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2010  ЖЫЛДЫҢ  1 ҚАҢТАРЫНАН  БАСТАП  ШЫҒАДЫ 

АУДАН ӘКІМІ ЕСЕП БЕРДІ

ҚҰРМЕТТІ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР
Құрметті шығысқазақстандықтар! 

Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал 
Кенжетайұлы Ахметовтың халық алдындағы 

есебі 27 ақпанда, сағат 11-00 де Өскемен 
қаласының Метталург мәдениет үйінде өтеді. 

ӘКІМДІК ОТЫРЫСЫШҚО ӘКІМДІГІ МЕН ҰЛТТЫҚ 
КОМПАНИЯЛАР АРАСЫНДА 

8 МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ 
ҚОЙЫЛДЫ

ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаевтың басшылығымен Шығыс Қазақстанға жұмыс 
сапарымен келген үкіметтік делегация құрамындағы ұлттық 
компаниялар, жүйе құраушы кәсіпорындардың өкілдері мен 
ШҚО әкімдігі отандық үлесті арттыру бойынша жалпы құны 
74 млрд. теңгелік 8 меморандумға қол қойды, деп хабарлайды 
ШҚО Ақпараттық орталығы.

Бақытжан Сағынтаевпен кездесуге ұлттық компаниялармен бірге 
аймақтық кәсіпорындардың басшылары да келді. Казцинк, СемАЗ, 
Востокцветмет сынды өңірдегі ірі кәсіпорындардың басшылары 
мемлекеттік қолдаудың арқасында өткен жылдан жоғары көрсеткішке 
қол жеткізгендіктерін айта келе, келешектегі инвестициялық жо-
баларымен таныстырды. Ірі жобалардың бірімен таныстырған 
KAZ Minerals Басқарма тобының төрағасы Олег Новачук 2017 
жылы алғашқы мыс өндірілгелі отырған Ақтоғай кен орнының 
әлеуетін айтып өтті. Басқарма төрағасының айтуынша, аталмыш 
кен орыны жұмысын бастаса, жылына әр түрлі құрамдағы 40 
млн. т кен өндіріліп, 1500 жұмыс орыны ашылмақ. 

Кездесу соңында ШҚО әкімдігі мен ұлттық компаниялар, жүйе 
құраушы кәсіпорындар арасында 8 меморандумға қол қойылды. 
Меморандум аясында әкімдік тарапынан ірі өндіріс орындары-
на тау-кен өндірісіне қажетті жабдық, вагон құрауға арналған 
жиынтық, кабель, арматура, электрожабдық сынды өнімдерге 
74 млрд. теңге қаржы бөлінеді. Мәселен, Казцинк кәсіпорны 
ШҚО-нан 58 млрд. теңгеге тау-кен өндірісіне қажетті жабдық 
сатып алмақ.

Сонымен қатар, ШҚО әкімдігі мен жергілікті кәсіпорындар 
өндірістік өнім өндіру үрдісі мен жұмыс орнын сақтауды тұрақтандыру 
бойынша 6 меморандумға қол қойды.

УНИВЕРСИАДАДА 2-ШІ ОРЫН 
АЛЫП БЕРГЕН 

А. СЛОНОВАНЫ ЖЕРЛЕСТЕРІ 
ҚАРСЫ АЛДЫ

ХХVII қысқы Универсиадада 2 алтын, 2 күміс медаль иеленіп, 
Қазақстан құрама командасына жалпы командалық есепте 2 
орын алып берген Анастасия Слонованы жерлестері Өскеменде 
әуежайдан күтіп алды, деп хабарлайды ШҚО Ақпараттық 
орталығы. Қазақстан спортшылары биылғы Универсиадада 3 
алтын, 4 күміс еншілеп, өткен жолғыдан жоғары көрсеткішке 
қол жеткізді. Жалпы командалық есептегі 7 медальдың 4-уі 
біздің жерлесімізге тиесілі екенін айта кету керек.

Жеңіспен оралған жеңімпаз жерлестеріне шығысқазақстандықтар 
ақжарма тілектері арнап, гүл шоқтарын сыйлады. Жеңісін туған 
жеріне тарту еткен Анастасия алда келе жатқан сайыстарда 
ел үмітін ақтауға тырысатынын жеткізді.

– Жерлестерімнің осындай үлкен ықыласпен күтіп алғанына 
қуанышым шексіз. Қолдау білдірген жерлестеріме, аймақ бас-
шысына алғысымды білдіргім келеді. Словакияда өткен ХХVII 
қысқы Универсиадада қарсыластарымды әлсіз шаңғышылар 
санатына жатқызбас едім. Польша мен Украина спортшылары 
үлкен дайындықпен келгенін көрдім. 16 ақпанда шаңғы спор-
тынан Швецияның Фалун қаласында өтетін әлем кубогына 
аттанамын. Сол сайыста да алтын медальге қол жеткізіп, ел 
үмітін ақтағым келеді, – деді А. Слонова

БАҚ беттерінен

ҚОРЫТЫНДЫЛАР ШЫҒАРЫЛЫП, ӨЗЕКТІ   
МІНДЕТТЕР   ЖҮКТЕЛДІ

 Ақпан айының 2 жұлдызында аудан әкімі Г.Акуловтың төрағалық етуімен аудандық әкімдіктің биылғы жылғы 
алғашқы отырысы өтті. Күн тәртібінде төмендегідей негізгі мәселелер талқыланды: 

 Ауданның 2014 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері және 2015 жылға қойылған міндеттері 
туралы есебін (баяндамашы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы М. Аргумбаев) баяндады. 

 Сондай-ақ, төмендегі ақпараттар: «Ауданның 2014 жылғы бюджеттік қаражаттың игерілуі туралы» (ақпарат 
беруші аудандық қаржы бөлімі басшысының міндетін атқарушы Ю.Сутормина), «Қысқы агро іс-шаралардың 
барысы туралы» (қар ұстау, тұқымдық материалдарды дайындау, минералды тыңайтқыштарға өтінім, техни-
каны жөндеу) жөнінде ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің басшысы М.Жақсылықов, «Қазақстан 
Республикасындағы діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламаның іске асырылу барысы туралы» ШҚО әкімдігі қаулысының орындалу барысы ту-
ралы Бородулиха ауданының ішкі саясат бөлімінің басшысы С.Гальченконың ақпараттары тыңдалды. Күн 
тәртібіндегі алғашқы мәселені талқылау барысында аудан әкімі Г.Акулов соңғы жылдардағы ауданның рейтингтік 
көрсеткіштерін сараптады. Нақты айтқанда, ол әкімдік отырысына қатысушылардың назарын биылғы жылғы 
көрсеткіштерді жақсартуды талап ететін жақтарына  аударды. Сондай-ақ, ол ауылдық округтер әкімдері, тиісті 
бөлім басшылары тарапынан бірқатар мәселелер бойынша, мысалы, әлеуметтік мәселелер, жеке тұлғалар мен 
коммерциялық құрылымдар жүргізіп жатқан тұрғын-үй, кәсіпкерлік, ауылшаруашылық саласы, өндірістік 
нысандардың құрылысына мән беруді атап көрсетті. Аудандық білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі 
мен жергілікті әкімдіктер ата-аналармен бірлесіп, балаларға мектеп жасына дейінгі оқу және тәрбие беруді 
анағұрлым кең ауқымда жүргізу үшін белсенді жұмыстар атқару қажеттігін айтты. Әкімдік отырысының 
жұмысын қорытындылаған аудан әкімі ауылдық округтер әкімдеріне осы есеп пен ақпараттар барысында 
баяндалған жайттарға ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерліктегі мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру, 
діни құндылықтарды мектептерде, тұрғындар арасында  түсіндіру бойынша жұмыстарды белсендіруге қатысты 
бірқатар тапсырмалар берді. Аудан әкімі Г.Акулов талқыланып отырған мәселелердің маңыздылығын көрсетті, 
аудандық мекемелер мен ұйымдар басшыларының алдына нақты міндеттер қойды. Күн тәртібінде қаралған 
барлық мәселелер бойынша аудандық әкімдіктің тиісті қаулылары қабылданды

  М.АТАЕВА

29 қаңтарда Подборный ауылдық округінің 
Камышенка ауылында аудан әкімі Г.Акулов 
тұрғындармен өзінің кезекті есеп беру 
кездесуін өткізді. Кездесуге аудандық 
мәслихат хатшысы У.Майжанов, аудан 
әкімі аппаратының басшысы С.Лазурин, 
Подборный ауылдық округінің әкімі 
Қ.Будумбаев, АІІБ бастығы Р.Рамазанов, 
БАҚ өкілдері және ауыл тұрғындары 
қатысты. Кездесуді Подборный ауылдық 
округінің әкімі Қ.Будумбаев өзінің 2014 
жылы атқарған жұмысы туралы есеп беру 
баяндамасымен ашты. Одан кейін аудан 
әкімі Г.Акулов тұрғындар алдында өзінің 
2014 жылғы атқарған жұмысы туралы 
есеп берді. Тұрғындар аудан әкімінің есеп 
беру баяндамасын тыңдап, ауыл ішіндегі 
халықты толғандырып жүрген мәселелерін 
айтып, өз сауалдарын қойды. Ауыз су, 
клуб ғимаратының жоқтығы, көшенің 
жарық шамдары, ауылда орналасқан 
ескерткішті жаңартуға байланысты ауыл 
халқы өз ұсыныстары мен сұрақтарын 
айтты. Ауыл тұрғындарының мәселесі 
шешімін таба қоймаса да көкейлерінде жүрген сауалдарын аудан әкіміне жеткізіп, тұщымды жауап ала алды. 
Жиын соңында Камышенка орта мектебінің директоры Г.Мамашқызы аудан әкіміне, ауыл әкіміне және шаруа 
қожалығы басшыларына  мектепке көрсетіп жатқан көмектері үшін өз ризашылығын білдіріп, алғыс айтты.

Ары қарай аудан әкімінің есеп беру жиыны Бақы ауылдық округінің Коростели ауылында өз жалғасын тап-
ты. Коростели ауылында өткен жиынға аудандық мәслихат хатшысы У.Майжанов, аудан әкімі аппаратының 
басшысы С.Лазурин,  АІІБ бастығы Р.Рамазанов, Бақы ауылдық округінің әкімі В. Чуваткин, аудандық білім 
бөлімінің бастығы Н.Көкшебаева, аудандық мәслихат депутаты Д.Сәлімова, шаруа қожалықтары басшылары, 
БАҚ өкілдері және ауыл тұрғындары қатысты. Бақы ауылдық округінің әкімі В.Чуваткин тұрғындар алдында 
өзінің 2014 жылғы атқарған жұмысы туралы есеп берді. Округ әкімінен кейін аудан әкімі Г.Акулов өзінің есеп 
беру баяндамасын ұсынды. Ары қарай тұрғындар аудан әкіміне, ауылдық округ әкіміне өз сауалдарын жолда-
ды. Ауылдың ардагерлер кеңесінің төрағасы О.Баяжинов ауылда орнатылып жатқан «Отау ТВ» жерсеріктік 
телеарнасына байланысты сауал қойды. Дәрігерлік амбулаторияның бас дәрігері Р.Күмпейісова осы ауылдық 
округте тұрып жатқан аз қамтылған, тұрмысы нашар, қыс ортасы қырауда отын сусыз, азық-түліксіз отырған  
бір отбасына көмек бергені үшін ауылдық әкімдікке, шаруа қожалық басшыларына ризашылығын білдірді. 
Ауыл ішіндегі жолдарды қардан тазарту, қаңғып жүрген иттерді жою, ауыл шетіндегі қоқыс төгілетін жердің 
мәселесі де назардан тыс қалмады. 

(жалғасы 2-ші бетте)

Әділет хабаршысы

4-5 беттер

Еуропа 
Қазақстандағы 
ашаршылық 
туралы енді біліп 
жатыр

Аудандағы     
акция аясы

8-бет3-бет
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ҚОҒАМ КЕЛБЕТІ
АУДАН ӘКІМІ ЕСЕП БЕРДІ ЕҢ БАСТЫСЫ – ХАЛЫҚТЫ 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ!
Бородулиха ауданының әкімі Г.Акулов 2014 жылдың желтоқсанында 

жастармен бейресми кездесу барысында берген тапсырмаларды 
іске асыру мақсатында 2015 жылдың 13-15 қантары аралығында 
құрамында Бородулиха ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бастығы Д.Бергенев, Бородулиха ауданының 
жұмыспен қамту орталығының директоры Ю.Хасанов, Бородулиха 
ауылдық округі әкімінің орынбасары, «Нұр Отан» партиясының «Жас 
Отан» ЖҚ аудандық бөлімшесінің атқарушы хатшысы Ф.Бельбеев, 
аудандық жастар орталығының директоры Д.Хасенова бар жұмыс 
тобы Жаңашүлбі, Новодворовка, Новопокровка, Белағаш және Боро-
дулиха ауылдық округтерінде ауыл тұрғындарымен және жастармен 
кездесулер өткізді.

Кездесу барысында жаңа мамандыққа ие болу, өз ісін ашу,  халықты 
жұмыспен қамтудың негізгі бағыттары ауыл тұрғындарына, әсіресе 
жастарға жеткізілді.

Елбасы Н.Назарбаевтың  «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
Жолдауында қойылған  халықты жұмыспен қамту бойынша міндеттерін 
ескеретін болсақ, аталған іс-шаралар ерекше маңызды.

Нәтижесінде, оқу, кішігірім несие алу мәселелеріне кейбір кез-
десуге қатысушылар қызығушылық танытты, ал кейбіреулері тіпті 
өздеріне жұмыс тапты. Өйткені кез келген қоғамда және мемлекетте 
ең бастысы – бұл халықты жұмыспен қамту!

Бородулиха а/о әкімінің аппараты

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Жергілікті 
атқарушы органдар басшыларының 
тұрғындармен есептік кездесулерін 
өткізу туралы» Жарлығын іске 
асыру мақсатында 2015 жылдың 
29-30 қантар аралығында Бо-
родулиха ауылдық округінің 
әкімі К.Бичуинов Знаменка, 
Барышовка, Успенка, Боро-
дулиха ауылдарында есептік 
кездесулер өткізді.

Есептік кездесу жұмысына 
облыстық мәслихат депутаты, 
«Е.Зайтенов» ш/қ басшысы 
Е.Зайтенов, аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы О.Байжанов, 
аудандық мәслихат депутат-
тары, ауданның ұйым және 
мекеме басшылары, округтің 
учаскелік инспекторлары, 
қоғамдық ұйымдар басшы-
лары (ақсақалдар, ардагерлер, 
әйелдер, жастар кеңесі), жастар 
және БАҚ өкілдері қатысты.

Кездесу барысында Кинугул Қашкенұлы кездесуге келген халыққа Боро-
дулиха ауылдық округінің 2014 жылдағы әлеуметтік-экономикалық даму 
нәтижелерін айтып, 2015 жылға қойылған міндеттермен таныстырды.

Сонымен қатар,  осы дағдарыс жағдайында әсіресе маңызды болған 
Елбасының  «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдауында 
айтылған жаңа экономикалық саясаттың дамуына ерекше көңіл аударылды

Осы Жолдауды жүзеге асыру үшін облыс әкімі Д.Ахметов алдағы 3 жыл 
ішінде аудан орталығын абаттандыру жөніндегі бағдарламаны іске  асыру 
бойынша нақты тапсырмалар берді. Осы бағдарлама шеңберінде ауданның 
елді мекендерін абаттандыру бойынша едәуір жұмыстар атқарылды.

Ауылдық округінің әкімі осы бағдарлама аясында атқарылған іс-шараларды 
баяндап шықты. 

Округ тұрғындары атқарылған жұмыс нәтижелері туралы баяндама-
ны белсене талқылады. Пікірлерін айтты. Олар өздерін толғандыратын 
мәселелер мен ұсыныстарды айтты. Бұл әлеуметтік сала,а, әсіресе абат-
тандыру мәселесіне қатысты сұрақтар еді. Округ әкімі қойылған барлық 
сұрақтарға толық жауаптар мен түсініктер берді.

Кездесу кезінде халық пен жергілікті билік арасындағы екі жақты әңгіме 
жақсы ауанда өтті.

Бородулиха ауылдық округі әкімінің аппараты 

(Басы 1-ші бетте)
«Коростелевское» ЖШС басшысы 

Е. Ертаев сөз сөйлеп, қолынан 
келгенше ауылдастарына көмек 
көрсететінін жеткізді. Коростели 
орта мектебінің ұжымы атынан оқу 
ісінің меңгерушісі О.Молчанова 
мектепке жөндеу жұмыстарын 
жасап, демеушілік көрсеткендері 
үшін ауылдық және аудандық 
әкімдіктерге, шаруа қожалық 
басшыларына алғысын білдірді. 
Осылайша Коростели ауылында 
өткен жиын халықтың көкейінде 
жүрген өзекті мәселелердің шешімін 
табуға себепші болды. Атқарылған 
істер сараланып, үстіміздегі жылға 
мақсаттар айқындалып, атқару 
маңызды міндеттер қойылды. 
Халық пен биліктің арасындағы 
ашық диалог ел арасында қордаланып қалған мәселелердің шешімін тауып, жергілікті биліктің халық 
алдындағы имиджін көтеріп, сенімін ақтайды деген сенімдеміз.    

М.ТҮЙЛЕБАЕВА

Біздің кең байтақ, бейбіт елімізде 
130 дан астам ұлт өкілі тұрады. 
Осы барлық ұлт өкілдерінің, 
этностардың мәдениетін, тілін, 

БІРЛІКПЕН ӨТКЕН 20 ЖЫЛ

дәстүрін дамыту үшін қажетті 
жағдайдың бәрі жасалған. Міне 
осындай ұлттық саясатты, Қазақстан 
Республикасындағы қоғамдық-
саяси тұрақтылықты, этносаралық 
келісімді қамтамасыз ету мақсатында 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
құрылған. Қазақстан халқы Ассам-
блеясы өзінің құрылған кезінен 
бастап орасан біріктірушілік және 
зияткерлік әлеует жинақтап, 
халықтық дипломатия институ-
ты үлгісіне бейімделе отырып, 
ұзақ даму жолынан өтті. Бүкіл 
әлемге Қазақстанның ұлтаралық 
қатынастар саласында жүргізіп 
отырған саясатының табысты екенін 
паш етіп келеді. Биыл Қазақстан 
халқы Ассамблеясының құрылғанына 
20 жыл толып отыр. 2015 жылдың 
6 ақпанында «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жылының старты» 
басталады. Бұл іс-шараға біздің 

ауданымыздың Достық үйінің 
ұжымы да белсене қатысуда. 2 
ақпан күні Бородулиха аудандық 
Достық үйінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына 
байланысты дөңгелек үстел болып 
өтті. Дөңгелек үстелді Бороду-
лиха аудандық «Достық үйінің» 
директоры А.Шпилькина ашты.  
А.Шпилькина Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қызметі, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жылының 
концептуальды негіздері, оны 
іске асырудың негізгі кезеңдері, 
нышандары мен логотиптері, 
күтілетін нәтижелері, Бороду-
лиха ауданындағы достық үйінің 
атқарып жатқан қызметтері жай-

ында баяндама жасады. Келесі 
болып «Ляйсан» татар этно-
мәдени бірлестігінің жетекшісі 
Н.Давлетшина, «Хуторянка» 
украин этно-мәдени бірлестігінің 
жетекшісі М.Ковальчук, аудандық 
орталық кітапхана директоры 
Т.Бычковская, «Ажар» қазақ 
мәдени бірлестігінің қатысушысы 
Д.Айтугановалар «Рухани және 
адамгершілік құндылықтарға 
тәрбиелеу», «Қазақстанның 
ұлттық бірлігінің доктрина-
сы», «Қазақстандық патрио-
тизмге тәрбиелеу», «Ұлтаралық 
келісімді сақтау» тақырыптарына 
баяндамалар оқыды.  Аудандық 
мәслихат депутаты В.Ежова өз сөз 
кезегінде ауданымыздың Достық 
үйінің ұжымына алғысын білдіріп, 
әрдайым оларға қолдау көрсететінін 
айтты. Сөз соңында аудан әкімінің 
орынбасары Р.Атаева ұлтаралық 

татулық пен ауызбіршілікті ту 
етіп ұстап, аумалы-төкпелі за-
манда ұлт деп, ұлыс деп бөлінбей 
бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарып жұмыла жұмыс істеу 
керектігін айтты. Өмірлік жолы 
даңғылға айналған осындай 
тұлғаларымыздың тәжірибесін 
өскелең ұрпаққа жеткізіп, мектеп-
терде, жастар арасында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының беделін 
арттыратын, халықтар достығын 
насихаттап, елдегі береке-бірлікті 
қолдап, халықтың іргесін нығайтатын 
сапалы шаралар өткізу керектігін 
атап өтті. Осы жылы ғана емес 
алдағы уақытта да аталмыш 
жұмыстарды жүргізуге біркісідей 

атсалысу керектігін облыс әкімінің 
қоғамдық көмекшісі Л.Шокарева 
да жеткізді.   

М.АЗАТҚЫЗЫ

2014 – 2015 оқу жылындағы жалпыбілімдік пәндер бойынша республикалық олимпиаданың 
облыстық кезеңі аяқталды. 

Аталған олимпиада барысында біздің ауданымыздың келесі оқушылары жүлделі орындарға қол 
жеткізді. Атап айтар болсақ:

- Жезкент кенті мектеп лицейінің 11-сынып оқушысы Қалиасқарова Әйгерім құқық негіздері пәні 
бойынша (мұғалімі – Қанат Амангелдіұлы Елюбаев) 2-орын иеленді;

- Новопокровка орта мектебінің 11-сынып оқушысы Горбачев Антон химия пәні бойынша (мұғалімі 
– Лариса Николаевна Реброва) 3-орын алды;

- Камышенка орта мектебінің 11-сынып оқушысы Плюхина Татьяна орыс тілі мен әдебиеті пәні 
бойынша (мұғалімі – Надежда Владимировна Плюхина) 3-орынға қол жеткізді. 

Аудандық білім бөлімі олимпиада жеңімпаздарын, олардың мұғалімдері мен ата-аналарын 
құттықтайды. Жүлдегер оқушыларымызға одан әрі де сәттілік, табыс және жаңа жеңістер тілейміз.    

Аудандық әдістемелік кабинет

ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ 
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!!
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ҚОҒАМ ЖӘНЕ БІЗ

ЖҰМАТАЙ АҚЫННЫҢ ТУҒАНЫНА 
70 ЖЫЛ

Жұматай Жақыпбаев (1945—1990) - Ал-
маты облысы, Талдықорған ауданындағы 
Ешкіөлмес ауылында дүниеге келген. 
Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. 
Еңбек жолын кітапхана меңгерушісі болып 
бастаған. Талдықорған облыстық «Октябрь 
туы» газетінде, облыстық радиода және 
«Жалын» альманахында поэзия бөлімінің 
редакторы, Қазақстан Жазушылар одағында 
әдеби кеңесші болды. Алматы қаласы 
көшелерінің біріне есімі берілген.

1979 жылы «Саратан», 1981 жылы 
«Ләйлә», 1984 жылы «Шұғынық гүл төркіні» 
кітаптары шықты. Ақын дүниеден өткен 
соң да оның мұрасы оқырманға жол тауып, 
1994 жылы «Көктемдегі хаттар» жинағы 
басылып шықса, 2002 жылы «Атамұра» 

ӘДЕБИЕТ АРЫСТАРЫ

баспасынан «Ләйлә» жинағы екінші рет жарық көрді.
Дайындаған: А.ТЛЕУҒАЗИН

Сталин кезеңіндегі ашаршылық бір жарым миллион қазақтың өмірін 
жалмады. 1930 және 1933 жылдары Қазақстан халқының төрттен бірі 
көз жұмды. Бұл туралы Die Welt неміс басылымында жуырда жарық 
көрген мақалада жазылады.

Неміс тарихшысы және Шығыс Еуропа бойынша сарапшы-маман 
Роберт Киндлер таяуда жарық көрген зерттеуінде Қазақстандағы 
ашаршылық туралы кеңінен жазған. «Сталиннің көшпенділері» атты 
диссертациясында ол «социализм және коммунизмнің күштеу идеоло-
гиясына тән, ұмыт боп бара жатқан қылмысты әшкерелеп, суреттейді» 
делінеді Die Welt басылымында.

«Украинадағыдай, Қазақстанда да кеңестік ұжымдастырудың мақсаты 
байырғы жүйені түбегейлі жойып, оны басып-жаншуда коммунистік 
билікті орнату болды. Сүйенген қағидасы да қарапайым. Бай-кулактармен 
күресуді себеп етіп, Кеңес одағының шеткері территорияларындағы 
ауыл халқына үлкен көлемде алым-салық салынды. Талап етілген 
көлемдегі бидайды әкеліп өткізбегендер қамауға алынып, ұрып-соққыға 
жығылды немесе бірден ату жазасына кесілді. Шаруалардың көбісі 
келесі жылға егуге сақтап отырған дәнді-дақылдарын да мемлекетке 

ЕУРОПА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
АШАРШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЕНДІ 

БІЛІП ЖАТЫР

өткізуге мәжбүр болған» деп жазылады тарихшының диссертациясында.
«Қазақстанның тұрғылықты халқы, негізінен, мал баққандықтан 

көшпелі салт құрып, байтақ даланың арғы жағынан бергі жағына жыл 
мезгіліне қарай көшіп-қонып жүрген. 1929 жылы, яғни Сталиннің 
қуғын-сүргін саясатына дейін статистика бойынша Қазақстан аумағында 
36 миллион бас мал болған, оның 24 миллионы қой мен ешкі, 6,8 
миллионы сиыр болған. Орташа есеппен әрбір отбасына 41 бас мал 
тиесілі еді. Мемлекетке бидай өткізу туралы талап барлық қазақ халқы 
үшін (көшпелісі болсын, отырықшысы болсын) үлкен апат алып келді.

Малшылар бидай сатып алу үшін малын сатуға мәжбүр болды. Сондықтан 
базарда бидайдың бағасы шарықтап, ал малдың бағасы құнсызданып 
кетті. Талап етілген көлемдегі бидайды өткізбеген малшылар бірден 
қамауға алынды, ал малдары кәмпескеленді. Осылайша қысқа мерзім 
ішінде Қазақстанның барлық өңірі бойынша бағуға, қарауға келмейтін 
мал қарасы көбейіп шыға келді» деп жазады Die Welt.

Неміс тарихшысы келтірген мәлімет бойынша, Қазақстандағы қолдан 
ұжымдастырудың төрт жылында ел аумағындағы бар ірі-қараның 90 
пайызының көзі жойылды немесе сыртқа жіберілді: 1,6 млн ірі-қара 
мен 2,15 млн қой мен ешкі қалды. Енді орташа есеппен әрбір отба-
сында 2,2 бас мал болды. Ал бұл көлем әрі қарай тіршілік ету үшін 
жеткіліксіз еді.

«Салдарынан бір жарым миллион адам ашаршылықтан қырылды: 
әрбір төртінші малшы және республиканың әрбір төртінші азаматы 
осылайша құрбандыққа ұшырады. Басқаша айтқанда, Сталиннің 
ессіздігі жергілікті халықтың басым бөлігінің өмірін жалмады. Бұл 
арадағы сандар 1975 және 1979 жылдарғы Камбоджадағы Пол Поттың 
басшылығындағы «қызыл кхмерлер» террорының нәтижесіне сайма 
сай келеді» деп топшылайды Роберт Киндлер.

Роберт Киндлердің бұл диссертациясы Иоганн Густав Дройзен атындағы 
сыйлыққа ұсынылып жатыр. Жас тарихшы өз зерттеуінде, негізінен, 
қазақстандық және ресейлік мұрағаттардың құжаттарын пайдаланған.

Дайындаған: А.ТЛЕУҒАЗИН

Қазіргі кезде қылмыстық қудалау органдары әртүрлі номиналдағы жасанды теңге, 
сондай-ақ шетел валютасын өткізу фактілерін барған сайын көп тіркеуде.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабына сәйкес Қазақстан Респу-
бликасында мемлекеттік және жеке меншік танылады және қорғалады.

Қорғау Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық 
кодексінің 8-тарауында қарастырылған экономикалық қызмет саласында қылмыстық 
құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту арқылы 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗДАР! 

қамтамасыз етіледі.
Сонымен, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 231-бабы бойынша Қазақстан Республикасы 

Ұлттық банкісінің жасанды банкноттары мен тиындарын, мемлекеттік құнды қағаздарды және Қазақстан 
Республикасының теңгесі түріндегі басқа да құнды қағаздарды немесе шетел валютасын және шетел 
валютасы түріндегі құнды қағаздарды жасағаны немесе сату үшін сақтағаны, сатқаны үшін қылмыстық 
жауапкершілік қарастырылған.

Қылмыстың осы түрін жасағаны 
үшін мүлкін тәркілей отырып не-
месе тәркілеусіз бес жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыру 
түрінде жаза белгіленген.

Аталған баптың 2-тармағында ал-
дын ала келісім бойынша адамдар 
тобы Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасынан арлы-берлі 
өте отырып, бірнеше рет қайталап 
жасаған үлкен көлемдегі сол іс-әрекет 
үшін мүлкі тәркілене отырып бес 
жылдан он жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазасы 
қолданылады.

Аталған баптың 3-тармағында 
қылмыстық топ жасаған бірінші және 
екінші тармақтарда қарастырылған 
іс-әрекеттер үшін мүлкі тәркілене 
отырып сегіз жылдан он екі жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыру жазасы кесіледі.

Жасанды ақшалар жасайтын, 
сататын орындарды анықтау, сондай-ақ осындай жасанды ақшалардың одан әрі күнделікті азаматтық 
айналысқа түсуін болдырмау мқсатында қылмыстық қудалау органдары аталған фактілердің жолын кесу 
және болдырмау бағытында іс-шаралар өткізеді.

Осыған байланысты ақша ұсатуды, валюта айырбастауды банктерде және айырбастау орындарында 
жүзеге асыру қажеттігіне аудан тұрғындарының назарын аударғымыз келеді.

Жасанды ақшаны, сондай-ақ жасанды ақша жасаушы немесе сатушы тұлғаларды байқаған жағдайда 
қылмыстық қудалау органдарына немесе Бородулиха ауданының прокуратурасына хабарласуларыңызды 
сұаймыз. 

Бородулиха ауданының прокуратурасы

ҚАЗАҚ ХАНДАРЫ: Қасым хан 

Тарихта ұлы адамдар аса маңызды оқиғалар 
мен өте күрделі бетбұрыс кезеңдерде айқын 
көрінетіні белгілі. Өйткені олар белгілі бір тари-
хи дамулардағы ірі өзгерістерге белсене қатынаса 
отырьп, оқиғалардың даму барысының жетегінде 
кетпейді, керісінше өзгерістердің тез немесе баяу 
болуына, оқиғалардың объективті даму, өрбу 
бағытына өзіндік жеке рөлін қосады. Олардың 
қоғам дамуына қосқан үлесі неғұрлым ауқымды, 
неғұрлым терең болса, соғұрлым олардың есімі 
халықтың тарихи санасында өшпестей болып сіңіп, 
уақыт өте ұрпақтар алдында биікке көтеріле береді. 
Халықтың тарихында мұндай ұлы адамдар өте көп, 
"бірақ та" олардың қатарында, 1511-1521 жылдар 
ішінде Қазақ хандығын билеген Қасым ханның 
орны ерекше. Назарларыңызға белгілі ғалым, про-
фессор Берекет Кәрібаевтың Қасым хан жайлы 
зерттеулерін ұсынамыз. 

 Қасым хан туралы сөз қозғасақ, бірден ойымызға 
ешбір жазба деректерде кездеспейтін, тек қана 
халық ауыз әдебиеті арқылы күні бүгінге дейін 
жеткен «Қасым ханның қасқа жолы» деген сөз 

тіркесі оралады. Бұл сөздің астарында үлкен мән 
жатыр. Ол біріншіден, Қасым ханның өмірі, хандық 
билігі, сол жылдардағы Мауреннахрдағы шайбанилер 
әулетімен, Моғолстандағы шағатайлар әулетімен 
жүргізген саясаттың, қарым-қатынастың нәтижесі; 
екіншіден —  Қазақ хандығын күшейтудегі, қазақ 
мемлекеттілігін нығайтудағы сіңірген енбегіне 
халықтың берген бағасы; үшіншіден — қазақ 
халқының этникалық, ұлттық территориясын 
қалыптастыру жолындағы атқарған жұмыстарының 
жемісі; төртіншіден — мемлекетті басқару ісіндегі 
келесі ұрпақтарға қалдырған өнеге жолы.

Қасым ханның жеке өмірбаянына арнайы жазылған 
ортағасырлық дерек жоқ, тек қана оның сұлтандық 
және хандық дәуірінен үзік-үзік мәліметтер Қадырғали 
Жалайыри, Мухаммед Хайдар мырза Дулат, Бабыр, 
Бинай, Шади, Рузбехан Исфахани, Махмуд ибн Уәли, 
Хайдар Рази, Гафари, Абдаллах Балхи, Әбілғазы 
және т. б. авторлардың еңбектерінде кездеседі. Орыс 
деректерінде де ол туралы - мәліметтер баршылық. 

(жалғасы келесі нөмірде)
Дайындаған: Ә.СҰЛТАНОВ

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА 550 ЖЫЛ
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ӘДІЛЕТ ХАБАРШЫСЫ
ЖАҢА НОРМА ТАРАПТАРДЫҢ 

ТАТУЛАСУЫНА ЖӘРДЕМДЕСЕДІ

ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі «ТАТУЛАСУ КЕЛІСІМІ» атты жаңа тараумен 
толықтырылып, онда тараптардың татуласуын; татуласу келісімін жасасуды, та-
туласу келісімінің нысаны мен мазмұнын; соттың татуласу келісімін бекітуін, 
татуласу келісімін орындауды көздейтін 173-1 және 173-5 баптар қарастырылған.

Енді жаңа нормаларға сәйкес, сот тараптардың татуласуы үшін шаралар қолданады, 
оларға дауды реттеуде жәрдемдеседі. Тараптар еліміз заңдарында белгіленген тәртіппен  
татуласу келісімін жасасып немесе өзге де татуластыру рәсімдерін пайдалана отырып, 
дауды реттей алады. Татуласу келісімі басқа адамдардың  құқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзбауы, заңға қайшы келмеуі қажет. Татуласу келісімін сот бекітеді. 
Ол жазбаша нысанда жасалады. Оған тараптар немесе олардың өкілдері өздерінде 
немесе сенімхатта немесе өкілдің өкілеттігін растайтын өзге де құжатта арнайы 
көзделген татуласу келісімін жасауға өкілеттіктері болған жағдайда қол қояды.

Татуласу келісімінде тараптардың бір-бірінің алдындағы немесе бір тараптың 
екіншісінің алдындағы міндеттемелерінің шарттары, мөлшері және оларды орындау 
мерзімдері туралы келісілген мәліметтер қамтылуы керек. Татуласу келісімінде 
жауапкердің міндеттемелері орындауын кейінге қалдыру туралы немесе ұзарту, 
талап ету құқығын басқаға беру, борышы толық немесе ішінара кешіру не мойын-
дау, сот шығыстарын бөлу туралы шарттар және заңға қайшы келмейтін өзге де 
шарттар қамтылуы мүмкін. Егер татуласу келісімінде  сот шығыстарын бөлу туралы  
шарт болмаса, сот бұл мәселені татуласу келісімін осы кодексте белгіленген жалпы 
тәртіппен  бекіту кезінде шешеді. Татуласу келісімі татуласу келісімін жасасқан  
адамдардың санынан бір данасы артық данада жасалады және оған қол қойылады. 
Келісімді бекіткен сот осы құжаттардың біреуін іс материалдарына  қоса тігеді. 
Татуласу келісімін іс жүргізуінде  іс жатқан сот бекітеді.

Егер татуласу келісімі заңға қайшы келсе  немесе басқа адамдардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін бұзса сот оны бекітпейді. Татуласу келісімін оны жасасқан 
адамдар  келісімде көзделген  тәртіппен және мерзімдерде ерікті түрде орындайды. 
Ерікті түрде орындалмаған татуласу келісімі татуласу келісімін жасасқан адамның 
өтінішхатымен сот беретін атұару парағының негізінде мәжбүрлеп орындатуға 
жатады.

ҚР Жоғарғы Сотында сот жүйесінің ашықтығы мен қол-жетімділігін қамтамасыз 
ететін, әрі бюджет қаражатын үнемдеуге әсерін тигізетін халыққа қызмет көрсететін 
жаңа электронды ақпараттық қызметті жүзеге асырылды. Онда сот процесіне 
қатысу үшін электронды қызметтің бірқатар артықшылықтары қарастырылған. 
Соның ішінде «Сот құжаттарымен танысу», «Соттық кабинет» және аудио-бейне 
тіркеу түрі және т.б. 

Аталған қызмет түрі ЖСН, пароль және логин енгізу арқылы электронды сот 
құжаттарын қарауға арналған. Ал логин мен пароль туралы сот процесіне қатысушы 
өзінің электронды мекенжайына немесе ұялы телефонына SMS хабарлама жіберілуі 
арқылы электронды түрде ақпарат алады. Мәселен, сотқа әдейі хабарласқан адам, 
өзінің ұялы телефонына немесе электронды мекенжайына электронды хабарламаларды 
жіберуге келісімін және арызын бергендігі мен тіркелгендігі туралы талон алады. Бұл 
жерде сот процесінің екінші тарабы да сот талқы¬лауына дәл осындай талон алуына 
мүмкіндігі бар. Сөйтіп, жоғарыда аталған «Сот құжаттарымен танысу» ақпараттық 
қызметі арқасында азаматтар үйлерінен шықпай-ақ, Интернетті пайдалану арқылы 
қажетті сот құжаттарымен таныса алады.Сол сияқты www.sud.gov.kz ресми сайтында 
сот органдары қызметі мен онлайн қызметіне қолжетімді «бір терезе» – «Соттық 
кабинет» электронды жобасы ашылмақ. Аталған «Соттық кабинет» электронды 
өзара әрекет арқылы сот өндірісін жеңілдетуге және сот жүйесінің ашықтығы мен 
қолжетімділігін, жеделдігін арттыруға бағытталған.Бұл арада айтылған Соттық 
кабинеттің басымдылығы: арыз бен ұсыныстарды, шағымдарды дайындау мен 
берудің электронды түрі; Интернет жүйесі арқылы қолжетімділік; мемлекеттік 
өтемдерді онлайн арқылы төлеу; ақпараттық қолдау; мәліметтер мен қосылудың 
қауіпсіздігі болып табылады.Бұдан басқа сот талқылауының сапалы өтуі ерекше 
ескеріліп отыр. Ол үшін электронды қаулыға түсіру мүмкіндігін қарастыратын 
қазіргі таңдағы технологиялар негізінде сот процестеріне аудио-бейне тіркеуді 
енгізу жолдары қамтамасыз етілуде. Ал бұл жүзеге асқан соң қатысушыларға сот 
процесіне қатысуға жоғарыда аталған «Соттық кабинет» арқылы мүмкін бКейінірек, 
тіпті, осы айтылған аудио-бейне тіркеу аясында шетелдердің тәжірибесіне сүйене 
отырып, соттарды бейнеконференцбайланыс жүйесімен жабдықтау арқылы сот 
талқылауын қашықтықтан өткізу мүмкіндігін одан әрі дамытуға жол ашылады. 
Сөйтіп, осындай жүйені енгізу арқасында жазаны орындау саласындағы органдарға 
айдауыл түрінен арылуға, ал сотталушыға қамалған жерінен тікелей бейнекон-
ференцбайланыс жүйесі арқылы түсінік беруіне мүмкіндік туады дегіміз келеді. 
Осылайша, сот процесіне қатысам деушілерге қашанда жасыл шам ашылмақ.
Мұндай жоба бүгінгі таңда өте қажет болып отыр. Себебі, аталған жаңа электрондық 
жобалардың іске қосылуы пошталық шығынға жұмсалатын бюджет қаражатын 
үнемдеуге мүмкіндік береді. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛІ - ҚАЗАҚ ТІЛІ»

Бұл өмірде аз күн қонақ болармыз,
Мүмкін елу, мүмкін жүз жыл салармыз.
Ана тілін ардақ тұтып, қастерлеп,
Құрметтейік келгенінше шамамыз!
Мемлекеттік тіл Тәуелсіз елдің негізгі 

рәміздерінің бірі. Кез келген өркениетті елдің 
өзінің Туы, Елтаңбасы, Әнұраны, шекарасы 
болатыны секілді мемлекеттік тілі де болады. 
Демек, мемлекеттік тіл де  - мемлекеттігіміздің 
негізгі атрибуттарының бірі. Біздің Ата Заңымызда 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - 
қазақ тілі» деп жазылған. Ал орыс тілін - ресми 
тіл және мемлекеттік тілмен бірдей қолданылады 
деп айтылған. Біз Конституция талаптарын 
мүлтіксіз орындауға міндеттіміз.

Тіл адамдардың қарым-қатынас құралы 
болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің арқауы болып 
табылады. Тіл ұлт пен ұлтты жақындастыратын 
өзгеше қатынас құралы. Адам тіл арқылы бір-
бірімен қатынаса алады. Қазіргі таңда, еліміз 
өз егемендігін алып, дербес мемлекет ретінде 
танылуда. Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» страте-
гиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Жолдауында: «Тілге деген көзқарас, 
шындап келгенде елге деген көзқарас екені да-
усыз. Сондықтан, оған бей-жай қарамаймыз. 
Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, 
шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне 
көтерілгенде, елімізді Қазақ мемлекеті деп атай-
тын боламыз»-деген болатын. Мемлекеттік тіл  
тәуелсіздігіміздің жырын жырлап, бұғанасын 
қатайтты. «Ұлттың сақталуына да, жоғауына да 
себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл» деген 
Ахмет Байтұрсыновтың қасиетті қағидасына 
сүйенсек, Ата заң аясында бақ-берекетіміздің 
сақталып отырғаны тіл саясатын да дұрыс 
жүргізудің жемісі екені анық. Тіл – халық 
қазынасы, ұлттың жаны.  Тілдің мәселесі – 
ұлттың мәселесі. Мерейін асыратын да, құтын 
қашыратын да өзіміз. Отбасы өзіміз де, Отаны-
мыз – Қазақстан! Тіл меңгеруде ата-ананың рөлі 
ерекше екенін, әр отбасы уыз шағынан балаға 
қазақ тілін үйретуді қолға алса, бұл тілдің еш 
қиындығы жоқ. “Ана тілін білмеген, анасын 
да сыйламас” демекші  өз ана тілін білмеген 
жаннан, анасын сыйлайтын жанның шығуы 
неғайбыл. М.Шахановша айтатын болсам, 
қазіргі таңда өз тілін өгейсіп, «мәңгүрттеніп» 
жүргендер көп. Шынында қазақ пен қазақтың, 
әке мен баланың, әріптестердің жұмыста қазақ 
тілінде сөйлеспеуі көңілге қонымсыз-ақ жәйт. 
Бірақ қазақ тілі – тек қазақ халқының тілі емес, 
мемлекеттік тіл – ортақ тіліміз. Қазақстанда 
тұратын, оны Отаным деп қабылдайтын, 
өзін Қазақстанның патриоты деп есептейтін 
азаматтардың тілі. Елбасымыз айтқандай, 
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде».  
Ендеше, тілімізді, ұлтымызды отбасымызды 
қадірлегендей қадірлейік!

Өзге тілді ұлт мектептеріне қазақ тілін негізгі 
пәндердің бірі ретінде қою тілді дамытуға 
жасалған дұрыс қадамдардың бірі деп айтуыма 
болады.  Себебі, жоғарыда айтып кеткенімдей, 
өзін Қазақстанның азаматымын деп санайтын 
әрбір адам мемлекеттік тілді білуі шарт деп 
ойлаймын. Мен өзге тілді ұлт мектептеріндегі 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы саласында 
білім алып жүрмін және болашақта қазақ тілін 
дамыту мақсатында жұмыс жасағым  келетінін 
айтқым келеді. Тіл – адамдар арасындағы 
қарым-қатынастың аса маңызды құралы ғана 
емес,  ойлаудың, дүниетанымның, рухани 
мәдениетті жасаудың ұлттық ұжымдық тәрбиесін 
жинақтаудың, сақтаудың құралы. Жас ұрпақты 
тәрбиелеу, оларға ғылым мен білімді үйрету  
тіл арқылы жүзеге асады. Мемлекеттік тілді 
оқыта отырып, жастардың бойына елдік сана 
сіңіріліп, мемлекеттік рәміз, ұлттық діл, ұлттық 
болмыс туралы ақпараттар толық беріледі.

Біздің қазақ халқының тілі өте бай, айтылуға 
орамды, көркем тіл. Тіл-адамның барлық саналы 
өмірінің құралы: өнер-білімді, мәдениеттілікті, 
қоғамның белсенді азаматы болуды ол тіл 
арқылы үйренеді. Тіл оның ішінде біздің 
ана тілі еліміздегі халықтардың барлық іс-
әрекетінің, қарым-қатынасының құралы болуы 
тиіс, оның мәдениетін жоғары сатыға көтеру 
әрбіріміздің борышымыз. Тіл байлығын иге-
ру – ана тілін қадрлейтін, тіл мәдениетінің 
шыңына қол созатын адамның әрекеті. Ана 
тілін жақсы білу  - әркімнің азаматтық борышы, 
қоғамда атқаратын қызметінің тірегі. Еліміздің 
тәуелсіз мемлекет болып, егемендік алуы тілі 
мен психологиясына оның өз мәнінде дамуы-
на мүмкіндік берді. Бүгінгі күні мемлекеттік 
тілді қоғам өмірінің барлық саласына тереңдете 
енгізу мәселесі үлкен маңыз алып отыр. Соңғы 

кезде мемлекеттік тілдің өрісін кеңейтуге, оның 
өркен жайып дамуына ықпал ететін басты-басты 
қадамдар жасалуда.

Тіл туралы заңның қабылданғаны, оның баптарының 
жүзеге асырылуының бағдарламаларының 
жасақталғаны, мемлекет басшысының тіл са-
ясатында дұрыс бағыт ұстап, қолдау танытып 
отырғаны көпке мәлім. Аталған әрекеттердің 
бастауы мектептерде қазақ тілін оқып үйретуді 
дұрыс жолға қою болып табылатыны сөзсіз. 
Сол себепті басты жауапкершілік тіл мамандары 
біздерге жүктеліп отыр. Ата заңының баптарында 
сонымен қатар «Тіл саясатының тұжырымдамасы» 
мен «Тіл туралы Заңда» айтылған басты мәселе 
мемлекеттік қазақ тілін дамыту.

Қазақ халқының қаһарман ұлы Бауыржан 
Момышұлы өз заманында: “Тіл байлығы – 
елдің елдігін, жұртшылығын, ғылыми әдебиетін, 
өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық құрылысын, 
салт-санасының, жауынгерлік дәстүрінің, мұрасының 
қай дәрежеде екенін көрсететін сөзсіз дәлелі, 
мөлшері” — деп тайға таңба басқандай анық 
та айқын көрсетіп берген болатын.

Бұрынғы даналардан қалған: «Қанша тілді білсең, 
сонша мәдениеттісің, сонша байсың» деген сөз 
бар. Әрине, құптарға боларлық ой, бірақ, өзге 
тілді білемін деп жүргенде өз тілімізден көз жазып 
қалмайық! Қазақстандықтардың бәріне жуығы 
көпұлтты ортада өмірге келген. Қазақстанның 
көпұлтты болуы – ешкімнің қолдан жасаған 
әрекетінің нәтижесі емес, тарихи даму жолымен 
солай қалыптасты. Және бұл біздің еліміздің 
кемшілігі емес, басқалардан артықшылығы. 
Өйткені, көптүрлі мәдениеттің, діннің, дәстүрдің, 
білімнің, т.б. арасынан шыққан жақсылықтарды 
бойымызға сіңіре аламыз.

Тәуелсіздіктің негізгі  тірегі – ұлттың тілі, діні, 
ділі. Тәңірдің адам баласына жасаған  сыйы да  
— тіл. Ол- қасиетті де қастерлі. Оның бойында 
өзекті, жанды өзіне тартып тұратын керемет күш 
бар. Тілде бүкіл тіршілік тұрғандай.  Тіл – ұлттың 
аса игілікті әрі оның өзіне тән ажырағысыз белгісі. 
Тілдің тағдыры – баршамыздың қолымызда.

Тілді оқып-үйренуді барынша жоғары деңгейге 
көтеру қажет. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тіл 
туралы талап міндеттерінде «Қазақ  қазақпен 
қазақша сөйлессін» деген. Бұл әр қазақстандықтың 
қастерлі парызы.  Қазақ тілінің өз мәртебесіне  
сай толыққанды қоғамдық қызмет атқаруы 
аса қанағаттанғысыз екенін, жан-тәнімізбен 
түсіне отырып,  бүгінде «Тіл туралы» заңның 
жүзеге асу барысын талқылауда басты назарды 
мемлекеттік тіл тағдырына  аударарымыз анық.  
Өйткені қазақ тілі әлемдік мәдениеттің бөлінбес  
бөлшегі ретінде  тек қазақ топырағында  ғана 
мемлекеттік мәртебені талап ете алады.

Тілдерді дамыту – елдердің мемлекеттік 
саясаттың аса маңызды бағыттарының бірі. 
Жалпы мемлекеттік тіл саясатын толыққанды 
жүзеге асыру бұл бұқаралық іске айналғанда ғана 
көздеген мақсатына жете алады. Тіліміз құрып 
кетті, құрдымға батып жатыр деп отыра бермей, 
оның маңызы мен мүмкіндіктерін жан-жақты 
ашып,  жұрттың оған деген сенімін нығайтуға  күш 
салғанымыз дұрыс.  Тілді насихаттауда,үйретуде 
жеке адамдардың, отбасының атқарар қызметін 
жан-жақты зерттеп, оны жүзеге асырудың озық 
әдістемесін жасауда да БАҚ-тың атқарар қызметі 
мол болуы тиіс.

Ең бастысы, қазір қазақстандықтар тара-
пынан  мемлекеттік тілді қолдау және дамы-
ту  бағытында  барынша мүдделік танытып 
отыр.  Бүгінгі күні  тілдерді дамыту жан жақты 
қарастырылуда. Тіл тағдырына деген жеке адам 
ретінде жанашырлығымызбен  қамқорлығымыз 
артуда. Қазіргі таңда көптеген отбасылар ба-
лаларын қазақ тілінде оқытатын мектептерге 
ана тілін жетік меңгеру үшін беріп, оқытып 
жатқандары қуантарлық жағдай. Әрбір отба-
сында, осындай тілге деген жанашырлық болса, 
«тамшыдан тама-тама дария болар» дегендей, 
тіліміздің жағдайы әлдеқайда жоғары деңгейге 
көтерілер деген сенімдемін.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келер 
болсам, тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. 
Тіл мәртебесі – ел мерейі. Тілсіз халықтың, елдің 
өмір сүруі мүмкін емес. Әлем таныған ел болу 
үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек.

Сөзімнің соңын Елбасының ана тілі туралы 
айтқан мынадай көрікті ойымен аяқтағым келеді: 
«Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса 
қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай 
балқыған,  өмірдің кез келген орайында әрі қару, 
әрі қалқан болған , әрі жас отты да ойнақы Ана 
тілінен артық қазақ үшін бұ дүниеде қымбат 
не бар екен ?! Ғасырлар бойы қазақтың ұлт 
ретіндегі мәдени тұтастығына ең негізгі ұйтқысы 
болған – оның ғажайып тілі».
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ӘДІЛЕТ ХАБАРШЫСЫ
АЙЫППҰЛ ТӨЛЕУДЕ ЖЕҢІЛДІКТЕР БАР...
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қысқартылған іс жүргізу егер адам 

әкімшілік құқық бұзушылық жасалған жерде  хаттамамен бірге алған түбіртек бойын-
ша айыппүл төлеу жүргізген жағдайларда қысқартылған іс жүргізу енгізіледі. Яғни, 
адам жасалған құқық бұзушылық  фактісімен келіседі, өз кінәсін мойындайды және 
өз еркімен айыппұл төлеуге дайын екендігін білдіреді.Бұл ретте қысқартылған тәртіп 
үшін адамға хаттаманы тапсырған кезден бастап жеті күндік мерзімде айыппұлдың 
жалпы сомасынан 50 пайызын төлеуге мүмкіндік беру түрінде үйлестіруші тетік 
көзделген.Адам жасалған құқық бұзушылық фактісімен келіспеген жағдайда іс 
жалпы тәртіппен қаралады.

СОТ БҰЙРЫҒЫ ДЕГЕН НЕ?
Сот бұйрығы өндіріп алушының ақшалай сомаларды өндіріп алу немесе мүлікті 

борышкерді немесе өндіріп алушыны олардың түсіндірмелерін тыңдау үшін 
шақырмай-ақ және сотта іс қарамай-ақ, даусыз талаптар бойынша борышкерден 
талап ету туралы арызы бойынша шығарылған судьяның актісі болып табылады. Сот 
бұйрығының мазмұны осы Кодекстің 146-бабымен белгіленеді. Сот бұйрығының 
атқарушылық құжат күші болады. Ол бойынша өндіріп алу бұйрық берілгеннен 
кейін және сот шешімдерін атқару үшін белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДА СЫРТТАЙ 
ШЕШІМ ШЫҒАРЫЛАДЫ?

Отырыстың өткізілетін орны мен уақыты тиісті түрде хабарланған, келмей қалуының 
дәлелді себептерін хабарламаған және істі өзі жоқта қарауды сұрамаған жауапкер 
сот отырысына келмей қалған жағдайда, егер талап қоюшы бұған қарсы болма-
са, іс сырттай іс жүргізу тәртібімен қаралуы мүмкін. Сот істі сырттай іс жүргізу 
тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығарады. 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША
 СОТ МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫМЕН ҚАЛАЙ 

ТАНЫСУҒА БОЛАДЫ?
Басты сот талқылауының хаттамасына қол қойылғаннан кейiнгi бес тәулiктiң 

iшiнде тараптар, сондай-ақ өзге де адамдар хаттамаға жазбаша нысанда немесе 
электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат ныса-
нында ескертпелер беруге құқылы. Аталған мерзiмді iс бойынша төрағалық етушi 
тараптардың өтiнiшi бойынша он тәулiкке дейiн ұзарта алады. 

СОТ ШЕШІМІНІҢ, ҰЙҒАРЫМНЫҢ, ҮКІМНІҢ 
НЕМЕСЕ ҚАУЛЫСЫНЫҢ КӨШІРМЕСІН АЛУҒА 

КІМНІҢ ҚҰҚЫҒЫ БАР?
Үкiм жарияланғаннан кейiн бес тәулiктен кешiктiрмей оның көшiрмесi сотталушыға 

немесе ақталушыға, қорғаушы мен айыптаушыға табыс етiлуге тиiс. Егер сотқа 
аталған адамдардың өтiнiшi түскен болса, үкiмнiң көшiрмесi жәбiрленушiге, азаматтық 
талапкерге, азаматтық жауапкерге және олардың өкiлдерiне нақ сол мерзiмде та-
быс етiледi. Сот актілерін қайта алу үшін мемлекеттік баж салығын төлеу қажет. 

Іске қатысушы, сот отырысына келмеген тараптар мен басқа адамдарға іс бойынша 
іс жүргізудің тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы туралы, не арыздың қараусыз 
қалдырылуы туралы сот ұйғарымының көшірмесі ұйғарым шығарылғаннан бастап 
бес күннен кешіктірілмей жіберіледі. 

ШАҚЫРУ ҚАҒАЗЫН ТАПСЫРУ
Шақыру қағазы жіберілген азаматқа 

табыс етіліп, сотқа қайтарылуға 
тиісті түбіршегіне оның өз қолы 
қойылады. Ұйымға жіберілген 
шақыру қағазы оның өкіліне не-
месе басқару қызметін атқаратын 
тиісті адамға табыс етіледі, ол 
шақыру қағазының түбіршегіне 
оны алғандығы жөнінде өзінің 
қызметін, тегін және аты-жөнін 
көрсетіп қол қояды. 

Егер шақыру қағазын жеткізуші адам 
іс бойынша хабарланатын немесе 
шақырылатын азаматты тұрғылықты 
жерінен немесе жұмысынан таба 
алмаса, онда шақыру қағазы 
олардың келісімімен - онымен 
бірге тұратын отбасының ересек 

ХАТТАМАЛАР ЖҮРГІЗУДІҢ 
ТӘРТІБІ ӨЗГЕШЕ...

Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекстегі маңызды 
новеллалардың бірі сот отыры-
сын хаттамалау рәсімі болып 
табылады.Құқық бұзушылық 
туралы істі қараған кезде өз  
бастамашылығы бойынша не-
месе өзіне қатысты әкімшілік 
құқықбұзушылық  туралы іс 
бойынша  іс жүргізіліп жатқан  
адамның өтініш хаты бойын-
ша, қосымша материалдарды, 
сараптама қорытындыларын, 
отырысқа шақырылған адам-
дардан сот отырысының хат-
тамасын жүргізеді. Құқық 
бұзушылық туралы іс бойынша 

мүшелерінің біріне, ал олар болмаған жағдайда тұрғын үй-пайдалану ұйымына, 
жергілікті өзін-өзі басқару органына немесе адресаттың тұрғылықты жері бойынша 
тиісті атқарушы органға немесе оның жұмыс орнындағы әкімшілікке тапсырыла-
ды. Бұл жағдайларда шақыру қағазын қабылдап алған адам шақыру қағазының 
түбіршегіне өзінің тегін, атын, әкесінің атын, сондай-ақ адресатқа қатыстылығын 
немесе атқаратын қызметін көрсетуге міндетті. Шақыру қағазын қабылдап алған 
адам мүмкіндігінше кідіртпей шақыру қағазын адресатқа тапсыруға міндетті. 

Адресат уақытша болмаған жағдайда, шақыру қағазын жеткізуші адам шақыру 
қағазының түбіршегіне адресаттың қайда кеткендігін және оның қашан қайтып 
келуі мүмкін екендігін белгілейді. Бұл мәліметтерді - тұрғын үй-пайдалану ұйымы, 
жергілікті өзін-өзі басқару органы немесе адресаттың тұрғылықты жері бойынша 
тиісті атқарушы орган немесе оның жұмыс орны бойынша әкімшілік, ал оларда бұл 
мәліметтер болмаған жағдайда онымен бірге тұратын отбасының ересек мүшелерінің 
бірі растауға және куәландыруға тиіс.

ШАҚЫРУ ҚАҒАЗЫН НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ХАБАР-
ЛАУДЫ,  ШАҚЫРУДЫ ҚАБЫЛДАУДАН БАС 

ТАРТУДЫҢ САЛДАРЫ
Адресат шақыру қағазын немесе өзге 

хабарлауды, шақыруды қабылдаудан бас 
тартқан жағдайда оны жеткізуші немесе 
табыс етуші адам сотқа қайтарылатын 
шақыру қағазына немесе хабарлауға, 
шақыруға тиісті белгі соғады. Адресаттың 
шақыру қағазын немесе хабарлауды, 
шақыруды қабылдаудан бас тартуы туралы 
белгіні тұрғын үй-пайдалану ұйымы, 
жергілікті өзін-өзі басқару органы немесе 
шақырылған адамның тұрғылықты жері 
бойынша тиісті атқарушы орган немесе 
оның жұмыс орны бойынша әкімшілік 
куәландырады. 

Шақырылған адамның шақыру қағазынан немесе өзге де хабарлаудан, шақырудан бас тартуы 
істі қарауға немесе жасалған жекелеген іс жүргізу әрекеттерін жасауға кедергі болмайды.

Бетті дайындаған, А.МАДИЕВА Бородулиха аудандық сотының бас маманы - сот 
отырысының хатшысы

іс жүргізілетін адам өз кінәсін толығымен  мойындаған, дәлелдемелерді  зерт-
теу қажеттігі  туралы мәлімделген  жағдайларда хаттаманы жүргізу  міндетті 
емес. АТАЛҒАН РӘСІМ әкімшілік құқық бұзушылық  туралы іс бойынша іс 
жүргізілетін  адамның құқықтарын қорғауға және сот төрелігін жүзеге асырған 
кезде заңдылықты сақтауға кепіл болады.

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖАЙ-
ЛЫ МАҢЫЗДЫ 10 ДЕРЕК 

 Ұлы Отан соғысының салдары түрлі статистика мен деректерге толы. 
Уақыт өте келе жаңа деректер табылып, Жеңістің тарихи маңызы арта 
түсуде. Назарларыңызға 1941-1945 жылдардағы «Ұлы Отан соғысы жайлы 
10 факті» айдарымен мәліметтердің жаңа түрін ұсынамын.

1. Ұлы Отан соғысы жылдары майдан даласында 60 мыңнан астам ит 
жауынгерлердің ең сенімді серігі болды. Иттердің көмегімен 200 мыңнан 
астам әскери операциялар жүзеге асырылды. 700 мың жаралы жауынгер 
иттердің көмегінен шайқас алаңынан құтқарылған еді. 303 қаланы ми-
надан тазарту кезінде иттердің үлесі мол болды. Солардың арасында ең 
танымалы «Джулбарыс» атты ит болатын. «Джулбарыс» 7 мың мина мен 
150 снарядты тауып, қызметі ерекше бағаланды. 1945 жылы 24 маусымда 
алғаш рет өткен Жеңіс шеруіне итті И.Сталин өзі арнайы алдыртқан. Итке 
риза болған И.Сталин шеруге шыққан кезде итке өзінің шинелін жапқан. 
Иттің иесі жауынгер-әйел Дина Волкац «Қызыл жұлдыз» және «Ұлы Отан 
соғысы» ордендерімен марапатталды.

2. Берлин операциясы тарихтағы ең үлкен операция 
ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. Шайқасқа 
екі жақтан 3,5 млн адам қатысты. Операцияны жүзеге 
асыру үшін 52 мыңнан қару мен 7750 танк, 11 мың 
ұшақ пайдаланылды.

3. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ең ауыр шайқастардың 
бірі Сталинград шайқасы болды. Шайқастың маңыздылығы 
сонша Сталинград азат етілген күні әлемнің көптеген 
елдерінен құттықтаулар келді. Соның ішінде Ұлыбритания 
королінің Сталинград тұрғындарына арналған құттықтауы 
ерекше болды. Король өзінің құттықтауымен қоса та-
рихи құнды қылышты да сыйға тартты. 

4. Неміс әскерлері Украина жерінде 334 селоны 
халқымен қосып түгел өртеп жіберген. Фашистер бір 
ғана Корюковка қаласының өзінде 1290 үй мен 7 мың 
тұрғынды өртеген.

5. Ұлы Отан соғысы кезінде 400-ден астам солдат 
көзсіз ерлікке барды. Оның ішінде Төлеген Тоқтаров, 
Сұлтан Баймағамбетов, Әлия Молдағұлова, Нүркен 
Әбдіров тәрізді қазақ жауынгерлері бар.

6. КСРО әскеріндегі офицерлердің 80 мыңнан астамы 
әйелдер еді. Олардың 87-сі «Кеңес Одағының батыры» 
атанды.

7. Кеңес Одағы 17 жыл қатарынан (1948-1965 жыл-
дары) Жеңіс күнін тойлаған жоқ. КСРО басшылығы 
«майдангерлер соғыстың зардабын ұмытып, халық 
соғыс психологиясынан арылуы керек» деген ұстанымда 
болды.

8. Соғыс кезінде ішімдік ішу кеңінен таралды. Әсіресе 
1943 жылдың желтоқсан айында ішімдік ішу рекордтық 
көрсеткішке жетіп, жауынгерлер 5 млн 665 мың литр 
ішімдік ішкен.

9. Соғыстан кейін жауынгерлерді медальдармен ма-
рапаттау қолға алынды. 1956 жылдың өзінде 1 млн 
медаль өз иесін тапты. Өкіншке орай, 400 мың ме-
даль өз иесін таппады. Оған көптеген жауынгерлердің 
соғыста хабар-ошарсыз кетуі себеп болды.

10. КСРО жағынан соғыста қаза тапты деп аталған 7 
млн адамның саны бүгінгі күні 43 млн-ға дейін өсті.

Дайындаған: Т.ҚАЛИБАЕВ
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пуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Дворец Абдин»22:20Телесериал. 
«След»23:10«Жекпе-жек»0:00Қорытынды жаңалықтар0:30Итоговый выпуск 
новостей01:00«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма01:30Жаңалықтар

СЕЙСЕНБІ, 10 ақпан
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:10«Сәтті сауда»11:40«Подари детям 
жизнь»11:45Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 12:35«Спорт без границ»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 14:00Телесери-
ал. «Женский доктор – 2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма15:45«Сәтті сауда»16:15Мультсериал «Ким»17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Экономкласс»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Махаббатым жүрегімде» телехикаясы19:00«Нүкте». Пікір-талас 
алаңы 20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследований» 21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 22:20Телесериал. 
«След»23:00«Арнайы хабар»23:30Қорытынды жаңалықтар00:00Итоговый выпуск 
новостей00:30«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма01:00Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 11 ақпан
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:10«Сәтті сауда»11:40«Подари детям 
жизнь»11:45Премьера! Телесериал «Дворец Абдин»12:35«Спорт әлемі»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. 
«Второе дыхание»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:45«Сәтті сауда»16:15Мультсериал «Ким»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«К
өзқарас»17:45«Бизнес сыры» 18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы19:00«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Деректі 
фильм. «VII Астана Экономикалық форумы мен II дағдарысқа қарсы дүниежүзілік 
конференция»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Дворец 
Абдин» 22:20Телесериал. «След»23:10«Нүкте». Пікір-талас алаңы 00:00Қорытынды 
жаңалықтар00:30Итоговый выпуск новостей01:00«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма01:30Жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 12 ақпан
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Сәтті сауда»11:45«Подари детям 
жизнь»11:50Премьера! Телесериал «Дворец Абдин»12:40«Экономкласс»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. 
«Второе дыхание»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:50«Сәтті сауда»16:20Мультсериал «Ким»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«К
өзқарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы19:00«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Энергия 
будущего»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 
22:20Телесериал. «След»23:10«Біздің үй»00:00Қорытынды жаңалықтар00:30Итоговый 
выпуск новостей01:00«Әр үйдің сыры басқа»» Деректі драма 01:30Жаңалықтар

ЖҰМА, 13 ақпан
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Сәтті сауда»11:45«Подари детям 
жизнь»11:50Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 12:40«Энергия будущего»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме»14:00Телесериал. 
«Второе дыхание»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:45«Сәтті сауда»16:15«Ұлт саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, 
бауырым?»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Махаббатым жүрегімде» 
телехикаясы19:00«Орталық Хабар»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Одна 
судьба»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Мегахит. Дерек Хаф, БоА,Уилл Юн 
Ли, Уэсли Джонатан в фильме «Сделай шаг: лови момент»23:30Кино. «Бақшадағы 
жарқырауықтар»01:20Қорытынды жаңалықтар01:30Итоговый выпуск новостей02:00«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма02:30Жаңалықтар

СЕНБІ, 14 ақпан
7:02«Қалжың қоржыны» әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30«Жабайы футбол 

жаналғыштары» мультсериалы 9:00«Бармысың, бауырым?»9:45«Продвопрос»10
:00«Спорт без границ»10:25Мультфильм. «Эскимос»10:55Мультфильм. «Тролль 
в центральном парке»12:10Кино для всей семьи «Как Майк-2»14:00«Орталық 
Хабар»14:50«Жұлдызды дода»16:20«Тур де Хабар»16:50Концерт «А-студио» 
«Symphony Astana» 18:00Кино. «Армандастар» 19:40Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
арналады – 70-летию Великой Победы посвящается. «Мен көрген соғыс» - «Моя 
история войны». Теленовелла.19:50«Бенефис-шоу»21:00Ақпарат арнасы – «Жетi 
күн» Сараптау бағдарламасы 22:00Мегахит. Мэтт Деймон, Хит Леджер в фанта-
стическом фильме «Братья Гримм»00:20Кино. «Кемелдік бейнесі»02:00«Тентек 
періште» телехикаясы

ЖЕКСЕНБI, 15 ақпан
7:02«Қалжың қоржыны» әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30«Жабайы фут-

бол жаналғыштары» мультсериалы 9:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» Сараптау 
бағдарламасы 10:00«Ас арқау»10:20«Спорт әлемі»11:00Мультфильм. «Дюймовоч-
ка» 12:30Телесериал «Синбад»13:15«Бенефис-шоу»14:25Үнді фильмі « Махаббат 
жолында» 16:55«Кеше ғана» - «Еще вчера»17:55Всемирная серия бокса. «Астана 
Арланс» - «Ураганы Пуэрто Рико»20:00«Ду-думан»21:00Информационный канал 
- аналитическая программа «Жетi күн»22:00Мегахит. Марк Руффало, Джесси Айзер-
берг в фантастическом фильме «Иллюзия обмана»00:00Кино. «Шал»02:00«Тентек 
періште» телехикаясы

ҚАЗАҚСТАН  
ДҮЙСЕНБІ, 9 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН» 10:00«Апта. Kz»11:05«Айтуға оңай...» 11:45«Достар». 

Телехикая. 5-бөлім 12:15«Ғажайыпстанға саяхат»12:25«Еңбек түбі - береке» 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Дауа». (с субтитрами)13:15«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»13:45«Ақсауыт». Әскери-патриоттық бағдарлама 14:15«Әли мен Айя». 
Мультфильм14:25«Алпамыс батыр». Мультфильм. 1-2 бөлімдері 14:50«БІЛГІШТЕР». 
Мультхикая. 37-38 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10«Келін». Телехикая. 1254-1255-бөлімдері 17:00«Менің Қазақстаным»17:30ЖА

ҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:05«Шын жүректен!». Реалити шоу 18:50«ЗАҢ 
ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир 19:30«Достар». Телехикая. 6-бөлім 20:00Жеңіске - 70 
жыл.ТҰСАУКЕСЕР! «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». Деректі фильм. 6-бөлім20:30ЖАҢАЛЫҚТА
Р21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
88-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1256,1257-бөлімдері 23:30«СІЗ 
НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:50«Еңбек түбі - береке» 
0:55«Көкпар» Ұлттық ойын1:40«Дауа». (с субтитрами)2:10«Шын жүректен!». 
Реалити шоу 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕЙСЕНБІ, 10 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН» 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 88-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...» 11:40«Достар». Телехикая. 6-бөлім 12:15«Ғажайыпстанға саяхат»12:25«Еңбек 
түбі - береке» 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«SPORT.KZ» 13:10«Алаң» ток-шоуы 
14:00«Сыр-сұхбат» 14:30«Алпамыс батыр». Мультфильм. 3-4 бөлімдері. («Бірінші 
ерлігі», «Әке») 14:55«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 39-40 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1256-1257-бөлімдері 
17:00«КЕЛБЕТ» (с субтитрами)17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:1
0«Еңбек түбі - береке» 18:15«Ас болсын!» 19:05«Қылмыс пен жаза». 19:30«До-
стар». Телехикая. 7-бөлім 20:00Жеңіске - 70 жыл.ТҰСАУКЕСЕР! «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
Деректі фильм. 7-соңғы бөлімі 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 89-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1258,1259-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Сыр-сұхбат» 1:30«Ша-
райна». Телесаяхат 1:55ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. XXV тур 
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР» . Тікелей эфир

СӘРСЕНБІ, 11 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН» 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 89-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...» 11:40«Достар». Телехикая. 7-бөлім 12:15«Ғажайыпстанға саяхат»12:25«Еңбек 
түбі - береке» 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Поэзия әлемі»13:10«Заң және біз» 
13:55«Шарайна». Телесаяхат 14:25«Алпамыс батыр». Мультфильм. 5-6 бөлімдері. 
14:55«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 41-42 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-
шоу. Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 1258,1259-бөлімдері 17:00«Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Қылмыс пен 
жаза»18:35«Еңбек түбі - береке» 18:40«Мың түрлі мамандық»19:10«ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:30«Достар». Телехикая. 8-бөлім 20:00Жеңіске - 70 жыл. «Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 10-бөлім20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒ
А ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 90-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1260, 1261-бөлімдері 23:25«Қазақстан 
дауысы». Күнделік23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»

0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:55«Ас болсын!» 1:40ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН 
ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. XXV тур «ЧЕЛСИ» - «ЭВЕРТОН». Тікелей эфир

БЕЙСЕНБІ, 12 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН»                          
10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 90-бөлім 10:55«Айтуға оңай...» 11:40«Достар». 

Телехикая. 8-бөлім 12:15«Ғажайыпстанға саяхат»12:25«Еңбек түбі - береке» 12:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР12:45«Агробизнес». (с субтитрами)13:05«Сіз не дейсіз?» 13:35«Жан 
жылуы»14:00«Журналистік зерттеу» 14:25«Алпамыс батыр». Мультфильм. 7-8 
бөлімдері. 14:45«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 43-44 бөлімдері 14:55«Қазақстан 
дауысы». Күнделік15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». 
Телехикая. 1260,1261-бөлімдері 17:00«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 10-бөлім 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Еңбек түбі - береке» 18:15«Ру-
ханият сардары». Сұлтан Оразалин 19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 19:30«Достар». Телехикая. 9-бөлім 20:00Жеңіске - 70 жыл.«Жарқын 
бейне»20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...»21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 91-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Теле-
хикая. 1262, 1263-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Қылмыс пен жаза»1:20«Еңбек түбі 
- береке» 1:25«Жарқын бейне»1:55«Мәлім де беймәлім Қазақстан»2:25«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖҰМА, 13 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН» 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 91-бөлім 10:55«Қазақстан 

дауысы». Күнделік11:05«Айтуға оңай...» 11:50«Достар». Телехикая. 9-бөлім 
12:25«Еңбек түбі - береке» 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Жарқын бейне» (с суб-
титрами) 13:15«Көкпар» Ұлттық ойын14:00«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 
14:25«Алпамыс батыр». Мультфильм. 9-бөлім 14:50«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 
45-46 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». 
Телехикая. 1262,1263-бөлімдері 17:00«Жан жылуы» 17:25«Еңбек түбі - береке» 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40«VII 
Астана Экономикалық форумы». Деректі фильм19:00«Иман айнасы» 19:20«До-
стар». Телехикая. 10-бөлім 19:50Жеңіске - 70 жыл.«Қазаққа қымбат есім». Деректі 
фильм. (Сағадат Нұрмағамбетов - Кеңес Одағының батыры, Халық Қаһарманы) 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». Реалити 
шоу 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1264, 1265-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:50
Шәкен Айманов, Елубай Өмірзақов, Серке Кожамқұлов «Алдар көсе» фильмінде 
2:10«Иман айнасы» 2:30«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕНБІ, 14 АҚПАН
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 8:40«АГРОБИЗНЕС» 

(с субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 10:05«Дауа». 
(с субтитрами)10:40«Аc болсын!» 11:25«Қазақстан дауысы»13:30«ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ»14:00«Жайдарман». Үздік әзілдер14:15«Сырғалым». Телехикая. 43-45 
бөлімдері 16:25Притхвирадж Капур, Наргис, Радж Капур «Қаңғыбас» мелодрамасында. 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Қаңғыбас» мелодрама (жалғасы)19:45Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«Ұлттық шоу» 
22:30«Сен ғана...». Айгүл Иманбаеваның ән кеші0:30ЖАҢАЛЫҚТАР1:05Мег Райан, 
Хью Джекман, Лив Шрайбер «Кейт пен Лео» мелодрамасында 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖЕКСЕНБІ, 15 AҚПАН 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 9:00«КӨҢІЛАШАР». 

Таңертеңгілік ақпаратты-танымдық бағдарлама. Тікелей эфир10:30«КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». Мультфильм. 9-10 бөлімдері 11:20«Ақсауыт» Әскери-патриоттық 
бағдарлама 11:55«Шарайна». Телесаяхат 12:25«СЫР-СҰХБАТ» 12:55«Ұлттық 
шоу» 14:15«Сырғалым». Телехикая. 46-48 соңғы бөлімдері 16:25«Баламен бетпе-
бет» 16:40«Әли мен Айя». Мультфильм16:50«Ән домбыра». Гүлмира Саринаның 
шығармашылық кеші 8:15«Әзіл әлемі»20:00«АПТА. КZ» 21:00«ҚАЗАҚСТАН ДА-
УЫСЫ». Тікелей эфир. Финал23:05«АЛАҢ» ток-шоуы 23:55«КӨКПАР». Ұлттық 
ойын0:35Антонио Бандерас, Омар Шариф, Владимир Кулих «Он үшінші жауынгер» 
шытырман оқиғалы фильмінде 2:15«Телқоңыр» 3:00«АПТА. КZ» 
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Ғарыш дидар
ТВ3 
Дүйсенбі, 09 ақпан
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

14:30, 15:30 Д/ф «Апокалипсис» 12+16:30 
Д/ф «Городские легенды» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:00, 04:15 «Х-Версии. Другие новости» 
12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+22:30, 23:20 
Т/с «Следствие по телу» 16+00:15, 01:05 Т/с 
«Менталист» 12+02:00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+04:46 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гу-
антанамо» 16+07:00 Х/ф «Вампиреныш» 12+

Сейсенбі, 10 ақпан
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Следствие по телу» 
16+14:30 Д/ф «Апокалипсис» 12+15:30 Д/ф 
«Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 04:00 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 01:05 
Т/с «Менталист» 12+02:00 Х/ф «Соломон Кейн» 
16+04:30 Х/ф «Убойное Рождество Гарольда 
и Кумара» 16+06:15 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» 16+

Сәрсенбі, 11 ақпан
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Следствие по телу» 
16+14:30 Д/ф «Апокалипсис». Люди 12+15:30 
Д/ф «Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 04:30 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 01:05 
Т/с «Менталист» 12+02:00 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» 16+05:00 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» 16+07:00 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 16+

Бейсенбі, 12 ақпан
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20, 00:15, 01:05 Т/с «Следствие 
по телу» 16+14:30 Д/ф «Апокалипсис». ГМО 
урожай 12+15:30 Д/ф «Городские легенды» 
12+16:30, 21:00, 03:45 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мистические исто-
рии» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка 12+20:00, 
20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая стра-
жа» 16+02:00 Х/ф «Призраки» 16+04:15 Х/ф 
«Окончательный анализ» 16+06:45 Х/ф «Фредди 
против Джейсона» 16+

Жұма, 13 ақпан
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

14:30, 15:30 Т/с «Следствие по телу» 16+16:30 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:00 «Х-Версии. Колдуны мира» 12+22:00 
«Человек-невидимка» 12+23:00 Х/ф «Ловец 
снов» 16+01:45 Х/ф «Явление» 16+03:15 Д/ф 
«Городские легенды» 12+03:45 «Европейский 
покерный тур» 18+04:45 «Секс мистика» 18+

Сенбі, 14 ақпан
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 0+12:30 

«Школа доктора Комаровского» 12+13:00 
«Мистика отношений» 16+16:45, 05:45 Х/ф 
«Далеко-далеко» 0+19:30 Х/ф «Мэверик,США, 
1994 12+22:00 Х/ф «Легенда Зорро» 12+00:30 
Х/ф «Не пойман - не вор» 16+03:00 Х/ф «Ло-
вец снов» 16+

Жексенбі, 15 ақпан
09:00, 10:30 Мультфильмы СМФ 0+10:00 

«Школа доктора Комаровского» 12+11:30, 05:45 
Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+13:30, 07:30 
Х/ф «Смотрите, кто заговорил 2» 0+15:00 Х/ф 
«Вкус жизни» 12+17:00 Х/ф «Легенда Зорро» 
12+19:30 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+22:00 
Х/ф «Неуловимые» 16+23:45 Х/ф «От колы-
бели до могилы» 16+01:45 Х/ф «Мэверик» 
12+04:15 Х/ф «Явление» 16+

Россия 
Дүйсенбі, 09 ақпан
08:00 «Утро России».12:00 «Роковые числа. 

Нумерология». 12+12:55 «О самом главном». 
Ток-шоу.14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Ве-
сти.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 

Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Гадание при свечах». 
12+19:00 Т/с «Последний янычар». 12+21:15 
«Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!».00:00 Т/с «Верни мою любовь». 
12+03:55 «Прошу Вашей руки и генов». 12+04:55 
Т/с «ТАСС уполномочен заявить...».

Сейсенбі, 10 ақпан
08:00 «Утро России».12:00, 03:55 «Владимир 

Зельдин. Кумир века».12:55 «О самом главном». 
Ток-шоу.14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Ве-
сти.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50, 07:45 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Гадание при 
свечах». 12+19:00 Т/с «Последний янычар». 
12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 «Спокой-
ной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Верни мою 
любовь». 12+04:55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...».

Сәрсенбі, 11 ақпан
08:00 «Утро России».12:00 «По следам ве-

ликана. Тайна одной гробницы». 12+12:55 
«О самом главном». Ток-шоу.14:00, 17:00, 
20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 
22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 Т/с 
«Тайны следствия». 12+15:55 «Особый слу-
чай». 12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Гадание при свечах». 12+19:00 Т/с «По-
следний янычар». 12+21:15 «Прямой эфир». 
12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Верни мою любовь». 12+02:10 «Специ-
альный корреспондент». 16+03:50 «Перемышль. 
Подвиг на границе». 12+05:00 Х/ф «Инспектор 
Лосев».06:25 «Честный детектив». 16+07:00 
«Комната смеха».

Бейсенбі, 12 ақпан
08:00 «Утро России».12:00 «Четыре солдат-

ские медали». 16+12:55 «О самом главном». 
Ток-шоу.14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Ве-
сти.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Гадание при свечах». 
12+19:00 Т/с «Последний янычар». 12+21:15 
«Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!».00:00 Т/с «Верни мою любовь». 
12+02:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+03:50 «Правда о лжи». 12+04:50 Х/ф «Ин-
спектор Лосев».06:20 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». 12+07:20 «Комната 
смеха».

Жұма, 13 ақпан
08:00 «Утро России».11:55 «Мусульмане».12:10 

«Четыре солдатские медали». 16+13:05 «О самом 
главном». Ток-шоу.14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 
23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Гадание при 
свечах». 12+19:00 Т/с «Последний янычар». 
12+21:15 «Прямой эфир». 12+00:00 «Главная 
сцена».02:15 Х/ф «Мама поневоле». 12+04:35 
Х/ф «Инспектор Лосев».

Сенбі, 14 ақпан
09:35 «Сельское утро».10:05 «Диалоги о жи-

вотных».11:00, 14:00, 17:00 Вести.11:10, 14:10, 
17:20 Местное время. Вести-Москва.11:20 «Во-
енная программа».11:50 «Планета собак».12:25 
«Субботник».13:05 Д/ф «Основной элемент. 
Поцелуи». «Большой скачок. Сила цвета». 
12+14:20 «Честный детектив». 16+14:55 Х/ф 
«Любовь на сене». 12+17:30 «Субботний 
вечер».19:35 «Танцы со Звездами». Сезон - 
2015.23:00 Вести в субботу.23:45 Х/ф «Замок 
на песке».

Жексенбі, 15 ақпан
08:40 Х/ф «34-й скорый». 10:20 «Вся Россия». 

10:30 «Сам себе режиссер». 11:20 «Смехопа-
норама».11:50 «Утренняя почта»12:30 «Сто 
к одному». Телеигра. 13:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.14:00, 17:00 
Вести.14:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается».15:10, 17:30 «Смеяться разрешает-
ся».17:20 Местное время. Вести-Москва.17:55 
«Один в один». 12+20:55 Х/ф «Плохая соседка». 
12+23:00 Вести недели.01:00 «Воскресный ве-
чер». 12+02:50 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». 12+04:45 Х/ф «Монро». 12+ 06:50 
«Комната смеха».

2015 жылдың 9-15 ақпаны 
арасындағы алдағы аптаға 
арналған жұлдыз жорамал

.  
Тоқты. 21.03-20.04. Жанжалдар, даулар мен 

мүмкін келіспеушіліктер осы аптада Тоқтыларды 
болашақтағы өз жоспарларын қайта құруға немесе 
кейбір басталған жобаларды түзетуге мәжбүрлейді. 

Жаңа жұмыс немесе жаңа серіктестер осы уақытта 
көп назар салуды талап етеді, және де Тоқтылар 

әрқашан Сіздің жеке қызығушылықтарыңызға сәйкес 
келе бермейтін жаңа ұсыныстарға жиі алаңдайды. 

Торпақ. 21.04-21.05.  Сіз үшін жағдай жақсара бастай-
ды, және де Торпақтар анағұрлым ашық және сенімді 
әрекет ете бастайды. Жанжалдар мен қарсылықтар 

реттеле бастайды, 12 ақпаннан кейін Сіздің 
белгіңіздегі адамдарда әлдеқайда қолайлы кезең баста-
лады, бұл уақытта сіз өзіңізді мансапта анағұрлым 

табысты көрсете аласыз және материалдық жағынан 
ертеңгі күн үшін уайымдамауыңызға болады. 

Егіздер. 22.05-21.06. Осы аптада тек кәсіптегі 
болашақтар ғана емес, сонымен бірге серіктестермен 

қарым-қатынастар да өзгеруі мүмкін. Егіздерге 
ағымдық байланыстар жектіліксіз бола бастайды, 

және де Сіз аса батыл бағытталған боласыз, ал сіздің 
осы кездегі күшейген әділеттілік сезімі сізге үндемеуге 
жол бермейді, сондықтан даулар, қарым-қатынас пен 
ұстанымдарды шешу мәселелері пайда болуы мүмкін. 

Шаян. 22.06-22.07. Шаяндарда осы кезеңде қаржылық 
түсімдер болады, олар сіздің табысыңыздың 

айтарлықтай тұрақты тармағына айналуы 
мүмкін. Осы аптада сіз маңызды келіссөздер мен 

байланыстарға кіріссеңіз болады, сәттілік Шаяндарға 
мейірімділік көрсетеді. Сіз ұжымдық қаржы мен 

көмекті әлдеқайда дұрыс пайдаланып, бұрыңғы істерді 
аяқтай аласыз.

Арыстан. 23.07-23.08. Бұл үйлену тойларын, 
сауық кештерін өткізу үшін қолайлы уақыт, олар 

отбасылық өмір сарынына әртүрлілік енгізеді. Ал ман-
сап пен әлеуметтік жағдай мәселелері бірінші орында 

тұратындар үшін ойын-сауыққа көңіл бөлудің қажеті 
жоқ, керісінше өзін толығымен іске және іскерлік 

қарым-қатынастарды нығайтуға бағыттау қажет. 

Бикеш. 24.08-23.09. Осы кезеңде шығармашылық 
үдеріс аса табысты болады, және де ойларды бірігіп 

талқылау, серіктестік айтарлықтай қызық 
ұсыныстарға ие болуы мүмкін. Осыдан басқа, осы 

кезде Бикештер өзінің өткен жобалары мен еңбектері 
үшін сыйақы алуы мүмкін. 

Таразы. 24.09-23.10. Келе жатқан апта анағұрлым 
позитивті кезең болуы күтіледі, осы кезде Таразы-

лар өз эмоцияларын басқара алады және өз күштерін 
әлдеқайда орынды жұмсай алады. Осы кезде Сіздің 

кәсіби міндеттеріңіз өзгеруі, Сіздің қызметіңіздің аясы 
кеңеюі мүмкін, жалақы мөлшерінің жоғарылауы да 

мүмкін, және де қарапайым кертартпа жұмыс жаңа 
шығармашылық қызметке ауысуы әдбен мүмкін. 

 
Сарышаян. 24.10-22.11. Сарышаяндар өз 

қаржыларына аса мұқият болуы қажет, сондықтан 
ақшаны қарызға берудің, ірі сатып алулар жасау мен 
қаражатты ойын-сауық пен сапарларға жұмсаудың, 

әсіресе қауіпті шаралар мен жобаларға кірісудің қажеті 
жоқ. 

Мерген. 23.11-21.12. Мергендер айтарлықтай 
нанарлық болады, сіз қол астындағылармен де, 

басшылықпен де қарым-қатынаста анағұрлым дұрыс 
мәнерді таңдай аласыз. Осы кезең сіздің бизнесіңіз бен 

мансабыңызды дамыту үшін қолайлы болады. 

Тауешкі. 22.12-20.01. Тауешкілер қуат ағының, 
шығармашылық хал-жағдайды сезінеді. Осы кез-
де Тауешкілердің кейбіреулері жақсы табыс таба 
алады, сондай-ақ Сіздің белгіңіздегі адамдар үшін 

болашақта беделді сақтайтын және жайлылықты 
қалыптастыратын жылжымайтын мүлік немесе 
түрлі заттар мен керек-жарақтарды сатып ала 

алады. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Келесі аптада Суқұйғыштар 
әлдеқайда интуитивті және сабырлы болады, 

Сіздің хал-жағдайыңыз бен өмірлік қуатыңыз Сізге 
айналадағылармен үйлесімді әрекеттесу және сенім 

негізінде қарым-қатынастар құруға мүмкіндігін 
береді. 

Балықтар. 20.02-20.03.  Көптеген Балықтар осы уақытта 
өздерін тұйық, пассивті сезінеді, сондықтан жеке 

шығармашылық әлдеқайда өнімді болмақ. Басшылықпен 
немесе серіктестермен жүргізілетін кез келген әңгімелер 

жағымсыз жанжалдарға, Балықтардың өзінің өпешілдігі мен 
ашуланшақтығына алып келуі мүмкін. 
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Таралымы 4010 оның ішінде «Аудан тынысы»880

Директор-бас редактор 
Екатерина БОЙЧЕНКО 

«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС 
басқарушы органы «ШҚО ішкі саясат басқармасы» 

ММ болып табылады

Газет ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 12375-Г куәлігі (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 8 № 12 (521) 6 ақпан 2015 жыл

ТУҒАН КҮНДЕРІҢІЗБЕН!!!
М.А.Нүркешев - 31. 01. 1961 ж.
(Ленин ауылдық округінің әкімі)

ЖЕЗКЕНТ КЕНТТІК ОКРУГІНДЕ ҚЫСҚЫ 
СПОРТ ТҮРЛЕРІНЕН ЖАРЫСТАР ӨТУДЕ

Кентімізде қаңтар айында шайбалы хоккей ойыны 
бойынша бірнеше рет  жергілікті және аудандық 
турнир өткізілді. Біздің хоккейшілер үш мәрте басқа 
округқа жарысқа барып қайтты.

Жезкент кенттік мектеп-лицейінің оқушылары дене 
тәрбиесі сабағында шаңғымен жүруді үйренсе, Жез-
кент кентінің экономикалық мектебінің оқушылары 
«Шахтер» хоккей клубының мұз айдынында коньки 
тебуді үйренуде. Осындай жаттығулар өз жемісін 
беруде. Қаңтар айында өткен дәстүрлі аудандық жа-
рыста Жезкент кенттінің құрама командасы бірінші 
орынды иеленді. Ал кенттің футбол командасы осы 
айда шағын футбол бойынша аудандық жарыста 
екінші орынды иеленді.

Таяуда Жезкент кенттік округінің әкімдігі Экономикалық 
мектеппен бірлесіп стритбол (көше баскетболы) 
бойынша турнир ұйымдастырды. Бұл іс-шара дене 
тәрбиесі мұғалімі В.Соловенко бастамашы болды. 
Сондай-ақ ол осы жарысқа бас төрешісі ретінде 
сайланды.

Аталған турнирге үш команда қатысты. Кенттегі 
екі мектептің жоғары сынып оқушылары «Мектеп 
оқушылары» деп аталатын құрама команда шығарды. 
Бұлармен бірге қысқы демалысқа келіп жатқан сту-
денттерден құралған «Студенттер»,  баскетболды 
сүйетін ересектерден құралған «Жезкент» атты 
құрама командалары шықты.

Спортшылар бар күштерін салып сайысты. Ал 
көрермендер мен жанкүйерлер өз командаларына 
қолдау жасады.

Тартысты ойындардан кейінгі қорытынды төмендегідей 
болды: «Жезкент» командасы үшінші орынды, «Сту-
денттер» командасы екінші, «Мектеп оқушылары» 
командасы бірінші орынды иеленді.

Оқушылар күнделікті белсенді дайындықтын арқасында 
осындай жетстікке жетті. Ал студенттер болса жоғары 
оқу орындарындағы сабақтардың қиындығына бай-
ланысты дайындықтарының болмағанын байқатты. 
Ересектер  күнделікті күйбің тіршіліктің салдарынан 
спорттан көбінесе қол үзіп қалатындарын көрсетті. 
Дегенмен, жарыс өте көңілді және қызықты болды. 
Осы жарысқа қатысқан әр спортшыға Жезкент кенттік 
округінің әкімі атынан алқа тағылып, мақтау қағазы 
тапсырылды.

Жарыс соңында жеке аталымдар бойынша да 
марапаттау болды. Шарипов Станислав «Ең үздік 
шабуылшы» атанса, Даиров Дамир «Ең пайдалы 
ойыншы» атағын алды.

Жезкент кенттік округінің әкімдігі белсенді қатысқаны 
үшін барлық спортшыға алғыс білдіреді. 

Кенттегі бұқаралық спорттың дамуына қолдау көрсетіп 
жүрген кәсіпкерлер де назардан тыс қалмады. Округ 
басшылығы оларға да ризашылық білдірді.

А. ТЮЛЕНЕВА, Жезкент к/о

Ауған ақиқаты

20 ақпан күні Петропавловка 
ауылының Т.Аманов атындағы 
орта мектебінде кеңес әскерлерінің 
Ауғанстан аумағынан шығарылуына 
26 жыл толу күніне орай АӘД 
пән мұғалімі Қ.Байболов, тарих 
пәнінің мұғалімі Ж.Слямғазин, 
кітапханашы Л.Головневаның  
ұйымдастыруымен «Ауған 
ақиқаты» атты ардагерлер мен 
оқушылардың кездесу кеші болып 
өтті.

К е з д е с у 
кешіне ұстаздар 
мен мектеп 
оқушылары, 
а у ы л 
тұрғындары 
және ауған 
с о ғ ы с ы 
ардагерлері  
қатысты. Пе-
тропавловка 
ауылында ауған 
соғысының 
ардагерлері 
Ә б д і л о в 
Шаймардан 

Әбдікәрімұлы мен Эйферт Александр 
Иванович тұрады. Жастайынан 
ауған жеріне соғысқа 
аттанып ерлік пен 
қаза болған марқұм 
Ағыманов Болат 
Орынтайұлы да 
бар екенін бәрімізде 
білеміз. Кездесу 
кеші Қазақстан 
Республикасының 

Мемлекетік Әнұранымен басталып,  
соғыста қаза болғандардың рухы-
на арналып 1 минуттық үнсіздік 
жарияланды. Кеште ауған соғысы 
жайлы слайдтар, суреттер көрсетілді, 
оқушылар соғыс туралы өлеңдер 
мен тақпақтар айтты. 

Ауған соғысы ардагерлері 
өз сөздерінде әлемде мұндай 
соғыстың енді қайталанбауын, 
әр отбасының әкелері мен балала-
ры бейбіт өмірге қызмет еткенін, 
бала-шағасының қасында болғанын 
қалайтындығын айтумен қатар, 
ауған соғысының зардабы мен 
келтірген орасан шығыны туралы, 
сондай-ақ, соғыс жылдарындағы 
естеліктерді жиылған көпшілікке 
әңгімелеп берді. Ардагерлердің 
сөздерін аса қызығушылықпен 
тыңдаған балалар әр түрлі сұрақтар 
қойып, өздеріне керекті мәліметтер 
алды.

Осы кештің мақсаты өз Отаны-
на шексіз берілген, патриоттық 
рухы жоғары, қайсар жауынгер 

ағалардың ерлігін үлгі ету және 
Ауған соғысында опат болған 
жауынгерлердің рухына тағзым етуге, 
есімдерін қастерлеуге тәрбиелеу, 
оқушыларға патриоттық тәрбие 
беру болып табылды. 

С. САБЫРЖАНОВА, 
Т.Аманов орта мектебінің

 оқу ісі жөніндегі 
директордың орынбасары

Ағымдағы жылдың 29 - 31 қаңтары аралығында аудандық ішкі істер бөлімінің 
әкімшілік полиция бөлімі “Автобус” жедел алдын алу іс-шарасын өткізді.
Жолаушылар көліктерінің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының 
алдын алу аталған іс-шараны өткізудегі басты мақсат болды. Сондай-ақ 
аудандық, облыстық, және қалааралық жолаушылар тасымалдайтын жеңіл 
көліктер мен шағын автобустардың қауіпсіздігін сақтау да осы іс-шараға 
мақсат болып отыр. 
 Аталған іс-шара барысында аудан бойынша 9 заң бұзушылық тіркелді. 
Соның ішінде автокөліктің техникалық жағдайында ақаудың болу бой-
ынша Жезкент кентінде, Дмитриевка ауылында 2 факті орын алды. Іс-
шара кезінде барлық полиция қызметкерлері жүргізушілерімен түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді.

АІІБ ӘПБ 

Аудандық мәслихат депутаты 
Ежова Валентина Михайловнаны 

туған күнімен ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Құрметті Валентина Михайловна!
Сізді туған күніңізбен шын жүректен 

құттықтаймыз!
Әріптестеріңіз Сіздің іскерлігіңізді, кәсіби 

шеберлігіңізді және адами қасиеттеріңізді 
жоғары бағалайды. Сіздің беделіңіз бен 
талантыңыз қоғамымыздағы өзекті 
мәселелерді шешу үшін бұдан әрі де игілікке 
ас берері сөзсіз. Ауданымыздың жарқын 
болашағы үшін атқарар еңбектеріңіз 
жеміске толы болсын.

Сізге берік денсаулық, мығым азаматтық ұстаным және жеңіс пен 
сәттілік тілейміз. Әрбір атқан таң Сізді қуаныш пен шаттыққа 
бөлеп, туған-туыстарыңыз бен жақындарыңыздың арасында мерей 
мен мейір құшағына оранып жүре беріңіз.

Депутаттық корпус және аудандық мәслихат аппараты

КЕЗЕКТІ ЖЕҢІС
2015 жылдың қаңтар айында Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі 

мен Денешынықтыру және спорт бөлімі бірлесіп волейболдан 
дәстүрлі жарыс өткізді. Бұл жарысқа қоғамдық-бапкер Вячеслав 
Буднецконың жетекішілігімен Жезкент кенттінің ерлер құрама 
командасы да қатысты. Команданың турнирге келу және қайту 
жолының шығынын жеке кәсіпкерлер: Щеголев пен В.Городецкий 
көтеріп алды.

Жарыстың қорытындысы бойынша Жезкент командасы жеңімпаз 
атанып, турнирдің ауыспалы кубогына ие болды. Екінші орынды 
Бородулиха құрама командасы, үшінші орынды Новопокровка во-
лейболшылары иеленді.

Кезекті жарыстан жеңіспен оралған спортшыларды Жезкент кенттік 
округінің әкімі құттықтап, әрқайсысына жеке-жеке алғыс білдірді. 

Біз кентіміздің спортшыларын мақтан тұтамыз. Олардың әрбір 
жеңісі - біздің де жеңісіміз! Кенттегі спорттың дамуына өзіндік үлес 
қосып жүрген осындай жерлестеріміздің қатары күн сайын көбейе 
берсе екен. Спортшыларымызға демеушілік танытып, мырзалық 
жасап жүрген Щеголев, Городецкий сияқты кәсіпкерлерге де ел 
атынан айтылар алғыс шексіз!

Жезкент к/о әкімдігі

АКЦИЯ АЯСЫНДА


