говорит 
А .Сыздыков .  – Он  хороший 
наставник ,  умеет  грамотно 
объяснить,  учит всему, что знает 
сам».
Сегодня за плечами Алмата 

Танибергеновича шесть лет работы 
в районной больнице. В прошлом 
году он  прошёл шестимесячные 
курсы повышения квалификации в 
Израиле по программе «Болашак», 
благодаря  тому,  что  выиграл 
конкурс в Астане в числе 100 
человек, а претендентов было 500. 
Это говорит о многом. 

учеников. Случайные люди сразу 
отсеивались. Остаются те, кто 
хочет  получить опыт, так сказать 
«набить руку», а в глубинке для 
этого большие возможности.  
Ведь  в  районной  больнице , 
чтобы работать хирургом, надо 
быть «профессором» – уметь 
делать всё. Бывают иногда такие 
экстренные случаи, когда на свой 

страх и риск надо принимать 
решение. У нас ежедневно 
идут операции – бывает 
по 4-5 в день, не считая 
многочисленных  травм , 
требующих  первичной 
хирургической обработки. 
Районная больница - хорошая 
школа  для  начинающего 
хирурга.
О своих молодых коллегах 

могу сказать только хорошее:  
хотят работать, хотят учиться, 
хотят много знать –  это очень 
ценно, особенно в нашей 
профессии. Алмат  среди них 
на сегодня самый опытный. 
И, между прочим, верный 
друг, товарищ, как сказали бы 
в бытность моей молодости 
– и эти слова могут много 

сказать  о человеке.
«Высшим  пилот ажем»  в 

районной больнице считается 
холецистэктомия – удаление 
желчного пузыря. И это Алмат 
Танибергенович делает умело. В 
случае экстренной необходимости 
приходилось делать и тампонаду 
с е рдца .  Вообщем ,  объём 
проводимых  им   операций 
большой.  Имеет смелость, не 
теряется в трудных ситуациях, 
всегда собран, сосредоточен, ведь 
у хирурга должна быть твёрдая 
рука и нет права на ошибку - 
медицина ошибок не прощает.
С у п р у г а  А л м а т а 

Танибергеновича  работает 
т е р а п е в т о м  г о р о д с к о й 
поликлиники №2, у них трое 
детей, но сидеть дома она не 
собирается , не хочет терять 
квалификацию. Вообще бытует 
мнение, что два врача в семье – 
это гармония.
Накануне праздника хочется 

всем , кто стоит  на страже 
здоровья  людей ,  пожелать 
счастья и успехов, чтобы с 
годами не притуплялось чувство 
сострадания и милосердия, 
присущие врачам, чтобы не 
коснулось  их  равнодушие , 
чтобы в любую минуту могли 
прийти  на  помощь  всем , 
кто нуждается в их высоком 
профессионализме и чутком 
сердце. Дарить людям жизнь 
и  здоровье  – благородная 
миссия. 
Р.S. В честь профессионального 

п р а з д н и к а  п р и ш л а 
хорошая  новость  -  хирург 
районной больницы Алмат 
Танибергенович Сыздыков был 
награждён Почетной грамотой 
районного маслихата. С чем мы 
его и поздравляем.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅ ÒÅÐÏÈÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒÎÂ

Алмат  с  во схищением 
отзывается о медицине Израиля, 
о  высокой  оснащённости 
больниц   современными 
приборами, даже в больницах 
районного уровня. В Израиле он 
многому научился. И это дало 
ему стимул для дальнейших 
стремлений. Через несколько 
лет  он  мечтает  поехать  в 

Америку, где хочет пройти 
стажировку, его волнует рак - 
бич нашего времени.

«Успех  любого  лечения 
з а висит  от  правильной 
диагностики. Верно и вовремя 
поставленный диагноз – это 
уже полдела, - считает молодой 
специалист. – За рубежом 
диагностика  на  высоком 
уровне и ещё  профилактика 
болезни. Они стараются не 
лечить болезнь, а предупредить 
её.  Одним словом, у них есть 
чему поучиться. 
К сожалению, мы, молодые 

специалисты, плохо владеем 
информацией. А ведь у нас в 
республике предоставляется 
немало возможностей для 
молодых. Есть программы 
на государственном уровне 
по  усовершенствованию 
мастерства за рубежом. Думаю, 
я смогу выиграть конкурс и 
поехать в Америку. Главное 
иметь  желание   учиться 
дальше ,  ведь  в  медицине 
сегодня происходит столько 
новых  от к рытий ,  н адо 
только не останавливаться на 
достигнутом, а иметь желание 
идти дальше.
А своё ближайшее будущее 

я  предст авляю   только 
здесь, хороший коллектив, 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
медсёстры, надо ещё многому 
научиться».
Гани Минуарович высоко 

оценивает   возможности 
своего подопечного: «У меня в 
отделении работают три хирурга 
– все молодые специалисты – 
и перспективные. Нам ведь 
нужны  профессионалы  и 
поэтому отбираем лучших. 
За почти 20- летний стаж 
работы у меня было 18-19 

А.Шотбасова,
«Ауыл жаѕалыєы».

Маусым  айыныѕ 
їшінші  жексенб і с і  
- м е д и ц и н а 
ќызм е тке рл е р і н і ѕ 
кəсіби мерекесі. Адам 
жаныныѕ арашасысы 
а т а н є а н  о с ы н а у 
сала  мамандарына 
ќўрмет еліміздіѕ жер-
жерлерінде кґрсетілуде. 
Мерейлі мереке Байзаќ 
жерінде  де  ґз  сəн -
салтанатымен аталып 
ґтілді.
Ќасиетті жўма кїні аудандыќ 

орталыќ аурухана єимаратында 
осынау мейрамєа байланысты іс-
шара ґткерілді. Келелі басќосуда 
сґз алєан аудан əкімініѕ орынбасары 
С.Кенжебаев аќ халатты абзал 
жандарды  тґл  мерекелерімен 
ќўттыќтап ,  олардыѕ  жауапты 
жўмыстарына табыстар тіледі.
Мерекелік шарада денсаулыќ 

саласыныѕ мамандарына ґздерініѕ 
игі тілектерін аудандыќ мəслихат 
аппаратыныѕ басшысы И.Сəлімбаев, 
«Нўр  Отан» партиясы  Байзаќ 
аудандыќ филиалы тґраєасыныѕ 

бірінші орынбасары Н.Тлепов та 
айтып жеткізді. 
Мўнан соѕ марапаттау рəсіміне 

кезек беріліп, бір топ сала озаттары 
аудан əкімі М.Шїкеевтіѕ  арнайы 
мадаќтауына ие болды. Ќўрметке 
бґленгендер арасында орталыќ 
аурухананыѕ акушер-гинеколог 
дəрігері Г.Алипбаева, сараптама 
орталыєыныѕ  бактериология 
з е р т х а н а с ы н ы ѕ  л а б о р а н т 
паразитологы Н.Туктеева, осы 
орт а лыќтыѕ  с анит ариялыќ -
ги гиеналыќ  з ертханасыныѕ 
дəрігер-лаборанты  Б .Ибраева ,  

ÀҚ  ÕÀËÀÒ ÒÛ  ÀÁ ÇÀË  ÆÀÍÄÀÐ  ÀÐÄÀҚ ÒÀËÄÛ
емхана бґлімініѕ терапевт 
дəрігері Ж.Алеханова жəне 
аудандыќ тўтынушылардыѕ 
ќ ў ќ ы ќ т а р ы н  ќ о р є ау 
б а с ќ а р м а с ы н ы ѕ 
санитариялыќ-гигиеналыќ 
ќадаєалау жəне техникалыќ 
регламенттердіѕ саќталуын 
баќылау бґлімініѕ жетекші 
маманы Д.Егембердиевалар 
бар. 

 Ал, аудандыќ мəслихат 
хатшысы Н.Їкібаевтыѕ 
ќ о л ы  ќ о й ы л є а н  
Ќўрмет  грамоталары 
К е ѕ е с  д ə р і г е р л і к 
амбулаториясыныѕ аєа 

дəрігері Є.Абдреймов, орталыќ 
аудандыќ аурухананыѕ хирург 
–дəрігері А.Сыздыќов,  Ќазаќстан 
Республикасы Ўлттыќ экономика 
министрлігі Тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ 
Жамбыл облыстыќ санитарлыќ 
–эпидемиологиялыќ сараптама 
о р т а лы єы  Ре с п убли ка лыќ 
м е м л е к е т т і к  ќ а з ы н а л ы ќ 
кəсіпорныныѕ  Байзаќ  ауданы 
бойынша филиалыныѕ зертхана 
лаборанты  В .Ордабаева ,  осы 
мекеменіѕ дəрігер-бактериологі 
Ж.Саєындыќова, Байзаќ аудандыќ 

тўтынушылардыѕ  ќўќыќтарын 
ќорєау басќармасыныѕ жетекші 
маманы  С .Əбд ірəс іловтерге 
табысталды. 

«Нўр Отан» партиясы Байзаќ 
аудандыќ  филиалыныѕ  Алєыс 
хатын К.Абдраимова, Ж.Нарегеева 
алды.
Бўдан бґлек мерекелік шарада  

азаматтардыѕ денсаулыєын саќтау 

ісіне ќосќан жеке їлесі жəне мінсіз 
адал еѕбегі їшін ота бґлімініѕ 
меѕгерушісі  Є .Тлепалдиев  ЌР 
денсаулыќ саќтау жəне əлеуметтік 
даму Министрлігініѕ Алєыс хатын, 
жан саќтау бґлімініѕ меѕгерушісі 

М .Мəдімаров  Ќазаќст андыќ 
денсаулыќ саќтау ќызметкерлерініѕ 
салалыќ кəсіптік одаєыныѕ Ќўрмет 
Грамотасын  иемденді.
Бўл  кїн і  с онымен  ќ ат а р , 

«Ќазаќстандыќ денсаулыќ саќтау 
ќызметкерлерініѕ салалыќ кəсіптік 
одаєы» ќоєамдыќ бірлестігі Жамбыл 
облыстыќ  филиалы  тарапынан 
бірќанша аќ халаттыларєа ќўрмет 

кґрсетілді. Ауылдыќ округтердегі 
емдеу мекемелері ќызметкерлерініѕ  
де еѕбектері ерекше баєаланып, 
о л а р є а  ауд а н ды ќ  о р т а лы ќ 
аурухананыѕ кəсіподаќ комитетінен 
баєалы сыйлыќтар берілді.
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМІДІГІНІЅ ШАРУАШЫЛЫЌ ЖЇРГІЗУ ЌЎЌЫЄЫНДАЄЫ  
«БАЙЗАЌ СУ» КОММУНАЛДЫЌ МЕМЛЕКЕТТІК КƏСІПОРНЫ ДИРЕКТОРЫНЫЅ БОС ТЎРЄАН 

ЛАУАЗЫМЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Объявление о конкурсе на занятие вакантной должности директора 
коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Байзаќ су» акимата Байзакского района Жамбылской области

Байзаќ ауданы əкімініѕ аппараты 
Жамбыл облысы Байзаќ ауданы 
ə к і м д і г і н і ѕ  шару ашылыќ 
жїргізу ќўќыєындаєы «Байзаќ 
су» коммуналдыќ мемлекеттік 
кəсіпорны директорыныѕ (1 бірлік) 
бос тўрєан лауазымына конкурс 

жариялайды.
Кəсіпорынныѕ атауы: Жамбыл 

облысы Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы 
«Бай з а ќ  су »   коммуна лдыќ 
мемлекеттік кəсіпорны.
Орналасќан  жері :  080100 , 

Ќазаќстан Республикасы, Жамбыл 
облысы, Байзаќ ауданы, Сарыкемер 
ауылы,  Суханбаев кґшесі 257 їй.
Кəсіпорын ќызметініѕ негізгі 

баєыты:
- ауданныѕ  инфраќўрылымын 

сумен, жылумен жəне энергиямен 
ќамтамасыз ету; 

- жылу жəне су ќўбырларына, 
энерго  жїйелеріне  техникалыќ 
ќызмет кґрсету, оларды аєымдаєы 
кїрделі жґндеулерден ґткізу;

- кəсіпорындарєа, мекемелерге, 
ўйымдарєа жəне тўрєындарєа тиісті 
су, жылу ќўбырларын жəне электр 
жїйе жабдыќтарын  пайдалануда 
ќызмет кґрсету;
Конкурсќа  ќатысушыларєа 

ќойылатын талаптар: білімі    –    
жоєары   кəсіптік   (техникалыќ,   
ќаржы    -    экономикалыќ ) ; 
мамандыєы – техникалыќ, ќаржы 
- экономикалыќ; жўмыс  тəжірибесі 
– мамандыєы бойынша экономика 
саласы кəсіпорныныѕ бейініне сəйкес 

басшы лауазымдарда кемінде 5 
жыл  жўмыс  ґт іл ін іѕ  болуы , 
кəсіби біліктілігі  – Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Конституциясын, 
Бюджеттік кодексін, Салыќ  кодексін 
Ќазаќстан  Ре спубликасыныѕ 
Азаматтыќ кодексін (Жалпы жəне 
Ерекше  бґлімдер) ,  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  «Сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», 
«Мемлекеттік  мїлік  туралы», 
«Мемлекеттік ќўпиялар туралы», осы 
кəсіпорынныѕ ќызметі саласындаєы 
ќатынастарды реттейтін нормативтік-
ќўќыќтыќ актілерді білуі.
Конкурс Ќазаќстан Республикасы 

Їк іме т і н і ѕ  2 0 11  жылєы  1 8 
ќ а р аш а д а є ы  «Мемл е к е т т і к 
кəсіпорынныѕ басшысын таєайындау 
жəне аттестаттау, сондай-аќ, оныѕ 
кандидатурасын келісу ќаєидаларын 
бекіту туралы» №1353 Ќаулысы 
негізінде ґткізіледі.
Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті 

ќўжаттар  о сы  хабарландыру 
бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында 
(«Ауыл жаѕалыєы» – «Сельская 
новь») жарияланєан кїннен бастап 
15 кїнтізбелік кїн ішінде мына 
мекен-жай бойынша ќабылданады: 
Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр 
кґшесі, №107 їй, 20 бґлме; тел: 8 
(726 37) 2-28-11, 8 (726 37) 2-25-26, 
факс: 8 (726 37) 2-17-54, электрондыќ 
пошта: baizak_akimat@mail.ru.
Конкур с ќ а  ќ атысу є а  ни е т 

білдірген тўлєа конкурс ґткізу 
туралы хабарландыруда кґрсетілген 

Аппарат акима Байзакского 
района объявляет конкурс на 
занятие вакантной  должности 
директора коммунального 

государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения 
«Байзак су» акимата Байзакского 
района Жамбылской области (1 

единица)
Наименование  предприятия : 

коммунальное  го сударственное 
предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Байзак су» акимата Байзакского 
района Жамбылской области.
Место  нахождения :  0 8 0 1 0 0 ,  

Республика Казахстан, Жамбылская 
область ,  Байзакский  район ,  село 
Сарыкемер, улица Сухамбаева, 257.

Основное направление 
деятельности предприятия:

- о б е с п еч е н и е  э н е р го ,  в од о , 
теплоснабжением района;

-техобслуживание ,  текущий  и 
капитальный ремонт теплопроводов, 
водопроводов  и  энергопроводов 
района;

-оказание  техниче ских  услуг 
ор г а ни з а ци ям ,  пр едпри я ти ям , 
учреждениям   и  гражданам  по 
п ол ь з о в а н ию  т е п л о п р о в од ом , 
водопроводом и электропроводом.

Требования к участникам 
конкурса:

о б р а з о в а н и е  –  в ы с ш е е 
профессиональное  (техническое , 
финан со во  –  э кономиче с ко е ) ;  
специальность  –  техниче ская , 
финансово – экономическая; опыт 
работы –не менее пяти лет стажа 
работы на руководящих должностях 

Жамбылский областной филиал 
ГЦВП  для  сведения  и  в  целях 
предупреждения  коррупционных 
действий  в  сфере  социального 
обеспечения сообщает следующее:
Процедура  назначения  пенсий 

и  по с о бий ,  выпл ачи ва емых  и з 
республиканского бюджета, проходит 
следующим образом. При наступлении 
права на получение пенсий и пособий, 
с о ц и а л ь ны х  вы п л а т  г р аж д а н е 
обращаются с заявлением и со всеми 
необходимыми документами в местные 
отделения Государственного центра 
по выплате пенсий (ГЦВП), которые 
формируют макет дела получателя и 
производят проекты соответствующих 
расчётов.
При этом обращаем ваше внимание 

- Государственный центр по выплате 
пенсий (ГЦВП) не является органом, 
принимающим решение по вопросам 
назначения и пересмотра сумм выплат, а 
также сотрудники, включая начальника 
районного отделения ГЦВП, не имеют 
полномочий на изменение размеров 
назначаемых выплат и возврат излишне 
выплаченных сумм. Таким образом, 
ГЦВП  является  лишь  технической 
службой ,  которая  о суще ствляет 
организацию  выплаты  пенсий  и 
пособий.  
Назначение  пенсий  и  пособий , 

социальных  выплат  –  вынесение 
решения о назначении, пересмотре 
размера  выплат  о суще ствляет ся 
уполномоченным госу-дарственным 
органом, которым является Департамент 
комитета труда, социальной защиты и 
миграции  по  Жамбылской  области 
Министерства  здравоохранения  и 
социального  развития  Республики 
Казахстан.
Все виды государственных услуг по 

приёму документов на оформление 
пенсий  и  пособий ,  оказываемых 
населению  через  ГЦВП ,  являются 
бесплатными. Также сообщаем, что 
согласно пенсионному законодательству 
удержания  из  пенсионных  выплат 
могут  производиться  в  порядке 
исполнительного  производства , 
кроме случаев излишне выплаченных 
сумм пенсий вследствие ошибок при 
назначении пенсий, когда удержания 
производятся на основании заявления 
получателя пенсионных выплат. 

 В целях недопущения коррупционных 
действий при оформлении выплат пенсий 
и пособий, в случае возникновения 
фактов принуждения Вас к денежному 
(или другому) вознаграждению (взятке) 
со стороны работников ГЦВП, просим 
Вас незамедлительно сообщить об этом 
по следующим “телефонам доверия” 
РГКП ГЦВП, либо обратиться в органы 
финансовой полиции:

-  Центральный  аппарат  РГКП 
ГЦВП, г.Астана: 8 (7172) 55-21-21;

- директор Жамбылского областного 
филиала ГЦВП: 8 (7262) 99-98-81

 (Тортбаев Н.М.);
-  з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  

Жамбылского областного филиала 
ГЦВП: 8(7262) 99-98-82  (Искаков 
Н.С.);     

-  начальник   Байзакского   р /о 
ГЦВП:   8(7237)7-90-42 (Биторсыхов 
М.У.).

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Объявление о конкурсе на занятие вакантной должности директора
й
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Д
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ÐÅÊÎÐÄÒÀÐ ÊIÒÀÁÛ 
туралы не  білеміз?

Гиннесс рекордтар кітабы алғаш 1955 жылы 
ирландиялық  сыра  қайнатушы  «Гиннесс» 
компаниясының  басшысы  Хью  Бивердің 
тапсырысы бойынша жарық көрген. Қазір бұл 
кітап дүниежүзі бойынша 100 мемлекетте 23 тілде 
басылады. Әлемнің 23 елінде арнайы редакциясы 
мен өкілдіктері бар. Қазірге Қазақстанда Гиннесс 
рекордтар кітабының өкілдігі жоқ.
Рекорд жасаушы адамның жас мөлшеріне шектеу 

жоқ. Ереже бойынша, адам өлтіріп, аштық жариялап 
және жануарларға зақым келтіріп жасалған 
рекордтар қабылданбайды. «Әлемдегі ең үлкен 
картина» немесе «Әлемдегі ең үлкен фотосурет» 
деген рекордтар да қарастырылмайды. «Әлемдегі ең 
сұлу немесе ең көріксіз адам», «Әлемдегі ең ұзын ән 
немесе өлең» деген категориялар да жоқ.
Сонымен қатар, кітаптың ережесі бойынша 

жасалған рекордты видеоға түсіріп, монтаждамай 
кітаптың редакциясына жіберу керек. Рекорд жасар 
алдында Гиннесс кітабының арнайы комиссиясын 
де шақыруға болады. Алайда, комиссияның келу 
жолын, тамағын және жатар орнын шақырушылар 
төлеуі тиіс екен.

Жасыл  аєаштан  жасалєан 
АЙДАҺАР

Жұмыстан қол үзген зейнеткерлерді көбіне-көп 
«демалыста не істеймін?» деген сұрақ мазалары 
анық. Ата-әжелеріміз әдетте үйде бала бағумен 
айналысып жатады.  Алайда талап-тілегіңіз болса 
болғаны, кез-келген істі қорықпай қолға алуға 
болады екен.
Мысалы, 75 жасар британдық Джон Брукер 

жасым жетті, шаршадым деп қарап жатпай есігінің 
алдындағы жасыл желекті айдаһар кейпіне ендіріпті. 
Ойлағанға бұл да бір өнер, қарапжатпастың ісі. Әрі 
айналаға көрік беріп тұрады, әрі ермек.  
Өзінің өсіп тұрған 30 метрлік ағаш шарбағын 

үлкен ірі айдаһарға айналдыру үшін, біздің атамызға 
10 жыл керек болған екен. Атай қартайған шағына 
қарамастан, айдаһарының формасын ұстап тұру 
үшін, артық жерлерін қыстқартып тұрады.

4 ÆÀÑÛÍÄÀ 
ЖҰЛДЫЗ АТАНҒАН

Бұл кішкентай балақайдың есімі Энди Ли, оны 
ата-анасы жай ғана Цун-Цун (Tsung Tsung) деп 
атайды. Ол Гонконг қаласының тумасы. Энди 
небары 3 жасында күйсандық ойнауды үйренеді. Ал 
4 жасында нағыз ғаламтор жұлдызына айналады. 
Бойындағы ерекше талантының арқасында ол 
қазіргі таңда жеке концертін беріп жүр.
Ғаламтор жұлдызы Американың ABC News, 

Жапонияның  NHK телеарналарына  сұхбат 
берген. “Steinway International Piano Competition” 
музыкалық байқауының жеңімпазы атанған. 
Сонымен қатар, Американың «The Ellen Degeneres 
Show», 2012 жылы Кореяның “Star King” шоу 
бағдарламаларына шақырту алған екен.
Эндидің 4 жасында ойнаған әуені www.youtube.

com әлеуметтік желісінде он миллионнан астам 
көрілім жинаған. 

ÑÀÍ ÒҮÐËI ÑӘËÅÌÄÅÑÓ 
Әлемде қанша халық бар болса, сонша сәлемдесу 

түрі кездеседі екен. Айталық, Тувалу еліндегі 
дәстүрлі сәлемдесу дәстүрі өте қызық. Полинезияда 
орналасқан арал мемлекетіне саяхат жасаған 
жандар жергілікті халықпен жақындасу әрекетіне 
дайын болуы керек. Бір-бірін көрген бойда екі жан 
бір-бірінің беттеріне жақындап, терең дем алады.
Жапон халқы сәлемдесу рәсіміне аса үлкен мән 

береді. Бір-бірін көрген кезде олар иіледі. Жастар 
өзара бастарын изеп амандасады. Ал татамиде 
тізерлеп отырып, жерге қарай иілу керек.
Ал,  енд і  мына  бір  қызықты  қараңыз? 

Кениялықтардың сәлемдесу салты мүлде бөлек. 
Кенияға сапар шеккен жандар масаи тайпасын 
кездестіреді. Масаи тайпасының халқы бір-бірін 
көргенде, билей бастайды. Би арқылы олар бір-
бірімен амандасады. Сәлемдесу биі «адаму» деп 
аталады, яғни «секіру биі». Билеген кезде шеңбер 
жасап, ырғалып, секіре бастайды. Сол секілді 
қазекеңнің сәлемдесу дәстүрінде де өзіндік мән-
мағына, өнеге-үлгі бар.

Əлемде кім кїшті? 
Адамдар алып денелі жануарларды күшті деп 

ойлайды. Алайда олардың бәрі біз ойлағандай 
аса күшті емес екен. Жер планетасындағы ең 
күшті, өзінен сан есе ауырлықты көтере алатын 
жануарлармен жәндікті сараптапты. Сонымен ең 
күштілердің алдында кәдуілгі кене тұр.
Ол қаншама кішкентай болса да өзінен 1180 есе 

ауыр салмақты көтере алады. Адаммен салыстырсақ 
бір адам 82 тонна жүкті көтере алады деген сөз. 
Екінші орынды қара қоңыз иемденді.  Бұл жәндік 

те өзінен 1141 есе жүкті көтере алады. 
Ал, үздік үштіктің қатарындағы құмырысқа өз 

салмағынан 50 есе жүкті көтере алады. 
Мұнан соң, Горилла тұр. Бұл сүтқоректі жануар 

өзінен 10 есе ауырлықты көтереді. Аталық 
горрилланың ең үлкені 175 см және 200 кг салмақта 
болады дейді. 
Бүркіт - ұшатын қанаттылардың ішіндегі күштісі. 

Ол 16 кг салмақтағы жануарларды аулай алады екен. 
Бұл өз дене салмағымен салыстырғанда  өзінін 4 есе 
ауырлықты көтере алады деген сөз. Міне, осыдан 
кейін барып  адам күшті. Ал сіз әлемдегі ең күшті 
адамды білесіз бе? Әлемдегі ең күшті ауырлықты 
көтерген адам Жидрунас Савицкас. Ол 2009 жылы 
400 кг ауырлық штанганы көтерген.
Неге екені белгісіз, күштілердің қатарында түйе 

мен есек көрінбейді.
Әртүрлі басылымдардан алынды.

мер з імде  Комиссия є а  мынадай 
ќўжаттарды ўсынады:

1)конкурсќа ќатысу туралы ґтініш;
2)мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 

тїйіндеме;
3) еркін нысанда жазылєан ґмірбаян;
4 )б і л ім і  туралы  ќўжатт ардыѕ 

кґшірмелері;
5) еѕбек кітапшасыныѕ (ол болєан 

кезде) немесе еѕбек шартыныѕ кґшірмесі 
не соѕєы жўмыс орнынан жўмысќа 
ќабылданєаны жəне еѕбек шартыныѕ 
тоќтатылєаны туралы бўйрыќтардыѕ 
кґшірмелері;

6)денсаулыєы туралы белгіленген 
нысандаєы аныќтама.
Конкурсќа ќатысушы ґзініѕ біліміне, 

жўмыс стажына, кəсіби даярлыќ деѕгейіне 
ќатысты ќосымша аќпаратты (біліктілігін 
арттыру, єылыми дəрежелер мен атаќтар 
беру, єылыми жарияланымдар, бўрынєы 
жўмыс  орныныѕ  басшылыєынан 
ўсынымдар  туралы  ќўжаттардыѕ 
кґшірмелері жəне т.с.) беруіне болады.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2015 жылдыѕ   

3 шілдесі.
Конкурстыѕ ґтетін орны: Ќазаќстан 

Республикасы, Жамбыл облысы, Байзаќ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр 
кґшесі, №107 їй (2-ќабат, №3 бґлме).
Конкурсќа жіберілген їміткерлер 

Ќазаќстан Республикасы Їкіметімен 
белгіленген тəртіпте əѕгімелесуден 
ґтеді.
Осы бос лауазымєа орналасќан тўлєа 

їшін кґтерме шыєындар тґленбейді, 
тўрєын їй жəне ґзге де жеѕілдіктер 
берілмейді.

по специальности, соответствующей 
п р о ф и л ю  п р е д п р и я т и я ; 
профессиональная квалификация 
– знание Конституции Республики 
Казахстан ,  Бюджетного  кодекса , 
Налогового кодекса, Трудового кодекса, 
Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (Общая и Особенная части), 
законов Республики Казахстан  «О борьбе 
с коррупцией», «О государственном 
имуществе», «О государственных 
секретах», нормативных правовых актов 
Республики Казахстан, регулирующих 
отношения  в сфере  деятельности 
данного предприятия.
Конкурс проводится в соответствии 

с  постановлением  Правительства 
Республики Казахстан № 1353 «Об 
утверждении Правил  назначения 
и  а т т е с т а ц и и  р у ко в о д и т е л я 
государственного предприятия, а также 
согласования его кандидатуры» от 18 
ноября 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимые 

документы принимаются в течение 15 
календарных дней после публикации 
данного  объявления  в  средствах 
массовой  информации  ( «Ауыл 
жаѕалыєы» - «Сельская новь»)  по 
адре су :   Жамбылская  область , 
Байзакский район, село Сарыкемер, 
улица Байзак батыра, 107, каб. №20; 
тел: 8(726 37) 2-28-11, 8(726 37) 2-25-26, 
факс:  8(726 37) 2-17-54; электронная 
почта: baizak_akimat@mail.ru.
Лицо, изъявившее желание принять 

участие в конкурсе, представляет 
комиссии  в  сроки ,  указанные  в 
объявлении о проведении конкурса, 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и 

русском языках;
3) автобиографию, изложенную в 

произвольной форме;
4 )  к о п и и  д о к у м е н т о в  о б 

образовании;
5) копию трудовой книжки (при её 

наличии) или трудового договора, 
либо выписки из приказов о приёме 
и прекращении трудового договора с 
последнего места работы;

6) справку о состоянии здоровья по 
установленной форме.
Участник конкурса может представить 

дополнительную  информацию , 
касающуюся его образования, стажа 
работы, уровня профессиональной 
подготовки  (копии  документов  о 
повышении квалификации, присвоении 
учёных степеней и званий, научных 
публикаций, а также рекомендации 
от руководства с предыдущего места 
работы и т.п.).
Дата проведения конкурса – 03 июля 

2015 года.
Место  проведения  конкурса: 

Республика Казахстан, Жамбылская 
область ,  Байзакский  район ,  село 
Сарыкемер, улица Байзак батыра, 107 
(2-й этаж, кабинет №3).
Кандидаты, допущенные к конкурсу, 

проходят собеседование в порядке, 
установленном  Правительством 
Республики Казахстан.
Лиц у ,  з а н я вш ем у  д а н н ую 

должность ,  подъёмные  расходы 
не оплачиваются, жильё и другие 
льготы не предоставляются.
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БЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМІДІГІНІЅ ШАРУАШЫЛЫЌ ЖЇРГІЗУ ЌЎЌЫЄЫНДАЄЫ  
ЙЗАЌ СУ» КОММУНАЛДЫЌ МЕМЛЕКЕТТІК КƏСІПОРНЫ ДИРЕКТОРЫНЫЅ БОС ТЎРЄАН 

ЛАУАЗЫМЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Ойлаға
айнала
Өзін

үлкен і
10 жыл

ЖАМБ
«БАЙУВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ

Р.Сарсенов, 
«Нўр Отан» партиясы Байзаќ 

аудандыќ филиалы жанындаєы 
«Жемќорлыќќа ќарсы əрекет» 
жґніндегі ќоєамдыќ кеѕесініѕ 
тґраєасы.

 
Ќоєамдаєы жаѕєыртудыѕ еѕ 

маѕызды мəселелердіѕ бірі-
сыбайлас жемќорлыќпен кесімді 
кїрес екені белгілі. Елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаев ґзініѕ Ќазаќстан 
халќына арнаєан Жолдауында: 
«Ќылмысп е н ,  сыб айл а с 
жемќорлыќпен, алаяќтыќпен, 
з а ѕ д а рдыѕ  б ў зыл уымен 
табанды да ќатал кїрес жїргізу 
керек. Осы ќиын кезде біздіѕ 
азаматтардыѕ, бїкіл ќоєамныѕ ќауіпсіздігін 
ќамтамасыз ету їшін бəрін де істеу керек» деп 
атап ґткен болатын.
Осы ретте елімізде сыбайлас жемќорлыќќа 

ќарсы кїресті ќозєайтын кґптеген нормативтік-
ќїќыќтыќ актілер ќабылданды. Ал, сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїреске ќатысты Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Заѕы ќўќыќ бўзушылыќтыѕ 
негізгі ўєымдарын, субъектілері мен тїрлерін, 
сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы  кїрестіѕ 
ќаєидаттарын, сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу 
жґніндегі шараларды айќындайды. «Нўр Отан» 
партиясы Байзаќ аудандыќ филиалы жанындаєы 
«Жемќорлыќќа ќарсы əрекет» жґніндегі ќоєамдыќ 
кеѕесініѕ маќсаты  жəне   негізгі   міндеті   де   осы   
баєытты   кґздейді.
Осы ретте «Нўр Отан» партиясы аудандыќ 

филиалы жанындаєы «Жемќорлыќќа ќарсы 
əрекет» жґніндегі ќоєамдыќ кеѕес тарапынан 
кґптеген ауќымды жўмыстар атќарылды. 

2012  жыл   мен  2015  жылдыѕ   мамыр  айлары   
аралыєында   партия   аудандыќ    филиалы  
жанындаєы  «Жемќорлыќќа  ќарсы  əрекет»  
жґніндегі ќоєамдыќ  кеѕестіѕ   жоспарына   сəйкес,   
партия   аудандыќ  мəслихаттаєы  депутаттыќ    
фракциясыныѕ   мїшелерімен,   атќарушы   
органдар,  ќўќыќ  ќорєау  органдары, ќоєамдыќ  
бірлестіктер, їкіметтік  емес  ўйымдармен,  орта  
шаєын   кəсіпкерлік   субектілері   жəне   БАЌ-пен  
тыєыз   байланыста   жўмыстар  атќарылды.
Ќоєамдыќ   кеѕес  жоспарына   сəйкес,   2012-

2014  жыл   аралыєында   аудандыќ    
тґтенше   жаєдайлар   бґлімі,  
Байзаќ ауданы бойынша кірістер   
басќармасы,  аудандыќ  халыќќа   
ќызмет    кґрсету    орталыєы ,   
аудандыќ    орталыќ  аурухана ,  
аудандыќ   ішкі   істер  бґлімі,  оныѕ   
ішінде,   кґбіне  ќоєамдыќ   тыѕдауєа   
келетін  азаматтардыѕ   арыз-
шаєымдары   кґші-ќон  полициясы,   
аудандыќ   прокуратура,  аудан  
əкімдігініѕ  жўмыспен  ќамту  жəне  
əлеуметтік   баєдарламалар   бґлімі,  
«Жўмыспен  ќамту  орталыєы»,  
аудандыќ    зейнетаќы    тґлеу   
мемлекеттік   орталыєы  (ЗТМО),   
аудан əкімдігініѕ   білім  бґлімі   
жəне   аудандыќ   жылжымайтын  

мїлік  орталыєы ќызметкерлерімен  дґѕгелек   їстел  
отырыстары   ўйымдастырылды.

«Нўр  Отан» партиясы  аудандыќ  филиалы 
жанындаєы  «Жас Отан» Жастар ќанатыныѕ 
мїшелерімен  «Жастар  жемќорлыќќа  ќарсы»  
таќырыбында ауыл  жастары  арасында семинар-
тренинг,  «Жемќорлыќпен  кїрес  баршаныѕ  
міндеті» атты семинар-кеѕес, «Жемќорлыќтыѕ   
апарар  жолы...» жəне т.б.   кґптеген  шаралар  
ўйымдастырылса , жыл   сайынєы   «Жолда  
ќабылдау»   республикалыќ    акциясы  тўраќты 
ґткізілуде. Сондай-аќ   аудандыќ   «Жемќорлыќќа   
ќарсы   əрекет  жґніндегі»   ќоєамдыќ  кеѕесі жəне  
партия  аудандыќ  филиалы  Партиялыќ баќылау   
комиссиясымен  бірлескен  отырыстарында 2012 
жылы аудан бойынша жемќорлыќ   əрекеттері, 
ќылмыстарына  байланысты жауапкершілікке 
тартылєан  азаматтардыѕ ,   партия  мїшесі 
басшыларыныѕ партиялыќ  жауапкершілігі ќаралып, 
7 партия мїшесіне партия Жарєысыныѕ 3,8-бабына 
сəйкес, «алдын ала ескерту» тїріндегі партиялыќ 
жаза беріліп, 1 партия мїшесі партия ќатарынан 
шыєарылды. 2013 жылдыѕ  10 ќазаны  кїні  
аудандыќ  «Жемќорлыќќа  ќарсы əрекет  жґніндегі» 
ќоєамдыќ  кеѕесі жəне  партия  аудандыќ  филиалы   
Партиялыќ  баќылау  комиссиясымен  бірлескен  
отырысында  «Нўр Отан» партиясы Жарєысыныѕ 
3-тарауыныѕ 3.6-тармаєы 5-тармаќшасыныѕ 1-2 
абзацтарына  сəйкес, жемќорлыќ ќылмыс жасаєан  
немесе  əрекеттерге  барєан  партия  мїшелерініѕ  
мəселелерін  талќылай келе, 3 партия мїшесі  партия  

ќатарынан  шыєарылып, 1  партия  мїшесіне  
партия  Жарєысыныѕ  3,8-бабына  сəйкес  «сґгіс» 
тїріндегі  партиялыќ  жаза  барілді. 2014 жылы  1  
партия  мїшесі  партия  ќатарынан  шыєарылып, 1  
партия  мїшесіне  «ескерту» тїрінде  партиялыќ  
жаза  берілді.
Ќоєамдыќ  кеѕес  есепті  кезеѕде  19  кґшпелі  

отырыс  ґткізді. Аталмыш  отырыстарда  ауыл  
тўрєындары  кґбінесе  ауыз  су, жол, газ жəне жарыќ  
мəселелері  бойынша  ўсыныстарын жеткізді. 
Ќоєамдыќ  кеѕеске  2012  жыл  бойынша 9  арыз-
шаєым  тїсіп, оныѕ  барлыєы  ќанаєаттандырылды. 
Келіп тїскен  арыз-шаєымныѕ  4-еуі  білім  беру  
саласы   бойынша, 1-еуі кґшіп келген  аєайындарды  
тіркеу  туралы жəне 4-еуі  жер мəселесі  бойынша 
тіркелді. Ал, 2013 жылы 13  арыз-шаєым  тїсіп, олар 
толыќтай ќанаєаттандырылды. Мўндаєы  арыз- 
шаєымныѕ  5-еуі  білім  беру  саласына ќатысты 
болса, 3-еуі  əлеуметтік кґмек  алу, 1-еуі  кґшіп келген  
аєайындарды  тіркеу, 3-еуі  жер  мəселесімен, ал, 
1-еуі  мекеме  басшысымен  арадаєы  келіспеушілік  
мəселесі  бойынша  тіркелген. Сондай-аќ ґткен  
жылдыѕ  10  айында  8  арыз-шаєым   тїсіп, оныѕ  
8-і де ќанаєаттандырылды.  Келіп  тїскен  арыз-
шаєымныѕ  2-еуі  білім  беру, 2-еуі  газдандыру,  
1-еуі  ќылмыстыќ  іс,  2-еуі  жер  мəселесі жəне 1-еуі  
басшысымен  арадаєы  келіспеушілік  мəселесі  
бойынша  тіркелген. Сонымен бірге, їстіміздегі 
жылдыѕ бес айында  2  арыз-шаєым  тїсіп,  екеуі 
де ќанаєаттандырылды. Жоєарыда  кґрсетілген  2  
арыздыѕ  бірі аудан əкімдігініѕ жўмыспен ќамту 
жəне əлеуметтік баєдарламалар бґліміне, екіншісі 
жер  мəселесі бойынша келіп тїсті.
Бірінші тоќсанда  жемќорлыќтыѕ  алдын алу 

мəселесі  бойынша ґртке   ќарсы, жəне   халыќќа  
ќызмет  кґрсету орталыєы мекемелерінде  біріккен  
отырыстар  ґткізіліп, жергілікті басылым беттерінде  
жарияланды. Баспасґз  аќпарат  ќўралдарына  
есепті  кезеѕінде  34  маќала шыќты.  Кеѕестіѕ  21  
отырысы  ґткізілді.
Келешекте, ґздеріѕіз теледидардан кґріп, газеттен 

оќып отырєандай  жемќорлыќтыѕ алдын алу 
бойынша 2015-2016  жылдардыѕ  баєдарламасында    
їлкен  ґзгерістер  ќабылданып,  жемќорлыќтыѕ  
алдын  алу  жоспары  жасалады. Осыєан   орай,  
біздіѕ  аудан халќыныѕ  алдында  осы  жылєы  ґз  
жоспарымызды  жасап,   бўєан  əр  мекеме, əр  ўжым  
біркісідей  атсалысса,  алєа  ќойылєан  маќсатымыз  
ілгері  басады деп  ойлаймын. 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН  КҮРЕС -ҚОҒАМДЫ 
ЖАҢҒЫРТУДЫҢ  МАҢЫЗДЫ  МӘСЕЛЕСІ

Ќоєамдаєы жаѕєыртудыѕ еѕ
маѕызды мəселелердіѕ бірі-
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 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   23  маусым

      Сәрсенбі  24  маусым

        Бейсенбі   25  маусым

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05  Д/с “Вау”. 06.25 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама. 07.10 Т/х “Сарай ханымдары”. 08.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 08.20 Жаѕалыќтар. 08.50 Т/х “Карадайы”. 10.10 Т/с “Отец 
Матвей”. 12.00 Новости. 12.35 “Диагноз”. 13.10 Т/с “Балабол”. 
15.25 “Семейные драмы”. 16.25 Т/х “Сарай ханымдары”. 17.30 Т/х 
“Махаббатта шек бар ма?”. 18.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.35 “Чёрный квадрат”. 
22.15 Т/с “Прости меня, мама”. 00.10 Т/с “Балабол”. 02.00 “КТК” 
ќоржынынан”. 02.45 Жаѕалыќтар. 03.10 Т/х “Махаббатта шек бар 
ма?”. 03.55 Т/х “Сарай ханымдары”. 

06.00 Т/с “Чёрные кошки”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Каждый за себя”. 11.55 Т/с “Братство десанта”. 
12.55 Т/х “Сїйген жар”. 13.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 14.35 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 15.30 “112”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50  “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Ветреная женщина”. 20.00 “Главные истории”. 20.40 
Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  
жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina” баєдарламасы. 23.50 “Курортный 
роман”.  02.00 “П@ytina” баєдарламасы. 02.20 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Гречанка”. 11.00 Новости. 11.10, 01.45 Д/ф “Əр їйдіѕ 
сыры басќа”. 11.45 “Магия кухни”. 12.15 М/с “Маша и медведь”. 
12.30 М/с “Джейк и пираты Нетландии”. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.10 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор”.  
15.00 Новости. 15.15, 00.00 “Бўйымтай”. 16.00 “Ґмір сабаќтары”. 
Деректі драмасы. 16.30 Т/х “Тракторшыныѕ махаббаты”. 17.00 
Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.50 “Незабытые истории...”. 
18.00 Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.10, 23.10   
“Біздіѕ їй”. 20.00, 00.45 Жаѕалыќтар. 20.30 “100 бизнес-тарихи”. 
21.00, 01.15 Новости. 22.20 Т/с “След”. 02.15 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. 11.00 Т/с “Неслучайная встреча”. 12.00 М/с. 13.00 
М/ф. 14.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл студио”. 
16.00 “Ералаш”. 17.00 “KAЗAXSTAR”. 18.00 Т/с “Дворняжка 
Ляля”. 19.00 Т/с “Неслучайная встреча”. 20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 
00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф 
“Смертельная битва-2: Истребление”. 03.00 Х/ф “Коммандо из 
пригорода”. 05.00 “Ќазаќша концерт”.

06.00 Т/с “Чёрные кошки”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Каждый за себя”. 11.55 Т/с “Братство десанта”.  
12.55 Т/х “Сїйген жар”. 13.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 14.35 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 15.30 “112”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Ветреная женщина”.  20.00 “Главные истории”. 20.40 
Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  
жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”.  23.50 “Курортный роман”. 02.00 
“П@ytina” баєдарламасы. 02.20 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
03.00 Т/с “Чёрные кошки”. 03.50 “Контрольная закупка”.

06.05 Д/с “Вау”. 06.25 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама. 07.10 Т/х “Сарай ханымдары”. 08.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 08.20  Жаѕалыќтар. 08.50 Т/х “Карадайы”. 10.10 Т/с 
“Отец Матвей”.  12.00 Новости. 12.35 “Чёрный квадрат”. 13.10 
Т/с “Балабол”. 15.25 “Семейные драмы”. 16.25 Т/х “Сарай 
ханымдары”. 17.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 18.30 Т/х 
“Таєдырмен тартыс”.  20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 
21.40 “Наша правда”. 22.35 Т/с “Прости меня, мама” (закл. сер.). 
00.30 Т/с “Балабол” (закл. сер.). 02.30 “КТК”ќоржынынан”. 03.15 
Жаѕалыќтар. 03.40 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 04.25 Т/х 
“Сарай ханымдары”. 05.10 Т/х “Карадайы”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.50 Т/х 
“Ќазына”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Болашаќ”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.10, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45, 03.35 
“Агробизнес”. 13.10, 01.45 “Журналистік зерттеу”. 13.30 “Сіз 
не дейсіз?”. 14.00 “Жан жылуы”. 14.25 М/с “Стич”. 14.50 
М/с “Джунгли кітабы”. 15.00 “Əйел баќыты”.  16.10, 22.45 
Т/х “Келін”. 17.00, 02.10 “Шетелдегі ќазаќ балалары”. 17.50 
“Ґзекжарды”. 18.10 “...Їй болу ќиын”. 18.45 “Бірегей тəлімгер”. 
19.10 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 21.05 “Айтуєа 
оѕай...”. 23.40, 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.40 
“Ґзекжарды”. 01.00 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 01.20 
“Ќылмыс пен жаза”. 03.30 “Еѕбек тїбі-береке”. 04.00 “Мəлім де 
беймəлім Ќазаќстан”.

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Гречанка”. 11.00 Новости. 11.15, 01.35 Д/ф “Əр 
їйдіѕ сыры басќа”. 11.45 “Магия кухни”. 12.20 “Подари детям 
жизнь”.12.25 М/с “Маша и медведь”. 12.35 М/с  “Джейк и 
пираты Нетландии”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор”. 15.00 Новости. 15.15, 
23.50 “Бўйымтай”. 16.00 “Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 
16.30 Т/х “Тракторшыныѕ махаббаты”. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 
“Бизнес сыры”. 18.00 Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 
19.10 “Жекпе-жек”.  20.00, 00.35 Жаѕалыќтар. 20.30 “Мен кґрген 
соєыс”. 21.00, 01.05 Новости. 22.20 Т/с “След”. 23.10 “Біздіѕ 
їй”. 

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 Т/с “Чёрные кошки”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Каждый за себя”. 11.55 Т/с “Братство десанта”. 
12.55 Т/х “Сїйген жар”. 13.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 14.35 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 15.30 “112”. 15.40 “Судебные 
истории”.  16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Ветреная женщина”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 
Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  
жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”.  23.50 Т/с “Старшая дочь” (закл. 
сер.). 02.00 “П@ytina”. 02.20  “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
03.00 Т/с “Чёрные кошки”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. 11.00 Т/с “Неслучайная встреча”. 12.00 М/с. 13.00 М/ф. 
14.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл студио”. 16.00 
“Ералаш”. 17.00 “KASAXSTAR”. 18.00 Т/с  “Дворняжка Ляля”. 
19.00 Т/с “Неслучайная встреча”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 
Т/х “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Кобра”. 
03.00 Х/ф “День Святого Валентина”. 05.00 “Ќазаќша концерт”.

 07.30 “Ќайырлы   таѕ,  Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  
базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Əпке”. 12.35 Деректі фильм.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Ауылєа кел, 
аєайын!”. 18.10 “Грани”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”.  
19.15 Т/х “Əпке”.   20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00, 21.50 Т/х 
“Ќазына”. 10.50 “Айтуєа оѕай..”. 11.35, 19.35 Т/х “Болашаќ”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.10, 03.00  Жаѕалыќтар. 12.45 “Sport.kz”. 
13.10 “Алаѕ”. Ток-шоуы. 13.55, 01.00 “Сыр-сўхбат”. 14.25 М/с 
“Стич”. 14.50 М/с “Джунгли кітабы”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.10, 22.45 Т/х “Келін”. 17.00 “Келбет”. 17.50 
“Ґзекжарды”. 18.10 “...Їй болу ќиын”. 18.45 “Бірегей сəулеткер”. 
19.10 “Ќылмыс пен жаза”. 21.05 “Айтуєа оѕай...”. 23.40, 02.30 
”Тїнгі студияда  Нўрлан Ќоянбаев”. 00.40 “Ґзекжарды”.  01.30 
“Шарайна”. Телесаяхат. 02.00 “Келбет”. 03.35 “Ќылмыс пен 
жаза”. 03.55 “Алаѕ”. Ток-шоуы.

06.05 Д/с “Вау”. 06.25 “КТК” ќоржынынан”. 07.10 Т/х “Сарай 
ханымдары”. 08.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 08.20 Жаѕалыќтар. 
08.50 Т/х “Карадайы”. 10.10 Т/с “Отей Матвей”. 12.00 Новости. 
12.35 “Главная  редакция”. 13.20 Т/с “Балабол”. 15.30 “Семейные 
драмы”. 16.25 Т/х “Сарай ханымдары”. 17.30 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 18.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.35 “Диагноз”. 22.15 Т/с “Прости 
меня, мама”. 00.10 Т/с “Балабол”. 02.00 “КТК” ќоржынынан”. 
02.45 Жаѕалыќтар. 03.10 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 03.55 
Т/х “Сарай ханымдары”. 04.40 Т/х “Карадайы”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар.  10.00, 21.50 Т/х 
“Ќазына”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Болашаќ”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.10, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45, 03.35 
“Ќылмыс пен жаза”. 13.10, 01.55 “Поэзия əлемі”. 13.40 Д/ф 
“Ќытай дəмі”. 14.30 М/с “Стич”. 14.50 М/с “Джунгли кітабы”. 
15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.45 Т/х “Келін”. 17.00, 
01.25 Д/ф “Ўлт маќтанышы”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “...Їй 
болу ќиын”. 18.45 “Бірегей бапкер”. 19.10 “Журналистік зерттеу”. 
21.05 “Айтуєа оѕай...”. 23.40, 02.25 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 00.45 “Ґзекжарды”. 01.05 “Журналистік зерттеу”. 
04.00  “Шарайна”. Телесаяхат. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Гречанка”. 11.00  Новости. 11.15, 01.25 Д/ф “Əр 
їйдіѕ сыры басќа”.  11.45 “Магия кухни”. 12.20 М/с “Маша 
и медведь”. 12.27 М/с “Джейк и пираты Нетландии”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Д/с “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с 

“Женский доктор”. 15.00 Новости. 15.15, 23.40 “Бўйымтай”. 16.00 
“Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 16.30 Т/х “Тракторшыныѕ 
махаббаты”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 
“Экономкласс”. 18.00 Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 
19.10 “Біздіѕ їй”.  20.00, 00.25 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро 
расследований”. 21.00, 00.55 Новости. 22.20 Т/с “След”. 23.10 
”Арнайы хабар”. 01.55 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы тан, Əулиеата”. 09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”.  10.35 “Ауылєа кел, аєайын!”. 10.50 “Грани”. 11.00 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Əпке”. 12.35 Деректі фильм.  
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”.   
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”.  14.05-17.50- техникалыќ їзіліс.  17.55 “Ґзін ґзі 
тану”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”.  19.15 Т/с “Əпке”.  
20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм.  23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45  “Сазды əуен”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. 11.00 Т/с “Неслучайная встреча”. 12.00 М/с. 13.00 
М/ф. 14.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл студио”. 
16.00 “Ералаш”. 17.00 “KASAXSTAR”. 18.00 Т/с “Дворняжка 
Ляля”.  19.00 Т/с “Неслучайная встреча”. 20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 
00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф 
“Вышибалы”. 03.00 Х/ф “Типа крутой охранник”. 05.00 “Ќазаќша 
концерт”.
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ЕВРАЗИЯ

07.00, 20.30, 00.40 Новости. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00  Жаѕалыќтар. 
08.00 “Кїлдірген”. 08.30 “Такси”. 09.00 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 
10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/с “Фериха”.  11.30, 18.30 
Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Открытая студия”. Ток-шоу.  14.00 
Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Охота на Берию”. 15.15 Т/х “Жетім 
ґссе”. 16.35 Обзор интернета “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 17.30, 
22.00 Т/х “Фериха”.  23.00 Т/х “Бала кегі”. 00.10 Жаѕалыќтар. 
01.10 Əн шашу.

АСТАНА

07.00, 01.30 Əн шашу. 07.15, 20.30, 23.50 Новости. 07.45, 10.00, 
13.00, 20.00, 23.20 Жаѕалыќтар. 08.15 “Əзілстан” жасырын 
тїсірілім. 08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х “Жетім ґссе”. 10.10 
Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/с “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз 
єўмыры”. 13.10 “Дїние жарыќ”. 13.35 “Ќалжыѕ-ќоржын”.  14.00 
Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Охота на Берию”.  16.35 “KAZNET”. 
17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 23.00 “Репортёр 
представляет”.  00.20 Т/х “Мўрагер”. 

АСТАНА

07.00, 20.30, 23.55 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 
23.25 Жаѕалыќтар. 08.00 “Əзістан” жасырын тїсірілім. 08.30 
“Такси”. 09.00, 15.15 Т/х “Жетім ґссе”. 10.10 Т/х “Жетім ґссе”.  
10.30 Т/х “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Мы 
вместе”. 13.35  Арнайы жоба. “Той жыры”. 14.00 Новости. 14.10, 
21.00 Т/с “Охота на Берию”. 16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 
17.30, 21.45 Т/х “Фериха”. 23.00 “Фериха”. Кїнделігі. 00.25 Т/х 
“Мўрагер”. 01.35 Əн шашу.

АСТАНА

07.30 “Ќайырлы тан, Əулиеата”. 09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”.  10.35 “Первая студия”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 
11.45 Т/с “Əпке”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”.  14.05-17.50- 
техникалыќ їзіліс.  17.55 “112 ескертеді”. 18.10 “Иман нўры”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Телеблокнот”. 19.05 Деректі фильм. 19.15 Т/с “Əпке”.  20.00 
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 
кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 
23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 
00.45  “Сазды əуен”. 

( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы  
м ү м к і н . )

31 канал

ХАБАР

КТК

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

       Дүйсенбі   22 маусым  
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 
“Апта.kz”. 11.05 “Айтуєа оѕай..”. 11.45 Т/х “Болашаќ”.  
12.30, 17.30, 20.30, 00.10, 03.00 Жаѕалыќтар.  12.45 
“Еѕбек тїбі-береке”. 12.50, 01.50 “Дауа”. 13.25 “Білгірлер 
бəйгесі”. Интеллектуалдыќ сайыс. 14.10 “Аќсауыт”. 14.45 
М/с “Джунгли кітабы”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.10, 22.45 Т/х “Келін”. 17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 
17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “...Їй болу ќиын...”. 18.50 
Д/ф “Ќазаќќа ќымбат есім”. 19.35 Т/х “Болашаќ”.  21.05 
“Айтуєа оѕай...”. 21.50 Т/х “Ќазына”. 23.40 ”Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.45 “Ґзекжарды”. 01.05 
“Кґкпар”. Ўлттыќ ойын.  02.25 ”Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 03.35 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 04.05 “Мəлім де 
беймəлім Ќазаќстан”. 

06.00 Т/с “Чёрные кошки”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Каждый за себя”. 11.55 Т/с “Братство десанта”.  
12.55 Т/х “Сїйген жар”. 13.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 14.35 
“Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 15.30 “112”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Ветреная женщина”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 
Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”. 23.50 Т/с “Старшая дочь”. 02.00 
“П@ytina”. 02.20 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 03.00 Т/с 
“Чёрные кошки”.03.50 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  09.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 10.00 Х/ф “Гнев титанов”. 12.00 
М/с. 13.00 М/ф. 14.00 Т/с “Мен саєан  єашыќпын”. 15.00 
“Əзіл студио”. 16.00 “Ералаш”. 17.00 Х/ф “Путешествие: 
Таинственный остров-2”. 19.00 Т/с “Неслучайная встреча”.  20.00 
“Информбюро”. 21.00  Т/х “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан 
єашыќпын”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
01.00 Х/ф “Смерти вопреки”.

06.05 К/ф “Американская дочь”. 07.35 “Жїрекжарды”. 08.15 
“КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 09.15 “Ґнерлі 
отбасы”. Отбасылыќ ойын-сауыќ думаны. 10.20 “Дорога домой”. 
10.30 “Шли девчата по войне”. 11.15 Х/ф “Вдовий пароход”. 13.15 
“Другая правда”. 14.15 “Портрет недели”. 15.25 “Слуги народа”. 
15.45 “Алдараспан”. 16.30 Т/х “Сарай ханымдары”. 17.30 
Т/х “Махаббатта шек бар ма? 18.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”.  
20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.35 “Главная 
редакция”.  22.15 Т/с “Прости меня, мама”. 00.10 Т/с “Балабол”. 
02.05 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 02.50 
Жаѕалыќтар. 03.15 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 04.00 Т/х 
“Сарай ханымдары”. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 “Əулиеата апта”. 10.00 
”Кино LIFE”. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Бірлігіміз жарасќан”. 11.00 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45  Т/х “Əпке”. 12.35 Деректі фильм “Таєзым”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Жаѕа айна”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости.  18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Телеблокнот”. 19.05 Деректі фильм “Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєы”. 
19.15 Т/х “Əпке”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Тарих таным”. 21.10 
“Общество и закон”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем 
фильм. 23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 
“Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

07.00 Əн шашу. 08.00 “Репортёр представляет”. 08.20 
“Суперпапа”. 09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.00, 13.00, 
20.00, 01.00 Жаѕалыќтар. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/с 
“Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 13.10 “20:30”.  14.00 
Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Охота на Берию”. 16.40 “20:30. Біздіѕ 
уаќыт”.  17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 20.30 Новости “20:30” 23.00 
“Кеш емес”. Ток-шоуы. 23.50 Т/х “Бала кегі”. 01.30 “Новости 
“20:30”.

АСТАНА

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Аналитическая 
программа “Жеті кїн”. 11.00, 00.55 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
11.35, 17.45 “Мен кґрген соєыс”. 11.45 “Магия кухни”. 12.20 
“Концерт Марии Мудряк, посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
“Концерт Марии Мудряк, посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне”.13.15 Х/ф “Небесный тихоход”. 
15.00 Новости. 15.15, 23.10 “Бўйымтай”. 16.00 “Ґмір сабаќтары”. 
Деректі драмасы. 16.25 Т/х “Тракторшыныѕ махаббаты”. 17.00 
Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”.  18.00  Новости. 18.10 Т/х “Сўлтан 
Сїлейман”. 19.00 ”ТВ БИНГО”.  20.00, 23.55 Жаѕалыќтар. 20.30  
“Арнайы хабар”. 21.00, 00.25 Новости. 21.30 Т/с “Гречанка”. 
22.20 Т/с “След”. 

Т-216-06-60. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Байзақ ауылы, Байдешов көшесі, №4 үйдің тұрғыны 
болған Саркулов Мухамбетжан Оразалиевичтің 
2015  жылдың 22 наурызы күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі    орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-217-06-60. Продаётся большой дом из семи 

комнат со всеми удобствами. 
Имеется гараж, баня, времянка, сарай, сеновал.
Адрес: с. Сарыкемер, ул. Суханбаева, 30; тел.: 

2-22-73 или 8 705 888 26 01.
*                  *                   *

Т-218-06-60. 2003-2004 оқу жылында Байзақ 
ауданы әкімдігінің білім бөліміне қарасты 
Ғ.Мұратбаев атындағы мектеп-гимназиясының 
11-сыныбын бітіргендігі туралы Джартыбаев 
Сакен Болатұлының атына берілген сериясы 
ОБ№1128669 нөмірлі аттестат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

*                  *                   *
Т-219-06-60. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Ақжар ауылы, Абай көшесі, №17 үйдің тұрғыны 
болған Жолшибеков Мейрханның 2015  жылдың 
5 маусымы күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі    орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Денсаулыќ -  зор байлыќ 

болса,  адам-ќоєамныѕ 
б а й л ы є ы .  А у д а н 
халќыныѕ денсаулыєын 
с а ќ т а у  ж о л ы н д а 
ќажырлылыќпен  тер 
тґгіп жатќан аудандыќ 
орталыќ  аурухананыѕ 
бас  дəрігері  Рыскелді 
Сапарбеков басшылыќ 
етет ін  ўжым  б іл ікт і  
м а м а н д а р м е н  
жасаќталєан .  Терапия 
бґлімініѕ меѕгерушісі 

Орынкїл   Мамырбаева ,   ота  бґлімініѕ 
меѕгерушісі  Єани  Тілепалдиев,  балалар 
бґлімініѕ меѕгерушісі  Əбдіќалыќ Садыќов 
ота бґлімініѕ оташысы Баќтияр Мейірбеков, 
орталыќ  емхананыѕ  кардиолог -дəрігері 
Тимур Рысќўлбековтер ќолы шипалы білікті 
дəрігерлер десек артыќ айтќандыќ болмас. 
Солардыѕ  ќатарында  аудандыќ  орталыќ 
аурухананыѕ жансаќтау бґлімініѕ меѕгерушісі 
Мырзаєали Мəдімаровты айрыќша атап ґтуге 
болады.
Жансаќтау бґлімі- кез-келген аурухананыѕ 

алєы шебі болып табылады. 2015 жылы ауданныѕ 
їздік дəрігері атанєан  Мырзаєали басќаратын 
бґлімге жїктелетін міндет ауыр. Мўнда келіп 
тїсіп жатќан  науќастарєа 4 білікті дəрігер, 
бірнеше медбикелер аяєынан тік тўрып ќызмет 
етеді.  Аталмыш бґлімге екі рет тїсіп,  дертімнен 
сауыєып кетуіме  Мырзакерім мен  Баќтияр  
балам  кґп еѕбек сіѕірді. Екі рет тізем сынды, 
Дер кезінде отаны Баќтияр Мейірбеков жасаса,   
ќолы шипалы Мырзаєали мен кардиолог Тимур 
баламныѕ арќасында  дертімнен сауыєып, 
балаларымныѕ ортасына оралдым.

“Жаќсыныѕ  жаќсылыєын  айт” дегендей , 
медицина  ќызметкерлерініѕ  кїніне  орай  
жоєарыда есімдері аталєан дəрігерлер мен  
барлыќ медбикелерді тґл мерекелерімен шын 
жїректен ќўттыќтаймын. Əрдайым  жанына  
шипа іздеген науќастардыѕ єана емес, аудан 
халќыныѕ  шынайы ќўрметі мен сїйіспеншілігіне 
бґленіп жїре беріѕіздер демекпін.

 Есіркеп Серікбаев,
Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы. 

Т-215-06-60.

І З Г І  Т ІЛЕКПЕН
Ґзін іѕ  ґмір і  мен  ќызмет ін  адам 

денсаулыєына арнаєан аќ желеѕді абзал 
жандарды, соныѕ ішінде дəрігерлер мен 

денсаулыќ саласыныѕ ардагерлерін 21 
маусым - медицина  ќызметкерлері кїнімен 
ќўттыќтаймыз.
Денсаулыќ - адам їшін баєа жетпес 

байлыќ. Бўл кїн ќўрмет пен алєысќа 
бґленген,  адам денсаулыєын саќтауда 
ерен еѕбек танытатын аќ халатты абзал 
жандардыѕ мерекесі. Əр науќастыѕ жанына 
желеу болып, ауруєа ќарсы тўратын Сіздерді 
кəсіби парыз бен ґз мамандыќтарыѕыз їшін 
маќтаныш сезімі əрдайым алєа жетелей 
берсін. Еѕ игі де ќасиетті  мамандыќтыѕ   
ќўрметіне бґлене жїріп,  мəртебелеріѕіз 
биік , абыройларыѕыз  асќаќ  болсын . 
Дендеріѕізге саулыќ, отбастарыѕызєа ќўт-
береке, ќажымас ќайрат тілеймін.

Аќ халат - аќ ниет белгісі,
Даќ салмай ґтерлік ґѕіне.
Жўрт їшін жаралєан кеѕ кісі,
Шарапат тигізер еліне.

Ныќ мўрат Сіздерде, баќ асыл,
Тірлігіѕ тынымсыз əбігер.
Адамєа ќашанда жанашыр,
Дəрігер, дəрігер, дəрігер!!!

Ізгі  тілекпен :  Байзаќ  аудандыќ 
орталыќ ауруханасыныѕ бас дəрігері 
Р.Сапарбеков, кəсіподаќ  комитетініѕ 
тґраєасы Є. Тілепалдиев. Т-220-06-60.


