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«Àóûë æàңàëûғû»-àóäàíûìûçäûң ñàÿñè-ýêîíîìèêàëûқ , 
әëåóìåòòiê-ìәäåíè өìiðiíäåãi æàңàëûқòàðäû,   àíà òiëiìiçäi, 
ìәäåíèåòiìiç áåí   өíåðiìiçäi êåңiíåí íàñèõàòòàéòûí, òóғàí 
æåðäiң ìәðòåáåñií áèiêòåòêåí åë àçàìàòòàðûíûң өíåãåëi iñòåðií æåðäiң ìәðòåáåñií áèiêòåòêåí åë àçàìàòòàðûíûң өíåãåëi iñòåðií 
ұëûқòàéòûí, òәóåëñiç åëiìiçäiң, àóûë-àéìàғûìûçäûң  қîë æåòêåí ұëûқòàéòûí, òәóåëñiç åëiìiçäiң, àóûë-àéìàғûìûçäûң  қîë æåòêåí 
òàáûñòàðû ìåí àëғàí àñóëàðûíàí æàí-æàқòû ìàғëұìàò áåðåòií òàáûñòàðû ìåí àëғàí àñóëàðûíàí æàí-æàқòû ìàғëұìàò áåðåòií 
áàñûëûì. Áàñûëûìғà 2016 æûëäûң áiðiíøi æàðòûæûëäûғûíà  áàñûëûì. Áàñûëûìғà 2016 æûëäûң áiðiíøi æàðòûæûëäûғûíà  
æàçûëó áàñòàëäû.    æàçûëó áàñòàëäû.    

Ãàçåòêå æàçûëó áàғàñû: Ãàçåòêå æàçûëó áàғàñû: 
Æåêå (òұëғàëàð) æàçûëóøûëàð үøií:  Æåêå (òұëғàëàð) æàçûëóøûëàð үøií:  

áið æûëғà – 2698 òåңãå 56 òèûí; àëòû àéғà – 1349 òåңãå 28 áið æûëғà – 2698 òåңãå 56 òèûí; àëòû àéғà – 1349 òåңãå 28 
òèûí. òèûí. 

Ìåêåìå, ұéûìäàð (çàңäû òұëғàëàð) үøií:  Ìåêåìå, ұéûìäàð (çàңäû òұëғàëàð) үøií:  
áið æûëғà – 3098 òåңãå 52 òèûí; àëòû àéғà – 1549 òåңãå 26 áið æûëғà – 3098 òåңãå 52 òèûí; àëòû àéғà – 1549 òåңãå 26 

òèûí.  òèûí.  
Ãàçåòòiң èíäåêñi: 65000.Ãàçåòòiң èíäåêñi: 65000.

óûë æàңàëûғû»-àóäàíûìûçäûң ñàÿñè-ýêîíîìèêàëûқ , óûë æààңàңàëûëûғû»-àóäàíûìûçäûң ñàÿñè-ýêîíîìèìèêàëûқ , 
ìåòòiê-ìәäåíè өìiðiíäåãi æàңàëûқòàðäû,   àíà òiëiìiçäi, ìåòòiê-ìәäåíè өìiðiíäåãi æàңàëûқòàðäû,   àíà òiëiìiçäi, 

áá

Ќўрметті оќырмандар!
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СЇТ ҐЅДЕУ ЦЕХЫ АШЫЛДЫСЇТ ҐЅДЕУ ЦЕХЫ АШЫЛДЫ
ÑÀÐÛÊÅÌÅÐ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃIÑÀÐÛÊÅÌÅÐ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃI

Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына орай №3 Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына орай №3 
Байзаќ колледжінде кеш ґткерілді. Онда сґз Байзаќ колледжінде кеш ґткерілді. Онда сґз 
сґйлеген аталмыш колледж директоры Мўхит сґйлеген аталмыш колледж директоры Мўхит 
Нысанбаев ќазаќ хандыєыныѕ ќўрылу тарихы Нысанбаев ќазаќ хандыєыныѕ ќўрылу тарихы 
тым тереѕнен басталатынын, бїгінгі бейбіт ґмірге тым тереѕнен басталатынын, бїгінгі бейбіт ґмірге 
сол кездегі батыр бабаларымыздыѕ ерлігімен ќол сол кездегі батыр бабаларымыздыѕ ерлігімен ќол 
жеткізгенімізді ауызєа алды. Кеш барысында жеткізгенімізді ауызєа алды. Кеш барысында 
колледж студенттері əуелете əн шырќады, жырлар колледж студенттері əуелете əн шырќады, жырлар 
оќыды. Əсіресе, жергілікті аќын Ќ.Шотбасовтыѕ оќыды. Əсіресе, жергілікті аќын Ќ.Шотбасовтыѕ 
сґзіне жазылєан З.Молдабаевтыѕ əні «Байзаќ сґзіне жазылєан З.Молдабаевтыѕ əні «Байзаќ 
елі-байтаєым» автордыѕ орындауында ґте əсерлі елі-байтаєым» автордыѕ орындауында ґте əсерлі 
шыќты. ЕТ-02-14 тобыныѕ ќыздары «Айша бибі» шыќты. ЕТ-02-14 тобыныѕ ќыздары «Айша бибі» 
тарихи би кґрінісін кґрсетті. тарихи би кґрінісін кґрсетті. 
№3 Байзаќ  колледжінде  сонымен  ќатар ,  №3 Байзаќ  колледжінде  сонымен  ќатар ,  

«Колледжге жол» атты ќайырымдылыќ кеші «Колледжге жол» атты ќайырымдылыќ кеші 
де ўйымдастырылды. Игі шара барысында де ўйымдастырылды. Игі шара барысында 
колледждіѕ І, ІІ курс білімгерлері ґздері дайындап колледждіѕ І, ІІ курс білімгерлері ґздері дайындап 
əкелген тїрлі таєамдарын жəрмеѕкеге шыєарып, əкелген тїрлі таєамдарын жəрмеѕкеге шыєарып, 
одан тїскен ќаржыєа оќу ордасында білім алып одан тїскен ќаржыєа оќу ордасында білім алып 
жїрген əлеуметтік-тўрмыстыќ жаєдайы тґмен жїрген əлеуметтік-тўрмыстыќ жаєдайы тґмен 
білім алушыларєа кґмек кґрсетілді.білім алушыларєа кґмек кґрсетілді.

ҚÛÇÛË ÆҰËÄÛÇ ÀÓÛËÄÛҚ ҚÛÇÛË ÆҰËÄÛÇ ÀÓÛËÄÛҚ 
ÎÊÐÓÃIÎÊÐÓÃI

Н.Аќшабаев орта мектебінде жоєары сынып Н.Аќшабаев орта мектебінде жоєары сынып 
оќушыларыныѕ ќатысуымен кездесу ґтті. Оєан оќушыларыныѕ ќатысуымен кездесу ґтті. Оєан 
арнайы шаќырылєан «Жан Дауа» ќоєамдыќ арнайы шаќырылєан «Жан Дауа» ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ мїшелері, белгілі жазушы-журналист бірлестігініѕ мїшелері, белгілі жазушы-журналист 
Маќўлбек Рысдəулет, ардагер-журналист Дəметкен Маќўлбек Рысдəулет, ардагер-журналист Дəметкен 
Ахметовалар жастарєа дін жəне оныѕ ќоєамдаєы Ахметовалар жастарєа дін жəне оныѕ ќоєамдаєы 
рґлі, діни экстремизм, одан саќтанудыѕ жолдары, рґлі, діни экстремизм, одан саќтанудыѕ жолдары, 
жат аєымныѕ арбауына тїсіп ќалмау, ќазаќ жат аєымныѕ арбауына тїсіп ќалмау, ќазаќ 
халќыныѕ діни сенім-нанымы турасында əѕгіме халќыныѕ діни сенім-нанымы турасында əѕгіме 
ґрбітті.Оќушылардыѕ сўраќтарына жауап берді.ґрбітті.Оќушылардыѕ сўраќтарына жауап берді.
Кездесудіѕ соѕында жазушы М.Рысдəулет Кездесудіѕ соѕында жазушы М.Рысдəулет 

ўлы єўламалар А.Ќўнанбаев, Ш.Ќўдайбергенов, ўлы єўламалар А.Ќўнанбаев, Ш.Ќўдайбергенов, 
Мəшћїр Жїсіп, Ы.Алтынсаринніѕ дін турасында Мəшћїр Жїсіп, Ы.Алтынсаринніѕ дін турасында 
айтќан ойлары ќўрастырылєан əдебиеттерді жəне айтќан ойлары ќўрастырылєан əдебиеттерді жəне 
ґзініѕ патриоттыќ таќырыпќа арналєан бірнеше ґзініѕ патриоттыќ таќырыпќа арналєан бірнеше 
кітаптарын мектеп кітапханасына сыйлады. Іс-кітаптарын мектеп кітапханасына сыйлады. Іс-
шараны мектеп директоры Ќ.Бəйтен ќорытындылап, шараны мектеп директоры Ќ.Бəйтен ќорытындылап, 
арнайы ат басын бўрєан азаматтарєа ўжым атынан арнайы ат басын бўрєан азаматтарєа ўжым атынан 
алєыс сезімін білдірді.алєыс сезімін білдірді.

ÒҮÉÌÅÊÅÍÒ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃIÒҮÉÌÅÊÅÍÒ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃI

Аќжар ауылындаєы С.Сейфуллин атындаєы Аќжар ауылындаєы С.Сейфуллин атындаєы 
орта мектебінде информатика пəнініѕ мўєалімі орта мектебінде информатика пəнініѕ мўєалімі 
Бектілеу Исмаиловтыѕ жетекшілігімен 5-8 Бектілеу Исмаиловтыѕ жетекшілігімен 5-8 
сынып оќушылары арасында «Біз -Ўлы дала сынып оќушылары арасында «Біз -Ўлы дала 
мўрагеріміз» атты ашыќ тəрбие саєаты болып мўрагеріміз» атты ашыќ тəрбие саєаты болып 
ґтті. Ќазаќ тарихын насихаттау маќсатындаєы ґтті. Ќазаќ тарихын насихаттау маќсатындаєы 
сабаќ барысында «Ќазаќ елі» атты бейнекґрініс сабаќ барысында «Ќазаќ елі» атты бейнекґрініс 
кґрсетілді. Сондай-аќ тəрбие саєатында оќушылар кґрсетілді. Сондай-аќ тəрбие саєатында оќушылар 
ґздерініѕ ґлеѕ шумаќтарын айтса, Елбасы ґздерініѕ ґлеѕ шумаќтарын айтса, Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтыѕ «Тəуелсіздік тўєыры» атты Н.Ə.Назарбаевтыѕ «Тəуелсіздік тўєыры» атты 
маржан сґздері тыѕдалды. 5-сынып жетекшісі маржан сґздері тыѕдалды. 5-сынып жетекшісі 
А.Дарыбаеваныѕ жетекшілігімен оќушылар А.Дарыбаеваныѕ жетекшілігімен оќушылар 
Жəнібек хан мен Керей хандардыѕ, аќсїйектер мен Жəнібек хан мен Керей хандардыѕ, аќсїйектер мен 
сўлтандардыѕ кеѕесі туралы кґрініс кґрсетті.сўлтандардыѕ кеѕесі туралы кґрініс кґрсетті.
Ашыќ тəрбие саєатында директордыѕ тəрбие ісі Ашыќ тəрбие саєатында директордыѕ тəрбие ісі 

жґніндегі орынбасары Б.Тўлымшаќова, оќу ісі жґніндегі орынбасары Б.Тўлымшаќова, оќу ісі 
жґніндегі орынбасары Л.Тлеубергенова, əдістеме жґніндегі орынбасары Л.Тлеубергенова, əдістеме 
ісі жґніндегі орынбасары О.Абдешовалар ґз ой-ісі жґніндегі орынбасары О.Абдешовалар ґз ой-
пікірлерімен бґлісті.пікірлерімен бґлісті.

ÁӘÉÒÅÐÅÊ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃIÁӘÉÒÅÐÅÊ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃI

«Балаларєа бірге кґмек берейік» їндеуімен «Балаларєа бірге кґмек берейік» їндеуімен 
«Мектепке жол» жалпы республикалыќ акцияcы «Мектепке жол» жалпы республикалыќ акцияcы 
Ќосаќ негізгі мектебінде їлкен ќолдауєа ие Ќосаќ негізгі мектебінде їлкен ќолдауєа ие 
болды. Аталмыш шара аясында ќатер тобындаєы болды. Аталмыш шара аясында ќатер тобындаєы 
сабаќтан жалтарєандар мен панасыз балаларды, сабаќтан жалтарєандар мен панасыз балаларды, 
тўрмысы ќолайсыз отбасындаєы балаларды тўрмысы ќолайсыз отбасындаєы балаларды 
аныќтау барысында 44 рейдттік іс-шара жїргізілді. аныќтау барысында 44 рейдттік іс-шара жїргізілді. 
Мўєалімдерден 20, аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ Мўєалімдерден 20, аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ 
ќызметкерлерінен 6, ата-аналардан 14 адам ќатысќан ќызметкерлерінен 6, ата-аналардан 14 адам ќатысќан 
рейд барысында мектепке бармайтын оќушыныѕ рейд барысында мектепке бармайтын оќушыныѕ 
жоќ екені аныќталды. Мектеп мўєалімдері мен ауыл жоќ екені аныќталды. Мектеп мўєалімдері мен ауыл 
кəсіпкерлерініѕ  демеушілігімен 16 оќушыєа 34 800 кəсіпкерлерініѕ  демеушілігімен 16 оќушыєа 34 800 
теѕге кґлеміндегі ќаражатќа мектепке ќажетті оќу теѕге кґлеміндегі ќаражатќа мектепке ќажетті оќу 
ќўралдары, спорттыќ  киімдер сатып алынды.ќўралдары, спорттыќ  киімдер сатып алынды.

С. Қалмұратов,
М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

ЖАЛПЫ БІЗДІҢ ХАЛЫҚ ҮШІН СҮТТІҢ 
ОРНЫ БӨЛЕК. ҚАЗАҚ ҚАШАННАН «АҚ 
МОЛ БОЛСЫН» ДЕП, СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ 
ҚАДІРІНЕ ЕРЕКШЕ МӘН БЕРГЕН. 
ЕЛІМІЗДЕ ӨНДІРІЛЕТІН АЗЫҚ-ТҮЛІК 
ӨНІМДЕРІНІҢ 20 ПАЙЫЗЫ СҮТ 
ӨНДІРІСІНІҢ ҮЛЕСІНДЕ ЕКЕНДІГІ 
БЕЛГІЛІ. СҮТ ӨНІМДЕРІН ПАЙДАЛАНУ 
КӨЛЕМІ ЖЫЛ САЙЫН АРТЫП КЕЛЕ 
ЖАТҚАНДЫҒЫН ЕСКЕРСЕК, БҰЛ 
КӨРСЕТКІШТІ БҰДАН ӘРІ КӨБЕЙТУ 
ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУЫНДАЙТЫНЫ АЙҚЫН. 
АЛАЙДА, МАМАНДАР 

ДАСТАРҚАНЫНАН ҚҰРТ-
ІРІМШІГІ ҮЗІЛМЕГЕН ЕЛДЕ СҮТ 
ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ТОЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙДЕ ІЛГЕРІЛЕЙ АЛМАЙ 
ОТЫРҒАНДЫҒЫНА АЛАҢДАУШЫЛЫҚ 
БІЛДІРУДЕ. ОҒАН СЕБЕП - САУДА 
ОРЫНДАРЫНДАҒЫ СЫРТТАН 
ТАСЫЛАТЫН ӨНІМНІҢ КҮН САНАП 
КӨБЕЙІП БАРА ЖАТҚАНДЫҒЫ. ОЛ 
ҮШІН ӨЗІМІЗДІҢ СҮТ ӨНІМДЕРІ 
ӨНДІРІСІН АРТТЫРЫП, БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ЖОҒАРЫЛАТУ 
КЕРЕК. ҮКІМЕТТІҢ АГРОӨНЕРКӘСІП 
КЕШЕНІН ДАМЫТУДЫҢ 2013-2020 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН САЛАЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫН ӘЗІРЛЕУІ ДЕ 
ОСЫНДАЙ МАҚСАТТАН ТУҒАН 
БОЛАТЫН.
Аптаның сәрсенбісі күні, аймақта егін егіп, 

мал шаруашылығымен айналысып, ет өңдеп, 

шұжық өнімдерін өндірумен үздік атанып 
жүрген «Ағали» шаруа қожалығының тасын 
өрге домалатып отырған Нәби Ағалиев жаңа 
сүт өңдеу цехын іске қосты. Аталмыш өндіріс 
орны Елбасымыздың  «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарының алпысыншы қадамында 
айтылған «Сүт пен сүт өнімдері өндірісін 
дамыту үшін стратегиялық инвесторларды 
тарту» мақсатын орындаудағы атқарылған 
жұмыстардың бірі. 

Жергілікті шаруалардан сүт сатып алып, оны 
қайта өңдеп, айраннан бастап, қаймақ, сүзбе мен 
өзге де сүт өнімдерін шығарумен айналысатын 
цех Қостөбе ауылдық округіндегі Талас ауылынан 
ашылды. Жалпы құны 40 миллион теңгеге 
бағаланған цех қаржысының 30 миллион теңгесі 
екінші деңгейлі «Евразиялық банктен» алынса, 
10 миллион теңгесі өз қаражаты есебінен. Жаңа 
өндіріспен шұғылдануды ниет еткен шаруа 
қожалық жетекшісі ауданды ғана емес, облыс 
өңірін де сапалы сүт өнімдерімен қамтуды көздеп 
отыр. 
Ауыл  шаруашылығының  өркендеуіне 

айтарлықтай үлес қосатын цехтың ашылу 
салтанатына облыс әкімінің орынбасары 
Абдалы Нұралиев қатысып, сөз сөйледі. 
Абдалы Тоқбергенұлы өңірде бүгінгі күні ауыл 
шаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін 200 
кәсіпорын жұмыс істейтінін, онда 2700 адам 
жұмыспен қамтылғанын, ағымдағы жылғы тоғыз 
ай қорытындысында жеткен жетістіктер туралы 
сөз қозғап, байзақтықтарды осынау берекелі істің 
басталуымен құттықтады. 

«Сүт өңдеу цехының ашылуынан өңіріміз 
үшін тек игілік күтеміз. Себебі, сүттің өзін 
ғана сатқаннан, оны өңдеп сату қай тарапқа 
да тиімді. Біріншіден, өнім түрі молаяды, 
екіншіден, халық сұранысын қамтамасыз 
етеміз, ең бастысы, жаңа жұмыс орны ашылады, 
аудан бюджетіне түсетін салық та бар» деді 
А.Нұралиев. Өз кезегінде ауыл қариясы Мамед 
Сүлейменов те шаруа қожалық басшысына ізгі 
тілегін арнап, ақ батасын берді.
Сүт цехының ашылу рәсімі жасалып, 

лента қиылған соң, екінші тынысы ашылған 
кәсіпорын ішіне бас сұқтық. Ресей елінен 
жеткізілген «СельхозЛидер» компаниясының 
қондырғылары көз алдымызда ақ сүт өнімдерін 
бірінен соң бірін шығарып жатыр. Күніне он 
тоннаға дейін сүтті өңдеуге қабілетті кәсіпорын 
тұрақты сүтпен қамтамасыз етілгенше тәулігіне 
екі тонна шикізатты өңдеп, өнім шығармақ. 

«Алдағы уақытта цехтың қуаттылығын 
арттырумен бірге, жұмыс орнын да көптеп 
ашу жоспарланған. Бұл екі қолға бір күрек 
таба алмай, жұмыс іздеп жүрген ауыл 
тұрғындары үшін өте қолайлы жоба болды.  
Жобаның артықшылығы – серіктестіктің 
өз мал базасының болуында, сүтті сиырлар 
ұстап,  сүтін өңдеудің толық циклінде және 
дайын сүт өнімдерін шығаруында. Бұл  
дегеніміз – әрине, өнімнің өзіндік құнының 
төмен болуы. Өзі шығарған сүтті өзі өңдеп 
сату өнім бағасының ретсіз көтерілмеуіне 
септігін тигізеді»,–дейді аудан басшысының 
орынбасары Д.Сұлтанбеков. 
Ағали  Нәбиев ,  «Ағали»  шаруа 

қожалығының басшысы: 
– Сүт өзімізден шығады.  Қазірдің өзінде 

шаруа қожалықтағы 400 бас мүйізді ірі қараның 
227-і аналық бас сиыр. Қажетті мал азығы 
базасын салдық.  Мал азығы ретінде биыл 
қосымша жүгері өсіріп жатырмыз. Алдағы 
уақытта сауылатын сиырдың санын көбейтуді 
жоспарлап қойдық. Әзірге өзімізде өндірілетін 
сүтке қосымша жергілікті тұрғындардан сүт 
сатып алуды көздеп отырмыз.
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М А Ң Ы З Д Ы 
МƏСЕЛЕГЕ 
АРНАЛДЫ

 «НЎР  ОТАН»  ПАРТИЯСЫ  ҐЗІНІЅ ЌЎРЫЛЄАН 
КЇНІНЕН БАСТАП АДАМНЫЅ,  ЌОЄАМНЫЅ 
ЖƏНЕ  МЕМЛЕКЕТТ ІЅ  ДАМУЫНА 
ЖАСАЛАТЫН  ЖАЄДАЙДЫ  ЖАЌСАРТУ 

МАЌСАТЫМЕН ЭКОНОМИКА МЕН САЯСАТТА АУЌЫМДЫ РЕФОРМАЛАРДЫ 
ТЎРАЌТЫ ТЇРДЕ ЖЇЗЕГЕ АСЫРЫП КЕЛДІ. «НЎР  ОТАН» ПАРТИЯСЫ - ЌОЄАМДЫ 
ЎЙЫСТЫРАТЫН ЖƏНЕ ЕЛБАСЫНЫЅ МЕМЛЕКЕТТІК БАЄЫТЫН ЖЇЗЕГЕ 
АСЫРУДЫ ЌАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН БАСЫМ  САЯСИ КЇШ.
СЕЙСЕНБІ КЇНІ  “НЎР ОТАН” ПАРТИЯСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ ФИЛИАЛЫ 

ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ КОМИССИЯСЫ МЕН СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌЌА 
ЌАРСЫ  ІС-ЌИМЫЛ ЖҐНІНДЕГІ ЌОЄАМДЫЌ КЕЅЕСТІЅ БІРЛЕСКЕН ОТЫРЫСЫ 
ҐТТІ. ОЄАН ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ КОМИССИЯСЫНЫЅ МЇШЕЛЕРІ МЕН 
СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ ІС-ЌИМЫЛ ЖҐНІНДЕГІ ЌОЄАМДЫЌ 
КЕЅЕСТІЅ МЇШЕЛЕРІ, БАЌ ҐКІЛДЕРІ ЌАТЫСТЫ.

Отырысты “Нўр Отан” партиясы аудандыќ филиалы жанындаєы Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы əрекет жґніндегі ќоєамдыќ кеѕестіѕ тґраєасы Р.Сəрсенов ашып, кїн тəртібіндегі 
тўрєан мəселелермен таныстырды.
Алдымен   Рабат Полатўлы ішкі партиялыќ тəртіптіѕ саќталуы туралы жəне партиялыќ 

жарналарды уаќытылы тґлеу жґнінде ќысќаша тоќтала  келе, кїн тəртібіндегі басты мəселе-
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыѕ жəне партиялыќ баќылау комитеті жəне оныѕ 
ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ жаѕа їлгі-ережелерімен таныстырды. 
Мўнымен ќатар Рабат Полатўлы “Нўр Отан” партиясы филиалдары жанындаєы Сыбайлас 

жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі ќоєамдыќ кеѕес туралы Ережеге жəне “Нўр Отан” 
партиясыныѕ   Партиялыќ баќылау комитеті жəне оныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелері туралы 
Ережеге енген ґзгерістерге жан-жаќты тоќталды  əрі  алда  тўрєан  міндеттерге  баса назар 
аударды.                                                                                                                     Ґз тілшіміз.

Коучинг тақырыбы: “100 наќты ќадам”
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтыѕ əр жылєы Жолдаулары 

мемлекетіміздіѕ алдаєы дамуы мен халыќтыѕ əлеуметтік-
тўрмыстыќ жаєдайын жаќсартуєа баєытталєаны рас. 
Жолдаулардыѕ жалєасы ретінде їстіміздегі жылдыѕ 5 
мамыры кїні ґткен Їкіметтіѕ кеѕейтілген отырысында 
Президентіміз ќазаќ елініѕ жарќын да, айќын болашаєына 
баєытталєан «100 наќты ќадамын» жария етті. “100 
наќты ќадам” – ќоєам мен мемлекетті тїбегейлі ќайта 
ґзгертуге негізделген ќўжат. 
Мўндаєы Елбасы ўсынєан кəсіби мемлекеттік аппарат 

ќўру, заѕныѕ їстемдігін ќамтамасыз ету, индустрияландыру 
жəне экономикалыќ ґсім баєыты, біртектілік жəне 
бірлік, есеп беретін мемлекетті ќалыптастыру сынды 
бес институттыќ реформаны жїйелі жїзеге асыру  
шаралары Ќазаќстанныѕ мемлекеттілігін ныєайтуєа, əрі 
кїрделі кезеѕнен сенімді ґтуге жол ашады. Сондыќтанда 
бїгінгі таѕда аталмыш ќўжат халыќ арасында кеѕінен 
талќыланып, ќолдауєа ие болуда.
Сəрсенбі кїні, «Нўр Отан» партиясы Байзаќ аудандыќ 

филиалы «Жарыќ тарату» бастауыш партия ўйымыныѕ 
тґрайымы Шолпан Байтаќованыѕ мўрындыќ болуымен «100 

наќты ќадам – халыќты самєауєа жетелейтін баспалдаќ» таќырыбымен коучинг ґткізілді.  
Жаѕа əдіс-тəсілдер негізінде ґткерілген коучингті ўстаз Роза Мырзахметова жїргізсе, оєан ќатысќан 

аталмыш партия ўйымыныѕ мїшелері ґзара тґрт топќа бґлініп Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ бес 
институттыќ реформасын жїзеге асыруєа баєытталєан 100 наќты ќадамын орындау жолдары жайындаєы 
ойларымен бґлісті. Сўраќтарєа жауап берді.
Коучинг барысында оєан ќатысушыларєа интерактивті таќта арќылы ќўжаттыѕ маѕыздылыєы жайында 

бейнероликтер кґрсетілді.
Ґз тілшіміз.

Г.Ажакаева,
судья специализированного межрайонного
экономического суда  области.

Институт  упрощённого  производства , 
введённый в ноябре 2014 года, заключается в 
установлении доступной и быстрой процедуры 
рассмотрения дел, эффективной реализации 
задач гражданского судопроизводства.
При  разрешении  вопроса  о  принятии 

заявления к производству суда по исковым 
заявлениям  о взыскании денег, если цена 
иска не превышает  для юридических  лиц 
пятисот месячных расчётных показателей, для 
индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц – ста месячных расчётных показателей; 
независимо от цены иска по исковым заявлениям, 
основанным  на  представлении  истцом 
документах ,  устанавливающих  денежные 
обязательства ответчика и (или) на документах, 
подтверждающих задолженность по договору, 

суд выносит определение о принятии искового 
заявления к производству, в котором указывает 
на рассмотрение дела в порядке упрощённого 
производства .  Ответчику  или  другим 
заинтересованным лицам устанавливается срок 
для предоставления отзыва на исковое заявление 
в течение пятнадцати рабочих дней. 
В соответствии с частью 2 статьи 149-1 

Гражданского  процессуального  кодекса 
Республики  Казахстан  (далее  -  ГПК  РК) 
дела в порядке упрощённого производства 
рассматриваются  судьёй  единолично  в 
месячный срок со дня принятия заявления к 
производству. 
Особенность рассмотрения дел в порядке 

упрощённого производства  заключается в том, что 
судебное заседание по делам, рассматриваемым 
судами в порядке упрощённого производства, не 
проводится, в связи  с чем стороны не извещаются 
о времени и месте рассмотрения дела. Судья 
выносит решение на основании представленных 

Порядок рассмотрения гражданских дел в упрощённом производстве
сторонами доказательств, с учётом возражений 
(пояснений, отзывов) сторон.
Следует отметить, что в ходе рассмотрения 

дела в упрощённом порядке суд может перейти 
к рассмотрению дела по общим правилам 
искового производства. Из части 2 статьи 149-2 
ГПК РК следует, что суд выносит определение 
о рассмотрении дела по общим правилам 
искового производства, если в ходе рассмотрения 
дела в порядке упрощённого производства 
удовлетворено ходатайство третьего лица о 
вступлении в дело, принят встречный иск, 
который не может быть рассмотрен по правилам, 
установленным настоящей главой, либо если суд, в 
том числе по ходатайству одной из сторон, пришёл 
к выводу о том, что: 1) порядок упрощённого 
производства может привести к разглашению 
государственной тайны; 2) необходимо провести 
осмотр и исследование доказательств по месту их 
нахождения, назначить экспертизу или заслушать 
свидетельские показания; 3) заявленное требование 

связано с иными требованиями, в том числе к 
другим лицам, или судебным актом, принятым 
по данному делу, могут быть нарушены права и 
законные интересы других лиц; 4) рассмотрение 
дела в порядке упрощённого производства не 
соответствует целям эффективного правосудия, в 
том числе в случае признания судом необходимым 
выяснить дополнительные обстоятельства или 
исследовать дополнительные доказательства. 
Кроме того, из части 5 этой же статьи следует, 

что срок рассмотрения дела, начатого в порядке 
упрощённого, но с дальнейшим его рассмотрением 
по общим правилам искового производства, 
продлению не подлежит. 
С введением данного института прогнозируется 

не только снижение нагрузки в работе судей, 
но главное - оперативность в реализации 
гарантированной Конституцией Республики 
Казахстан  судебной защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан, организаций, 
государства.

Д. Тасыбаев,
аудандыќ соттыѕ тґраєасы.

Кґне тарихќа жїгінсек, Керей мен Жəнібек 
ханнан бастап, Ќасым, Тəуке, Есім хандар 
тўсындаєы тарихы тереѕнен тартылєан билер 
соты еліміздегі бїгінгі сот билігініѕ бастау 
кґзі болып табылады. Ќазаќ билері халыќќа 
сот тґрелігін шынайы əрі турашылдыќпен 
жїзеге асыруда кґп жаєдайда əділдігімен 
танылєан. Басќаша айтсаќ, халыќ ќызметшісі 
бола алды.Билер соты дауды ќараєанда əдет-
єўрып жоралєыларыныѕ ќаєидаларын ќатаѕ 
саќтап отырды.
Ќазаќстанныѕ сот билігі дербес, тəуелсіз 

билік тармаєы ретінде ќалыптасу мен 
дамуда кґптеген  жетістіктерге жетті. Сот 
азаматтар мен ўйымдардыѕ ќўќыќтары 
мен заѕды мїдделерін ќамтамасыз етудіѕ 
тиімді органына, Конституцияда белгіленген 
ќўќыќтар мен еркіндікті шектейтін кез 
келген заѕсыз шешімдер мен əрекеттерден 
ќорєаудыѕ кепіліне айнала білді. 
Сот билігі Ќазаќстан  Республикасы 

атынан  жїргізіледі  жəне  азаматтар 
мен  ўйымдардыѕ  ќўќыќт ары  мен 
бостандыќтарын, заѕды мїдделерін ќорєауда 
Ата Заѕымыз – Конституция, басќа да заѕдар 
мен нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ 
орындалуын ќамтамасыз етуді маќсат 
тўтады.

Сот беделі негізінен судьялар беделінен 
ќўралады .  Нег і з інен  судьяныѕ  і с -
əрекеттері  мен міндеттері  іс жїргізу 
кодекстерімен реттелінеді. Сот тґрелігін 
жїзеге асыратын судья екі жаќтыѕ да 
деректерін жан-жаќты сараптап, тексеріп, 
заѕ тўрєысынан баєа беріп, шындыќты 
аныќтау їшін кґп кїш жўмсай отырып, 
тараптарды тыѕдаєан кезде таразы басын 
теѕ ўстап, əрбір адамныѕ таєдырына асќан 
жауапкершілікпен ќарай отырып, əділ 
шешім немесе їкім шыєарса да мемлекет 
атынан ќабылданады. Бўл судьяєа асќан 
їлкен  жауапкершілік  жїгін  жїктеп 
ќана  ќоймай ,  сот  беделініѕ  артуына 
ыќпал етеді. Жалпы, соттыѕ беделі оныѕ 
шыєарєан шешімдері мен їкімдерініѕ 
орындалуына тікелей байланысты. 
Ќазір Ќазаќстанда дербес сот билігі 

ќўрылды деп айтуєа болады. Судьялардыѕ 
ќоєам ќажеттілігіне сай сот тґрелігін 
жїргізу жауапкершілігі, кəсіби деѕгейі 
мен ќызмет этикасы нормаларын саќтауы 
баєытында  і с -шаралар  атќарылып 
келеді. 
Ќорыт а  айтќанда ,  сот  бил і г і н і ѕ 

абыройы мен беделі  мемлекеттіѕ беделі  
болєандыќтан, Елбасыныѕ алєа ќойєан 
міндеттерін  жїзеге асыру жолында бар 
кїш-жігеріміз бен білімізді  жўмсауымыз 
ќажет деп білемін.

Ñîò áåäåëi - ìåìëåêåò áåäåëi

ÁÈËIÊÒIҢ ÁIÐ ÒÀÐÌÀҒÛ ÑÀÍÀËÀÒÛÍ 
ÑÎÒ ÑÀËÀÑÛÍÄÀ ÆҮÐÃIÇIËIÏ ÆÀÒҚÀÍ  
ÐÅÔÎÐÌÀËÀÐ    ӨÇ ÆÅÌIÑIÍ ÁÅÐÓÄÅ. 
ÑÎÍÛҢ ÁIÐI-ÁҮÃIÍÄÅ ÆÎҒÀÐҒÛ 
ÑÎÒ ҚÀÁÛÐҒÀÑÛÍÄÀ ÆÀҢÀÄÀÍ 
ӘÇIÐËÅÍIÏ ÆÀÒҚÀÍ  “ ӘÊIÌØIËIÊ 
Ï Ð ÎÖ Å Ñ Ñ Ó À Ë ÄÛҚ ”  Ê Î Ä Å Ê Ñ 
ÆӨÍIÍÄÅ ÀÓÄÀÍÄÛҚ ÑÎÒÒÛҢ 
ÑÓÄÜßÑÛ ÀÍÑÀÁÅÊ ÍÀÇÀÐҚҰËÎÂÏÅÍ 
ÑҰÕÁÀÒÒÛ ÎҚÛÐÌÀÍ ÍÀÇÀÐÛÍÀ 
ҰÑÛÍÀÌÛÇ.

-  Ансабек   Сатыбалдыўлы ,   Жаѕа 
Кодекстіѕ жобасын əзірлеудіѕ маќсаты не 
деп ойлайсыз?

-  Мемлекет  басшысыныѕ  ре спублика 
с уд ь я л а р ы н ы ѕ  V І - с ъ е з і н д е  б е р г е н 
тапсырмаларын орындау маќсатында Ќазаќстан 
Республикасы  Жоєарєы  Соты  Əкімшілік 
процессуалдыќ Кодекстіѕ жобасын əзірлеп, 
ол 2015 жылдыѕ наурыз айында жергілікті 
соттарєа жəне мїдделі мемлекеттік органдарєа 
толыќтырулар мен ўсыныстар беруге жолданып, 
оныѕ презентациясы ґткізілді.
Жаѕа Кодекс азаматтардыѕ конституциялыќ 

ќўќыќтарын, заѕды тўлєалардыѕ мїдделерін 
сотта ќорєауєа  баєытталєан заѕнаманы  жаѕєырту, 
əкімшілік  істердіѕ барлыќ салаларында ќўќыќ 
їстемдігін ќамтамасыз етуді маќсат еткен.

- Жалпы аталмыш  Кодекстіѕ  жобасы 
ќандай ќўќыќтыќ ќатыстарды ќўрайды?

- Жаѕа Əкімшілік процессуалдыќ кодекстіѕ 
жобасына  сəйкес ,  жекелеген  ќоєамдыќ 
институтт ар  мен  а з аматт ардыѕ  бил і к 
органдарымен ґзара іс-ќимылы заѕнамалыќ 
тўрєыдан  реттелетін  болады .  Бўл  жўмыс 
істейтін  мамандандырылєан  ауданаралыќ 
əкімшілік  соттардыѕ  (бўдан  ары  ќарай 
МАƏС) негізінде  Ќазаќстанда  əкімшілік 
əділет жїйесін ќўру міндетін іске асыруєа 
мїмкіндік береді. МАƏС-ныѕ ќарауына арыз 
иелерініѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарын 
бўзєан немесе оны жїзеге асыруєа кедергі 
келтірген, ќандай да бір міндеттер заѕсыз 
жїктелген немесе жауапкершілікке заѕсыз 
тартќан мемлекеттік билік, жергілікті ґзін-ґзі 
басќару органдарыныѕ, лауазымды тўлєалар 
мен мемлекеттік ќызметшілердіѕ шешімдері 
мен əрекеттеріне  (немесе əрекетсіздігіне) 
шаєым тїсіруге ќатысты ќозєалєан істерді 
жатќызуєа болады.

“Əкімшілік процессуалдыќ” Кодекс  əкімшілік 
ќўќыќ бўзушылыќ туралы істерді ќарауды єана 
емес, атќару билік, жергілікті ґзін-ґзі басќару 
органы, олардыѕ лауазымды тўлєасы немесе 

ќызметшісі, басќа да субъект болып табылатын 
дауларды реттеуге баєытталєан.
Бўєан сайлауларєа, референдумдарєа ќатысатын 

азаматтар мен ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ сайлау 
ќўќыќтарын ќорєау туралы арыздар бойынша іс 
жїргізу, мемлекеттік билік, жергілікті ґзін-ґзі 
басќару органдарыныѕ, лауазымды тўлєалар 
мен мемлекетік ќызметшілердіѕ шешімдері 
мен əрекеттерін (немесе əрекетсіздігін) даулау 
туралы істер бойынша іс жїргізу жатады. 
Сонымен бірге нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ 
заѕдылыєын даулау туралы істер бойынша іс 
жїргізу, органдардыѕ, лауазымды тўлєалардыѕ 
актілері мен əрекеттерін заѕсыз деп тану туралы 
прокурордыѕ ґтініші де жатады.

- Əкімшілік дауларды шешу тəртібі ќандай 
ќўќыќ нормаларынан алынєан? 

- Жобаєа сəйкес əкімшілік дауларды сотта 
шешу тəртібі ќазіргі кїшіндегі “Азаматтыќ іс 
жїргізу” Кодексініѕ ережелері мен “Əкімшілік 
ќўќыќ бўзушылыќ туралы” Кодексініѕ іс жїргізу 
бґлігінен ќўралєан.
Жалпы жаѕа Əкімшілік іс жїргізу Кодексі 

ќўќыќтыќ дауларды жария тїрде  шешудіѕ 
ќаєидатты тїрдегі жаѕа тетігі болып табылады. 
Əкімшілік іс жїргізу Кодексі ќарсыластарымен 
ґзара əрекеттестік барысындаєы мемлекеттік 
органдардыѕ ќысым жасаушылыќ жолын кеседі.
Негізінен ќабылданып жатќан Кодекстер  халыќ 
игілігіне ќызмет ететін болєандыќтан, оныѕ 
маѕызын  əрдайым естен шыєармаєан абзал.

- Елбасыныѕ  “100 наќты  ќадам”-Ўлт 
жоспарында заѕ їстемдігін ќамтамасыз ету 
їшін сот жїйесін одан əрі жетілдірудіѕ негізгі 
міндеттері мен  басты баєыттарын айќындап 
берілді емес пе?

- Бїгінгі  таѕда  судьялардыѕ  мəртебесі , 
соттардыѕ  тəуелсіздігі  ныєая  тїсті .  Сот 
саласында туындап отырєан барлыќ мəселелерді 
шешудіѕ  наќты ќадамы ретінде Президент 
азаматтардыѕ сот тґрелігіне ќолжетімділігін 
жеѕілдету їшін сот жїйесін оѕтайландыруды 
ўсынды .   Енд і г і  жерде  сот  тґрел і г і н 
атќарудыѕ бес сатылы жїйесінінен (бірінші, 
апелляциялыќ, кассациялыќ, ќадаєалау жəне 
ќайтадан  ќадаєалау)  їш сатылы (бірінші, 
апелляциялыќ, кассациялыќ) жїйеге кґшірілуі 
жїзеге аспаќшы.
Елба сыныѕ  “ 1 0 0  наќ ты  ќ ад ам ” -Ўлт 

жоспарындаєы басым баєыттарын іске асыру 
жолында тер тґге беретін боламыз.

- Əѕгімеѕізге рахмет. Жўмыстарыѕызєа 
табыс тілейміз.

Сўхбаттасќан Г. Əбдіќўлова.

Çàңíûң үñòåìäiãi - 
ныєайєан мемлекеттіѕ кепілі

ҚҰҚЫҚҚҰҚЫҚ
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ДҐЅГЕЛЕК  ЇСТЕЛДЕ

 А. Исабаева,
сот  актілерін  орындау  бойынша 

Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ бґлімініѕ 
іс жїргізушісі.

Аталмыш Кодекс  920-баптан тўрады. 
Онда ќолданыстаєы   əкімшілік  ќўќыќ 
бўзушылыќ  туралы  Кодекстіѕ  уаќыт 
сынынан  ґткен  негізгі  ережелері  мен 
Жалпы, Ерекше жəне Рəсімдік бґлімдер 
деп бґлінген ќўрылымы саќталєан. Жаѕа 
редакциядаєы  Кодекс мынадай негізгі 
баєыттарды іске асыру туралы əкімшілік 
заѕнаманы реформалауєа баєытталєан.
Кодексте  шаєын  бизне ске  ќолдау 

кґрсетуді  кґздейтін  ізгілендіру  атты 
бґлімінде шаєын кəсіпкерлік субъектілері 
їшін айыппўлдар мґлшерді орта есеппен екі 
есе азайтылды. Сондай-аќ əкімшілік жаза 
кґзделген баптар уəкілетті мемлекеттік 
органдардыѕ  ќарауына  беру  жолымен 
соттардыѕ жўмысы жеѕілдетіліп отыр. 
Əк імш і л і к  жауап тылыќќ а  т а р ту 

рəсімін жаѕарту бґлімінде   əкімшілік 
ќўќыќ бўзушылыќ туралы іс бойынша 
ќысќартылєан  іс  жїргізу,  егер  адам 
əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ жасалєан 
жерде хаттамамен бірге тїбіртек бойынша 
айыппўл тґлеу жїргізген жаєдайларда 
ќысќартылєан іс жїргізу енгізіледі. Яєни 
адам жасалєан ќўќыќ бўзушылыќ фактісімен 
келіседі, ґз кінəсін мойындайды жəне 
ґз еркімен тґлеуге дайын болєандыќтан 
ешќандай наразылыєы болмайды. 
Бўл ретте ќысќартылєан тəртіп їшін 

адамєа хаттаманы тапсырєан кезден бастап, 
жеті кїндік мерзімде айыппўлдыѕ жалпы 
соммасынан 50 пайызын тґлеуге мїмкіндік 
беру ретінде їйлестіруші тетік кґзделген. 
Адам  жас алєан  ќўќыќ  бўзушылыќ 
фактісімен келіспеген жаєдайда, іс жалпы 
тəртіппен ќаралады. 
Сыбайлас жемќорлыќќа бейім фактілерді 

жою маќсатында, сондай-аќ ќысќартылєан 
і с  жїрг і зуд і  ќамтамасыз  ету  їшін 
айыппўлдыѕ наќты айќындалєан мґлшері 
кґзделген. Ґндіріп алудыѕ ќалєан барлыќ 
тїрлері айќындалєан.  
Судьяєа, органєа (лауазымды адамєа) 

жеѕілдететін  мəн-жайларды  белгілеу 
кезінде жеке тўлєаєа салынатын əкімшілік 
айыппўл  сомасы  жалпы  соманыѕ  30 
пайызына дейін ќысќартуєа мїмкіндік 
берет ін  норманы  енг і зу  аса  елеул і 
жаѕалыќтардыѕ бірі болып табылады.
Жаѕа редакциядаєы Кодекс 2015 жылдыѕ  

1 ќаѕтарынан  бастап ќолданысќа енгені 
баршамызєа  аян.

А. Исабаева,
от  актілерін  орындау  бойынша 
йзаќ аудандыќ аумаќтыќ бґлімініѕ

«Əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ” 

Кодексі
М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Заман талабы мектеп жасындаєы балалардыѕ арасында  ќўќыќ 
бўзушылыќ пен зиянды заттардыѕ алдын алу жўмысыныѕ белсенді, тиімді 
жолдарын таѕдауды міндеттейді. Ґйткені, бїгінгі таѕда жасґспірімдердіѕ 
арасында ґз уаќыттарын тиімді пайдалана білмеуі, ата-ананыѕ баласына 

т ə р б и е  б е р у д е 
жеткіл ікт і  уаќыт 
бґлмеуі, жаєымсыз 
ортаныѕ кері ыќпалы 
сияќты жаєдайлар  
балалардыѕ  сана-
сезіміне кері əсерін 
т и г і з і п ,  ж а с т а р 
мен жасґспірімдер 
а р а сы н д а  т ї рл і 
к е л е ѕ с і з  і с -
əрекеттерді кґбеюіне 
əкеліп соќтыруда. 

Жуырда, осындай баєытпен аудан əкімдігініѕ дене шыныќтыру жəне спорт 
бґлімінде аудандыќ ішкі істер бґлімінде тіркеуде тўрєан балаларды дене 
шыныќтыру мен спортќа жїйелі тїрде ќатысуєа тарту маќсатында елімізге белгілі 
спортшылармен кездесу ўйымдастырылды. Облыс əкімдігініѕ дене шыныќтыру 
жəне спорт басќармасы мен аудан əкімдігініѕ ўйытќы болуымен дґѕгелек 

їстел негізінде ґткен еркін пікір алмасуєа Ќазаќстанныѕ белгілі спортшылары, 
армрестлингтен тґрт дїркін əлем чемпионы В.Трубин, самбо кїресінен əлем 
чемпионы А.Мўсабеков, боксшы, «Астана-Арланс» бокс клубыныѕ мїшесі 
А.Шымбергенов, боксшы, спорт шебері Б.Жарымбетов, мектеп директорларыныѕ 
тəрбие жəне ќўќыќтыќ тəрбие ісі жґніндегі орынбасарлары, спорт саласыныѕ 
мамандары мен аудандыќ ішкі істер бґлімінде есепте тўрєан балалар ќатысты. 
Жамбыл облысы əкімдігі дене шыныќтыру жəне спорт басќармасыныѕ бґлім 

басшысы Н.Ізімбетовтыѕ тґраєалыєымен  ґткізілген дґѕгелек їстелде оєан 
ќатысушы спорт майталмандары ґз ґміржолдарынан сыр шертіп, оќушылардыѕ 
ќойєан сўраќтарына наќты жауаптар ќайтарды. Салауатты ґмір салтын ўстанып, 
спортпен шўєылдануєа шаќырды. 

ÅÐÊIÍ ÏIÊIÐ ÀËÌÀÑÒÛ

Ќ.Амангельды,
ХЌКО Байзаќ аудандыќ бґлімініѕ 

инспекторы.

Азамат т а рды  ə с ке ри  е с е п ке 
алу  Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
«Ќазаќстан  Республикасындаєы 
жўмыл ды ру  д а йын ды єы  м е н 
жўмылдыру туралы» 1997 жылєы 
1 6  м ау сым д а є ы ,  «Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныѕ ќорєанысы жəне 
Ќарулы Кїштері туралы» 2005 жылєы 
7 ќаѕтардаєы, «Əскери ќызмет жəне 
əскери ќызметшілердіѕ мəртебесі 
туралы» 2012 жылєы 16 аќпандаєы, 
«Арнайы  мемлекеттік  органдар 
туралы» 2012 жылєы 13 аќпандаєы 
заѕдарына жəне осы Ќаєидаларєа 
сəйкес ўйымдастырылады. Аталєан 
заѕдарєа сəйкес Əскери міндеттілер 
мен əскерге шаќырылушыларды əскери 
есепке алуды жїргізу ќаєидаларын 
бекіту туралы Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ 2012 жылєы 27 маусымдаєы 
№859 ќаулысы негізінде жїргізіледі.  
Əскери  есепке  алудыѕ  негізгі 

міндеттері:
1) азаматтарды əскери ќызметке 

шаќыруды  ўйымда с ќ ан  т їрд е 
жəне Ќазаќстан Республикасында 
жўмылдыру жїргізу жґніндегі іс-
шараларды жїргізуді ќамтамасыз 
ету їшін Республикадаєы əскерге 
шаќырылушыл а р  мен  ə с ке р и 
міндеттілердіѕ сандыќ жəне сапалыќ 
ќўрамын айќындау;

2) Ќарулы Кїштерді  жасаќтауды  жəне 
жўмылдыра ґрістетуді ќамтамасыз ету 
їшін əскери міндеттілер мен əскерге 
шаќырылушылар ќатарынан əскери 

« Г о р д о с т ь  м е д и ц и н ы - 2 0 1 5 »« Г о р д о с т ь  м е д и ц и н ы - 2 0 1 5 »

Ќ.Асанбаев,
Байзаќ ауданы ішкі істер бґлімі əкімшілік полиция бґлімі ЮПТ тобыныѕ 

аєа инспекторы, полиция майоры.

27-29 ќазан аралыєында ауданныѕ тəртіп саќшылары халыќ пен полиция 
арасындаєы ќарым-ќатынасты ныєайту їшін «Мен жəне меніѕ полицейім» 
республикалыќ акциясын ґткізді. Аудандыќ əкімдіктіѕ, прокуратура, əділет 
басќармасы, білім бґлімі жəне «Нўр Отан» партиясы аудандыќ филиалы 
«Жас Отан» жастар ќанаты филиалы ґкілдерініѕ ќатысуымен ґткен  іс-
шараныѕ негізгі маќсаты – балаларды жəне балалар арќылы ересектерді 
полиция ќызметкерлерініѕ жолдарда, ќоєамдыќ орындарда ќоєамдыќ тəртіпті 
саќтап, ќўќыќ бўзушылыќ пен ќылмыстыќ оќиєалардыѕ алдын алудаєы 
жўмыстардыѕ кейбір негізгі ережелерімен таныстыру болып табылады. 

Кеѕ кґлемді акция барысында аудан аумаєында орналасќан Сарыкемер, 
Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы орта мектептерінде болып, аудандыќ ІІБ-ніѕ жол 
патрульдік полициясы мен кəмелетке толмаєандар істері жґніндегі учаскелік 
полиция инспекторыныѕ жəне акцияєа ќатысушы орган ґкілдерімен бірлескен 
кездесулер ґткізілді. Онда мектеп жасындаєы (1-4 сынып) оќушылары мен 
мектепке дейінгі мекемелердіѕ жоєарєы тобыныѕ тəрбиеленушілері арасында 
дəрістер, əѕгімелер жəне «Полицей - дос жəне ќорєаушы»  таќырыбында ойындар 
ґткізілді. Полицейлер балаларєа ќоєамдыќ орындар мен жолдардаєы жəне бейтаныс 
адамдармен сґйлесу кезіндегі тəртіп ережелерін əѕгімеледі. Сондай-аќ, оќушылар 
полиция мамандыєымен, ќўќыќ ќорєау ќызметініѕ техникалыќ жабдыќталуымен 
жəне негізгі маќсаттарымен танысты.
Кездесуге білім беретін оќу мекемелерініѕ даярлыќ сыныбында білім алушы 

оќушылар жəне 1-10 сынып оќушылары ќатыстырылып, кəмелетке толмаєандар 
арасында ќўќыќ бўзушылыќтыѕ алдын алу маќсатында 28 тїрлі дəрістер, 32 
профилактикалыќ таќырыптаєы əѕгімелер жəне ќоєамдыќ орындарда кəмелетке 
толмаєандар ґздері танымайтын адамдарєа жолыєып ќалєан кезде ґздерін ќалай 
ўстауын, ересек адамдармен ќарым - ќатынас жасаєан кезде орын алєан тїрлі 
оќиєаларды мысал ретінде келтіріп, таныстырудыѕ 6 тїрі ўйымдастырылып, барлыќ 
ґткен іс-шараларєа аудан мектептерінен 5615 оќушы ќамтылды. 

«МЕН ЖƏНЕ МЕНІЅ ПОЛИЦЕЙІМ» 
акциясы өтті

Не д а в н о  и з  Ас т а ны 
вернулась  руководитель 
ТОО «Шипагер» Гульнара 
Сеитовна  Сейдалиева . 
В о з г л а в л я е м о е  е ю 
т о в а р и щ е с т в о  с т а л о 
золотым призёром по итогам 
ранжирования результатов 
финансово-экономического 
рейтинга   предприятий 
здравоохранения Республики 
Ка з а х с т а н  «Го р д о с т ь 
медицины-2015».  Конкурс был 
организован  Национальным 
бизнес-центром РК и был 
посвящён Международному 
дню врача. 
В нём приняли участие около 

50 представителей  бизнес 
структур здравоохранения, 
в котором  ТОО «Шипагер» 
заняло призовое место по всем 
номинациям. 
В нашем районе существует 

4 бизнес структуры, оказывающие 
стоматологические услуги населению. 
Из них по финансово-экономическим 
показателям лучшим было признано ТОО 
«Шипагер», которое было презентовано 
для  участия  в  республиканском 
конкурсе.

 Первую частную стоматологическую 
клинику  в  нашем  районе  открыл 
покойный Борангазы Алпысбаевич 
Джаманкулов ещё в 2000 году, дав ему 
название «Шипагер».  Затем после него 
товарищество возглавила его супруга, 
которая являлась  бухгалтером. Тогда 
у них работало 3 врача-стоматолога. 
В 2007 году дело отца продолжил 
сын Ельнар Борангазиевич, который к 
тому времени окончил Чимкентскую 
медицинскую академию. 
В настоящее время это солидная 

клиника ,  завоевавшая  доверие   у 
земляков, благодаря чему большинство 
населения обслуживается в районе и 
редко  посещает клиники города Тараз, 
как это было прежде. Клиника оказывает 
такие виды услуг как: протезирование, 
лечение, удаление зубов  взрослых и 
детей.
Коллектив насчитывает 15 человек, 

5 из них –врачи- стоматологи. Это 
квалифицированные  специалисты, 
мастерски  владеющие  техникой . 
Стоматологическая клиника и прежде 
удостаивалась различных наград на 
районном, областном уровне. 
И вот радостная весть из Астаны: 

товарищество выиграло призовые места 
по всем номинациям. Ему, занявшему 
высокие позиции в рейтинге, вручена 
настенная медаль «Великое наследие 
Гиппократа», с  предоставлением 

официального  Национального 
сертификата «Гордость медицины-
2015».
Руко води т е л ь  то в а рище с т в а 

Г.Сейдалиева была удостоена ордена 
«За заслуги в медицинской сфере», в  
качестве свидетельства о признании 
значительного  личного  вклада  в 
развитие и достижение предприятием 
звания «Гордость медицины-2015». 
Нагрудной именной медалью «Чуткое 
сердце» за профессиональные качества 
и самоотверженность в выполнении 
поставленных задач и добросовестный 
труд был награждён учредитель ТОО, 
врач-стоматолог Е.Джаманкулов.
Национальными  сертификатами 

«С п е ц и а л и с т     г о д а »   з а 
самоотверженный   и добросовестный 
труд, профессионализм и значительный 
вклад  в  развитие  предприятия  и 
преданность своему делу награждены 
р а б о т н и к и  ТОО  «Шип а г е р » 
бухгалтер А.Мусаева, стоматологи 
Н.Бейсенкулова, Б.Толеулиев.
Всё  э то  с виде т ель с т вуе т  об 

исключительных  результатах  их 
работы ,  о  том ,  что  предприятие 
прошло через все этапы к всеобщему 
признанию. Как сказал в заключение на 
церемонии вручения наград Президент 
Международного рейтингового Союза 
Национального бизнес-центра РК 
В.Гижицкий: «Вы лидеры медицины, 
ежедневно вносящие вклад в сферу 
здравоохранения .  Вы  хранители 
традиций, лучшие из лучших, которые 
с  уверенно стью  подчёркивают 
главные достоинства современного 
врача -  преемника традиций великого 
Гиппократа…».

Наш корр.

мамандарды даярлау жəне жинаќтау;
Жыл  с а й ы н  ќ а ѕ т а р - н ау ры з 

ара лыєында  т і ркеу ге  тўратын 
жылы 17 жасќа толатын Ќазаќстан 
Республикасыныѕ азаматтары əскерге 
шаќыру учаскелеріне тіркеледі.
Тіркеуді тиісті жергілікті атќарушы 

органдар ауданныѕ (облыстыќ маѕызы 
бар ќаланыѕ) ЖƏБО-мен бірлесіп, 
азаматтарды  əскери  есепке  ќою , 
олардыѕ  санын , əскери  ќызметке 
жарамдылыќ дəрежесін айќындау, 
білім деѕгейін, алєан мамандыєы мен 
дене дайындыєы деѕгейін белгілеу 
маќсатында ўйымдастырады жəне 
жїргізеді.
Азаматтарды  əскерге  шаќыру 

учаскелеріне тіркеу туралы деректер 
негізінде ауданныѕ (облыстыќ маѕызы 
бар ќаланыѕ) ЖƏБО əскерге шаќыру 
ресурстарын Ќазаќстан Республикасы 
Ќарулы Кїштерініѕ əскер тїрлері 
мен тектері, басќа да əскерлері мен 
əскери ќўралымдары бойынша алдын 
ала бґлуді, Ќазаќстан Республикасы 
Ќорєаныс  министрлігініѕ  арнайы 
ўйымдарында  əскери-техникалыќ 
жəне басќа да мамандыќтар бойынша 
оќыту їшін кандидаттарды алдын ала 
іріктеуді жїргізеді жəне əскери оќу 
орындарына тїсуге ниет білдіретін 
адамдарды аныќтайды.
Ќазаќ с т ан  Ре спублика сыныѕ 

а з амат т а рын  ə с ке р г е  шаќыру 
учаскелер іне  т іркеуд і  олардыѕ 
тўрєылыќты жері бойынша ауданныѕ 
(облыстыќ  маѕызы  бар  ќаланыѕ) 
ЖƏБО жїргізеді.
Əрбір əскерге шаќырылушыныѕ 

жеке ісіне:

а в н о
лась
Шип

мангельды,
КО Байзаќ аудандыќ бґлімініѕ 
екторы.

мамандарды даярлау жəне жинаќтау;
Жыл  с а й ы н  ќ а ѕ т а р - н ау ры з 

ара лыєында  т і ркеу ге  тўратын 

ƏСКЕРИ МІНДЕТТІЛЕР МЕН ƏСКЕРГЕ 
ШАЌЫРЫЛУШЫЛАРДЫ ƏСКЕРИ ЕСЕПКЕ 

АЛУДЫ ЖЇРГІЗУ ЌАЄИДАЛАРЫ
1) əскерге шаќырылушыныѕ есепке 

алу картасы;
2 )  т у уы  т у р а лы  к у ə л і г і н і ѕ 

кґшірмесі;
3 )  н е к е  т у р а л ы  к у ə л і к т і ѕ 

кґшірмесі;
4 )  балаларыныѕ  тууы  туралы 

куəліктерініѕ кґшірмесі;
5 )  б і л і м і  т у р а лы  ќ ўж ат тыѕ 

кґшірмесі;
6) жўмыс  немесе  оќу  орнынан 

аныќтама;
7) жўмыс  немесе  оќу  орнынан 

мінездеме;
8 )  о т б а с ы  ќ ў р а м ы  т у р а л ы 

аныќтама;
9) əскерге шаќырылушыны зерделеу 

параєы;
10) ата-аналарымен  əѕгімелесу 

параєы;
11 )  кеуд е  ќуысы  мїшелер і н 

р е н т г е н о л о г и я л ы ќ  з е р т т е у 
нəтижелері;

12) денсаулыќ  жаєдайы  туралы 
ќўжаттар;

13)  ішкі  і стер  органдарынан , 
аныќтау  жəне  алдын  ала  тергеу 
органдарынан аныќтамалар;

14) сот органдарынан ќылмыстыќ 
жауапкершілікке тартылуы туралы 
хабарламалар;

15) азаматтыќ хал актілерін жазу 
ўйымдарынан (бўдан əрі – АХАЖ 
органдары) тегін ,  атын ,  əкесініѕ 
атын ауыстырєаны, туєан кїні мен 
жері  туралы  ґзгерістер  туралы , 
ќайтыс болуы туралы хабарламалар 
тігіледі.

Преемники традиций великого Гиппократа

ДҐЅГЕЛЕК  ЇСТЕЛДЕДҐЅГЕЛЕК  ЇСТЕЛДЕ «Əкімшілік ќўќыќ «Əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ” 
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ТЎРЄЫНДАР  НАЗАРЫНА !

МЕН ЖƏНЕ МЕНІЅ ПОЛИЦЕЙІМ» 
акциясы өтті

«М

Ќа з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Əд і л е т  Минс т рл і г і н і ѕ  2 0 1 5 
жылдыѕ  17 наурыздаєы  №156  
бўйрыєымен  Жамбыл  облысы 
(аудандары) бойынша  жеке сот 
орындаушыларыныѕ  штаттыќ 
бірлік саны бекітілді.

1.  Тараз  ќаласы  бойынша  -31 
бірлік;

2.  Байзаќ   ауданы  бойынша  -8 
бірлік;

3. Жамбыл  ауданы  бойынша  -7 
бірлік;

4 .  Жуалы  ауданы  бойынша -  4 
бірлік;

5. Ќордай ауданы бойынша – 12 
бірлік;

6 .  Меркі  ауданы  бойынша  -  7 
бірлік;

7. Мойынќўм ауданы бойынша- 3 
бірлік;

8. Сарысу  ауданы  бойынша  -  4 
бірлік;

9. Талас ауданы бойынша – 5 бірлік;
10. Т.Рысќўлов ауданы бойынша – 6 

бірлік;
11. Шу ауданы бойынша - 9 бірлік;
Жамбыл облысы бойынша барлыєы-

95 бірлік.
Їміткерлерге арналєан талаптар: 

Ќа з а ќ с т а н  Р е с п у бл и к а сыныѕ 
азаматтыєы, жиырма бес жасќа жетуі, 
жоєары  заѕгер  білімініѕ  болуы , 
жеке сот орындаушысы ќызметімен 
айналысу ќўќыєына лицензия алуы.
Ї м і т к е р л е р  ў с ы н а т ы н 

ќўжаттардыѕ тізбесі:
1. Нысан бойынша їміткерлердіѕ 

ґтініші.
Комиссияєа ўсынєанєа дейін бір 

айдан  кем  болмайтын  мерзімде 
наркологиялыќ жəне психиатриялыќ 

медициналыќ аныќтамалар ґтінішке 
ќоса беріледі.
Сонымен ќатар, їміткердіѕ біліміне, 

жўмыс тəжірибесіне, кəсіби деѕгейі 
мен  беделіне  ќатысты  ќосымша 
аќпарат  (б іл ікт іл і г ін  арттыру, 
єылыми дəрежелер мен атаќтар беру 
туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, 
мінездемелер, ўсынымдар, єылыми 
жарияланымдар жəне таєы басќалар) 
ўсынылуы мїмкін. 
Барлыќ  туындаєан  сўраќтар 

бойынша  Тараз  ќаласы ,  Тґле 
би кґшесі 53 “а” мекен-жайына 
неме с е  5 6 - 9 9 - 6 8  телефонына 
хабарласуларыѕызєа болады.

 
Жамбыл облысы Əділет 
департаменті жеке сот 

орындаушыларыныѕ ќызметін 
ўйымдастыру бґлімі.

Ќ а з а ќ с т а н Р е с п у б л и к а с ы 8. Сарысу ауданы бойынша - 4 медициналыќ аныќтамалар ґтінішке

Аз амат т а рды  ə с ке ри  е с е п ке 
алу Ќазаќстан Республикасыныѕ

ж
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К е з е к ш і  Р .ЖАҚЫПБАЕВА

 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   3  қараша

      Сәрсенбі  4  қараша

         Бейсенбі  5  қараша

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.25 “КТК” ќоржынынан ойын-сауыќты баєдарлама. 
07.10 Д/с “Вау”. 07.35 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 Жаѕалыќтар. 09.05 
Т/х “Жанќияр патшайым”. 10.05 Т/с “Культ”.  12.00 Новости. 
12.40 “Диагноз”. 13.20 Т/с “Внутреннее расследование”. 15.25 
“Семейные драмы”. 16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х 
“Махаббат мўѕы”.  19.00 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.00 
“Кесір”.  20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 
“Чёрный квадрат”. 22.15 Т/с “Культ”. 00.05 Т/с “Внутреннее 
расследование”. 01.50 “Орталыќ редакция”. 02.15 Жаѕалыќтар. 
02.40 “КТК” ќоржынынан ойын-сауыќты баєдарлама.  03.25 Т/х 
“Жанќияр патшайым”. 04.10-05.10 Т/х “Ќарадайы”. 

06.00 “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.22 “101 кеѕес”. 
08.15 “Достояние республики”. Алла Пугачева. 11.00 Т/с 
“Пятницкий. Глава третья”. 12.00 “X factor” кїнделік.  12.10  Т/х 
“Сїйген жар”. 13.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 14.10 Т/х 
“Сваты 4”.  15.20 “Первые новости”.  15.30 “Судебные истории”. 
16.30 “Давай поженимся!”. 17.40  “Есть такая буква!”. К юбилею 
“Поле чудес”.  18.55 Т/с “Красивая жизнь”.  20.00 “Главные 
новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 
22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 23.25 “П@ytina” баєдарламасы. 
23.50 “X factor” дневник. 00.00 Т/с “Паук”. 02.25 “П@ytina”. 
02.50 Т/с “Ментовские войны-6”. 03.35 “Контрольная закупка”.

ЕВРАЗИЯ

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа 
кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10 “Подари детям жизнь”. 10.15, 
22.20 Т/с “След”. 11.00 Новости. 11.10, 01.05 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”. 11.45 “Магия кухни”. 12.15, 21.30  Т/х “Ќыз жолы”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Д/ф “Кулагин и партнёры”. 14.05 Т/с “Условия 
контракта”.  15.00 Новости. 15.15, 19.05 “Біздіѕ їй”. 16.00 “Ґмір 
сабаќтары”. Деректі драмасы. 16.30 Т/х “Кеѕесшілер”. 17.00 
Жаѕалыќтар. 17.10 Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”. 18.00 Новости. 
18.15 Т/х “Агент Z”.  20.00, 00.05 Жаѕалыќтар. 20.30 “100 бизнес-
тарихы”. 21.00, 00.35 “Итоги дня”. 23.05 “Кґзќарас”. 23.35 “Бюро 
расследований”.  01.40 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Їш жїрек”. 10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Т/с 
“Индус”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/с “Айти-молодец”. 
15.00 Т/с  “Городские легенды”. 15.30 Х/ф “Поездка в Америку”.  
18.00 Т/с “Кухня-4”. 19.00 Т/с “Дом-весы-2”. 20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 22.00 “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/с “Айти-
молодец”.  00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Т/х “Алєашќы махаббат”. 
02.00 Х/ф “Представь себе”. 04.00 “Ќазаќша концерт”.

06.00 “Жить здорово”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 12.00 “X factor” кїнделік.    
12.10 Т/х “Сїйген жар”. 13.10 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
14.10 Т/х “Сваты 4”. 15.20 “Первые новости”.  15.30 “Судебные 
истории”. 16.30 “Давай поженимся!”. 17.40 “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Красивая жизнь”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х  
“Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”.  22.20 Т/х “Джодха  
жəне Акбар”. 23.25 “П@ytina” баєдарламасы.  23.50 “X factor” 
дневник.  00.00 Т/с “Паук”.

06.05 М/ф. 06.25 “КТК” ќоржынынан”. 07.10 Д/с “Вау”. 07.35  Т/х  
“Ќарадайы”. 08.40 Жаѕалыќтар. 09.05 Т/х “Жанќияр патшайым”. 
10.05 Т/с “Культ”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 13.20 
Т/с “Внутреннее расследование”. 15.25  “Семейные драмы”. 
16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”.  

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Біздіѕ аєай”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ.  13.00 “Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 
22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы.  16.10, 00.55  
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05, 05.05 Д/ф “Ќазаќ даласыныѕ 
ќўпиялары”.  17.30, 19.30, 00.05, 03.00 “KAZNEWS”. 17.55 
М/с “Əуежай”.  18.10 “Ќўтќарушы кїшіктер”. 18.35 “Жїзден 
жїйрік”. 19.00 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 20.20 
“Айтуєа оѕай”.   22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 
“Кґѕілашар”.  01.50 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа 
кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10 “Подари детям жизнь”. 10.15, 
22.20 Т/с “След”. 11.00 Новости. 11.10, 01.05  “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”.  11.45 “Магия кухни”. 12.15, 21.30 Т/х “Ќыз жолы”.   13.00  
Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Кулагин и партнёры”. 14.10 Т/с “Условия 
контракта”. 15.00 Новости. 15.15 “Біздіѕ їй”. 16.00 Д/с “Ґмір 
сабаќтары”. 16.30 Т/х “Кеѕесшілер”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.10 
Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”.  18.00 Новости. 18.15 Т/х “Агент 
Z”. 19.05 “Жекпе-жек”.  20.00, 00.05 Жаѕалыќтар.  20.30 Д/ф “На  
бескрайних просторах времени”. 21.00, 00.35 “Итоги дня”.  23.05 
“Кґзќарас”. 23.35 “100 бизнес-тарихы”. 01.40 Жаѕалыќтар.

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 “Жить здорово”. 06.50 Жаѕалыќтар.  07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 12.00 “X factor”. Кїнделік.  
13.10 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 14.10 Т/с “Сваты-4”. 
15.20 “Первые новости”. 15.30 “Судебные истории”. 16.30 “Давай 
поженимся!”. 17.40 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Красивая жизнь”.  
20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 23.25 “П@ytina”.  
23.50 “X factor”. Дневник.  00.00 Т/с “Паук”. 02.25 “П@ytina”. 
02.50 Т/с “Ментовские войны-6”. 03.35 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Їш жїрек”. 10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Т/с 
“Индус”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/с.  14.00 Т/с “Айти-молодец”. 
15.00 Т/ф “Городские легенды”. 15.30 Х/ф “Ужин с придурками”. 
18.00 Т/с “Кухня-4”. 19.00 “Дом-весы-2”.  20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х 

07.25 Əнўран. Аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости.  10.10 “Сазды əуен”. 10.25 

“Телеблокнот”. 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/х. 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 “Алтын бесік”. 18.10 
“Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х.  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 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Біздіѕ аєай”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45  “Айтуєа оѕай”.  
12.30 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ. 13.00 “Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 
22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 00.55 
Т/х  “Жїрегім сізге аманат”.  17.05 “SPORT.kz”. 17.30, 19.30,  00.05, 
03.00  “KAZNEWS”.  17.55 М/с “Əуежай”. 18.10 М/с “Ќўтќарушы 
кїшіктер”. 18.35 “Жїзден жїйрік”. 19.05  “Ќылмыс пен жаза”. 
20.20 “Айтуєа оѕай”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  
23.30 “Кґѕілашар”. 01.50 “Дауа”. 02.20 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 02.55 “Еѕбек тїбі-береке”. 03.50 “Кґк тарландары”. 
04.40 “Серпіліс”. 05.30 “Ќылмыс пен жаза”.

06.05 М/ф. 06.25 “КТК” ќоржынынан ойын-сауыќты баєдарлама. 
07.10 Д/с “Вау”. 07.35 Т/х  “Ќарадайы”. 08.30 Жаѕалыќтар. 09.05 
Т/х “Жанќияр патшайым”. 10.05 Т/с “Культ”. 12.00 Новости. 
12.40 “Главная редакция”. 13.20 Т/с “Внутреннее раследование” 
15.25 “Семейные драмы”. 16.30 “Айтылмаєан аќиќат”. 17.00 
Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00 
Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.00 “Орталыќ редакция”. 
20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 
22.15 Т/с “Культ”. 00.05 Т/с “Внутреннее расследование”. 
01.50 “Айтылмаєан аќиќат”. 02.15 “Жаѕалыќтар”. 02.40 “КТК” 
ќоржынынан ойын-сауыќты баєдарлама. 03.25 Т/х “Жанќияр 
патшайым”. 04.10-05.10 Т/х “Ќарадайы”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Біздіѕ аєай”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”.  12.30 
“Кґѕілашар”.  13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00 “Келін”. 
15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 00.55 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 17.05 “Келбет”. 17.30, 19.30, 00.05, 03.00 “KAZNEWS”.  
17.55 М/с “Əуежай”. 18.10 М/с “Ќўтќарушы кїшіктер”. 18.35 
“Жїзден жїйрік”. 19.05, 01.50, 05.35 “ШЌО “Їміт” балалар їйі. 
Арнайы жоба. 20.20 “Айтуєа оѕай”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 23.30 “Кґнілашар” əзіл-сыќаќ баєдарламасы. 02.10  
“Агробизнес”. 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 03.50 
“Кґк тарландары”. 04.35 “Келбет”. 05.00 “Дауа”.  

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 
“Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 22.20 Т/с “След”. 10.50 
“Экономкласс”. 11.00  Новости. 11.10, 01.05 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”.  11.40 “Магия кухни”. 12.10 “Подари детям жизнь”. 12.15, 
21.30 Т/х “Ќыз жолы”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/с “Кулагин 
и партнёры”. 14.10 Т/с “Условия контракта”. 15.00 Новости. 
15.15, 01.40 “Бўйымтай”. 16.00 “Ґмір сабаќтары”. Деректі 
драмасы. 16.30 Т/х “Кеѕесшілер”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.10 
Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”. 18.00 Новости. 18.15 Т/х “Агент 
Z”. 19.05 “Біздіѕ їй”.  20.00, 00.05 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро 
расследований”. 21.00, 00.35 “Итоги дня”. 23.05 “Кґзќарас”. 
23.35 “Арнайы хабар”. 02.25 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Алтын бесік”. 10.50  
“Ґрлеу”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  
“Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 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 “Сґз жебе”.   
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х.  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 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Їш жїрек”.10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Т/с 
“Индус”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/с “Айти-молодец”. 
15.00 Т/с “Городские легенды”. 15.30 Х/ф “Представь себе”.  18.00 
Т/с “Кухня-4”. 19.00 Т/с “Дом-весы-2”. 20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/с 
“Айти-молодец”. 00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Т/х “Алєашќы 
махаббат”. 02.00 Х/ф “Маленький свидетель”. 05.00 “Ќазаќша 
концерт”. 

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 17.10  “KAZNET”. 07.30 “Такси”. 08.00, 20.30, 00.50 
Новости “20:30”. 08.00, 20.30, 00.20 Жаѕалыќтар. 09.00, 15.50  Т/х 
“Єажайып отбасы”. 10.20, 22.10   Т/х “Байлыќќа бастаєан”. 11.30, 
18.00 Т/х “Мадхубала”. 13.30 “Открытая студия”. Ток-шоу. 14.10 
“Ќыз-Жібек” анимациялыќ фильмі. 14.35, 23.10 Т/с “Аббатство 
Даунтон”. 17.30 “Такси”. 21.00 Т/с “Сын отца народов”. 01.20 Əн 
шашу. 

АСТАНА

07.00, 17.10 “KAZNET”. 07.30 “Такси”. 08.00, 20.30, 00.50 
Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар.  09.00, 15.50 
Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20, 22.10 Т/х “Байлыќќа бастаєан”. 
11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 13.30 “Сырласу”. Ток-шоуы. 14.10 
“Ќыз-Жібек” анимациялыќ фильмі. 14.35, 23.10 Т/с “Аббатство 
Даунтон”.  17.30 “Такси”. 21.00 Т/с “Сын отца народов”.   01.20   
Əн шашу. 

АСТАНА

07.00, 17.10 “KAZNET”. 07.30 “Такси”. 08.00, 20.30, 00.50  
Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар.  09.00, 15.50 
Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20, 22.10 Т/х “Байлыќќа бастаєан”. 
11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 13.30 Арнайы жоба. “Той жыры”. 
13.50 “Ел аузында”. 14.10 “Ќыз-Жібек” анимациялыќ фильмі.  
14.35, 23.10 Т/с “Аббатство Даунтон”. 17.30 “Такси”. 21.00 Т/с 
“Сын отца народов”.  01.20 “Əн шашу”.  

АСТАНА

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата”. 
09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 
“Телеблокнот”. 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/х. 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 “Жаса, меніѕ елім”. 
18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/с. 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”. 

(Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы мүмкін).  
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ХАБАР
КТК

         Дүйсенбі  2  қараша   
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 09.55 “Апта. 
кz”. 11.00 “Серпіліс”. 11.50 “Дауа”. 12.25, 05.30 “Аќсауыт”. 
13.00 “Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 00.55 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 17.00, 05.00 “Меніѕ Ќазаќстаным!”.  17.30, 19.30, 
00.05, 03.00 “KAZNEWS”.17.55 М/с “Əуежай”. 18.10 М/с 
“Ќўтќарушы кїшіктер”. 18.35 “Жїзден жїйрік”. 19.05 
“Тарих толќынында”. 20.20 “Айтуєа оѕай”. 21.05 Т/х 
“Біздіѕ аєай”. 22.55  “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
23.30 “Кґѕілашар”. 01.50 “SPORT.kz”. 02.20 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 02.55 “Еѕбек тїбі-береке”. 
03.50 “Кґк тарландары”. 04.35 “Тарих толќынында”.

06.00 “Жить здорово” (каз).  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”.  11.00 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 12.00 “X factor”. 
Кїнделік. 12.10 Т/х “Сїйген жар”. 13.05 “Əйел сыры...”. 14.10 Т/с 
“Сваты-4”. 15.20 “Первые новости”. 15.30  “Судебные истории”. 
16.30 “Давай поженимся!”. 17.40 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с 
“Красивая жизнь”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген 
жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.25 “П@ytina” баєдарламасы. 23.50 Т/с “X factor”. Дневник. 00.00 
Т/с “Палач” (закл. сер.). 02.25 “П@ytina” баєдарламасы. 02.50 Т/с 
“Ментовские войны-6”.03.35 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  09.00 Т/х “Їш 
жїрек”.  10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
11.00 Т/с “Индус”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/с. 14.00 Т/с “Айти-
молодец”. 15.00 Т/с “Городские легенды”. 15.30 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена”. 18.00 Т/х “Кухня-4”. 19.00 “Дом-весы-2”.  
20.00 “Информбюро”.  21.00  Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен 
келерсіѕ”. 23.00 Т/с “Айти-молодец”. 00.00   “Дом-весы-2”. 01.00 
Т/х “Алєашќы махаббат”. 02.00 Х/ф “Ужин с придурками”. 04.00 
“Ќазаќша концерт”.

06.05 М/ф. 06.30 К/ф “Зина-Зинуля”. 08.00 “КТК” ќоржынынан”. 
08.50 “Кґѕілді отбасы”. 09.50 “Дорога домой”. 10.00 “Слуги 
народа”. 10.50 “Портрет недели”. 12.05 Х/ф “Пять лет и один 
день”. 14.05 “Другая правда”. 15.05 “Эксперимент”.  15.35 
“Əйел ќырыќ шыраќты”. 16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 
20.00 “Айтылмаєан аќиќат”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние 
новости. 21.40 “Главная редакция”. 22.20 Т/с “Культ”. 00.10 
Т/с “Внутреннее расследование”. 01.50 “Біздіѕ концерт”. 02.50 
Жаѕалыќтар. 03.15 К/ф “Зина-Зинуля”. 04.40-05.10  Д/с “Вау”.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 Х/ф “Мачеха”. 09.00, 15.50  Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20, 
22.10 Т/х “Байлыќќа бастаєан”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 
13.00 “20:30”. 13.50 М/ф “Ну, погоди!”. 14.35, 23.55 Т/с 
“Аббатство Даунтон”. 17.10 “20:30 біздіѕ уаќыт”. 20.00, 01.00 
Жаѕалыќтар. 20.30, 01.30 Новости. 21.00 Т/с “Сын отца народов”. 
23.15 “Открытая студия”. Ток-шоу.

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 “Жеті кїн”. 
11.00, 01.20 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. Д/с. 11.35 “Подари детям  
жизнь”. 11.40 “Магия кухни”. 12.15 М/с “Маша и медведь”. 12.35 
М/с  “Путешествия Жюля Верна”.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф 
“Кулагин и  партнёры”. 14.10 Т/с “Условия контракта”. 15.00 
Новости. 15.15, 01.55 “Бўйымтай”.  16.00 “Ґмір сабаќтары”. 
Деректі драмасы. 16.30 Т/х “Кеѕесшілер”. 17.00 Жаѕалыќтар. 
17.10 Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”.  18.00  Новости. 18.15 Т/х 
“Агент Z”.  19.00 “ТВ БИНГО”. 20.00, 00.20  Жаѕалыќтар. 20.30 
“Арнайы хабар”. 21.00, 00.50 “Итоги дня”.  21.30 Т/х “Ќыз жолы”. 
22.20 Т/с “След”. 23.05 “Кґзќарас”. 23.35 “Жекпе-жек”.  02.40 
Жаѕалыќтар.

Маман кеѕес бередіМаман кеѕес береді

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.   09.30 “Апта жаѕалыќтары”.  
10.10 “Сазды əуен”. 10.35 “Ел  ертеѕі”. 11.10 “Балаларєа  базарлыќ”.  
11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 
11.45 Т/х.  12.30 Деректі фильм.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 
13.20 “Айша бибі”.  13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”. 17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші 
студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х. 20.00  
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 
кїмбірі”. 20.55 Деректі фильм. 21.10 “Ќоєам жəне заѕ”. 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”. 

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-404-10-105. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Ақжар 

ауылы,  С.Сейфуллин көшесі, №44 үйдің тұрғыны болған 
Бейсбаев Серіктің  2015  жылдың  18 шілдесі күні қайтыс 
болуына  байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Ақжар ауылы,  

С.Сейфуллин көшесі, №44 үйдің тұрғыны болған 
Бейісбаев Нұртас Серікұлының 2015  жылдың  27 
тамызы күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, 

бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  №92 үйде  орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  А.Асырауоваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-405-10-105. Байзакским районным судом возбуждено 

гражданское дело по заявлению Бешлиевой Л.М., 
проживающей в Байзакском районе, село Сарыкемер, 
улица Желтоксан №5, о признании её мужа Гуржиева 
Александра Аслановича, 27.08.75 года рождения, 
безвестно отсутствующим. 
Лицам, имеющим сведения о месте пребывания 

Гуржиева А.А., просьба сообщить в Байзакский районный 
суд Жамбылской области по адресу: село Сарыкемер, 
улица Байзак батыра №93 в трёхмесячный срок со дня 
публикации объявления.

*                  *                   *
Т-406-10-105. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қосақ 

ауылы,  Центральная көшесі, №45 үйдің тұрғыны болған 
Курманова Сериккульдің  2008  жылдың  15 желтоқсаны 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, 

бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
К. Орынқұлов көшесі  №9 “а” пәтер 6 үйде  орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  Г.Бейсенбаеваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-407-10-105. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Қызыл жұлдыз ауылы, 1 бұрылыс Нұрбаев көшесі 
№4/1 үйдің тұрғыны болған Куатбекова Кульгайша 
Нусупбаевнаның 2007  жылдың 10 желтоқсаны күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жария-ланғаннан кейін, 

бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
Смаилов көшесі  №1 ”а” үйде орналасқан   нотариалдық 
кеңсе қызметкері  Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-408-10-105. “Құрама” шаруа қожалығының 

(жетекшісі Халымбетов Есенбек Молдазайымович) мөрі 
мен бұрыштамасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп табылсын.

*                  *                   *
Т-409-10-105. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Кеңес  

ауылы,  К.Байдалы көшесі №34 үйдің тұрғыны болған 
Шымырбаева Алиманың  2014  жылдың  21 наурызы 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жарияланғаннан кейін,  

бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
Медеулов көшесі  №33 ”а” үйде  орналасқан   нотариалдық 
кеңсе  қызметкері  З.Назарбековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-410-10-105. Открылось наследство после смерти 

Василиади Виктора Григорьевича, умершего 25 апреля 
2015 года, на день смерти проживавшего по адресу: 
Жамбылская область, Байзакский район, ул. Амангельды, 
№62.
Наследникам в течение месяца, после публикации 

объявления, обращаться в нотариальную контору по адресу: 
Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер, 
ул. Абилекова, №3, к нотариусу Л.Мамековой.

*                  *                   *
Т-411-10-105. “Аском”  жеке кәсіпкерлігінің 

(жетекшісі Акбергенова Салтанат Рахметжановна) 
мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылсын.

ТҰМАУДЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ
А.Постанов,
Байзаќ  аудандыќ   тўтынушылардыѕ 

ќўќыќтарын ќорєау басќармасыныѕ басшысы.

Жыл сайын жылдыѕ суыќ мезгілінде халыќ 
арасында тўмау жəне басќа жіті респираторлыќ 
вирустыќ жўќпалы аурулардыѕ жаппай тіркелуі 
баќыланады.
Əр жылдыѕ маусымында аудан халќы арасында 

жіті респираторлыќ вирусты жўќпалы аурулар 
мен  тўмау  бойынша  сырќаттанушылыќтыѕ 
пневмония тїріндегі асќынулардыѕ тіркелуімен 
эпиджаєдайыныѕ кїрделенуі баќыланды.
Тўмау əр адам їшін ќауіпті. Ол халыќ денсаулыєына 

жəне жалпы ел экономикасы мен оныѕ ішінде бґлек 
отбасы экономикасына маѕызды нўќсан  келтіреді. 
Осылайша, жыл сайын ўзаќ мерзімге жїз мыѕдаєан 
адам белсенді ґмірдіѕ санатынан шыєып ќалады.
Тўмаудыѕ кґтерілу жəне бїркетпелерініѕ тіркелу 

маусымында ўйымдар мен кəсіпорындардыѕ 
басшылары мамандардыѕ тўмауєа шалдыєуы 
себепті жўмысќа шыќпауы мен ґндіріс тиімділігініѕ 
тґмендеуіне  байланысты  елеулі  шыєынєа 
ўшырайды.
Тўмаудыѕ алдын алудыѕ еѕ тиімді шарасы болып, 

уаќытында екпе алу саналады. Екпе деген, ол да 
дəрі, біраќ ауруды емдемейді, оныѕ алдын алады. 
Тўмау жəне басќа жіті респираторлыќ вирусты 

жўќпалы  аурулар  маусымыныѕ  басталуына 
байланысты, мекеменіѕ жылдыѕ ќыс мезгіліндегі 
жўмысына дайындыєын ќамтамасыз етуіѕіз ќажет, 
сонымен ќатар мекеме ќызметкерлерін егуге 
ќажетті ќаржыныѕ бґліну немесе ќызметкерлердіѕ 
аумаќтыќ емханаларда ґз ќаражатына екпе алу 
мїмкіндіктерін, індет маусымын кїтпестен алдын 
ала (ќазан-ќараша айларында) ќарастырып ќоюыѕыз 
ќажет.

“Айти-молодец”. 00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Т/х “Алєашќы 
махаббат”. 02.00 Х/ф “Поездка в Америку”. 04.00 “Ќазаќша 
концерт”.

18.30 Т/х “Əйел ќырыќ шыраќты”.  20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Наша правда”.  22.50 Т/с “Культ”. 00.40 
Т/х  “Внутреннее расследование” (закл. сер.). 02.15 “Кесір”. 02.40 
Жаѕалыќтар. 03.05 “КТК ќоржынынан”. 

Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімі 
мен Байзақ ауданы білім қызметкерлері 
кәс іподақ  комитет і   ардагер  ұстаз , 
ауданның Құрметті азаматы

Рүстем Ысқақұлының
қайтыс болуына байланысты  марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына  
ортақтасып,  көңіл айтады. Т-413-10-105.

ЌАЗЫНАЛЫ ЌАРТЫМЫЗ ЕДІ...
ЇСТІМІЗДЕГІ  ЖЫЛДЫЅ 

2 4  Ќ А З А Н Ы  К Ї Н І 
АРДАГЕР ЎСТАЗ, БАЙЗАЌ 
АУДАНЫНЫЅ  ЌЎРМЕТТІ 
А З А М А Т Ы  Р Ї С Т Е М 
ЫСЌАЌЎЛЫ  ҐМ І РДЕН 
О З Д Ы .  Ќ А З Ы Н А Л Ы 
Ќ А Р Т Ы М Ы З Д А Н 
А Й Ы Р Ы Л У  Б І З  ЇШ І Н 
АУЫР ДА ОРНЫ ТОЛМАС 
ЌАЙЄЫ .  БЇКІЛ  САНАЛЫ 
ЄЎМЫРЫН  ЖЕТК ІНШЕК 
Ў Р П А Ќ Ќ А  С А П А Л Ы 
Б ІЛ ІМ  МЕН  ТАЄЫЛЫМЫ 
МОЛ  ТƏ Р БИ Е  Б Е РУ Г Е , 
АУЫЛДЫЅ ,  АУДАННЫЅ 
ЭКОНОМИКАЛЫЌ-ƏЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНА АРНАЄАН 
ХАЛЫЌ ЌАЛАУЛЫСЫ РЇСТЕМ ЫСЌАЌЎЛЫНЫЅ ЕЅБЕГІН 
БІЗ ЕШЌАШАН ЎМЫТПАЙМЫЗ.  ЖОЄАРЫ МƏДЕНИЕТТІ, 
ОЗЫЌ ОЙЛЫ, КҐРКЕМСҐЗДІЅ ШЕБЕРІ, ЖАЅАЛЫЌЌА 
ЖАНЫ ЌЎМАР ТЎЛЄАНЫЅ  ПЕДАГОГИКАЛЫЌ ЖЎМЫСЌА 
ЌОСЌАН ЇЛЕСІ БІР ТҐБЕ. 
ОЛ 1972-1988 ЖЫЛДАР АРАЛЫЄЫНДА СВЕРДЛОВ 

АТЫНДАЄЫ ОРТА МЕКТЕБІНДЕ (ЌАЗІРГІ С.АБЛАНОВ 
АТЫНДАЄЫ ОРТА МЕКТЕБІ) ЌАЗАЌ ТІЛІ МЕН ƏДЕБИЕТІ 
ПƏНІНІЅ МЎЄАЛІМІ, МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫНЫЅ ОЌУ-
ТƏРБИЕ ІСІ ЖҐНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫ, МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫ 
ЌЫЗМЕТТЕРІН АТЌАРЄАН. Р.ЫСЌАЌЎЛЫ 1970-1972 
ОЌУ ЖЫЛДАРЫНДА МЕКТЕПТІК-КАБИНЕТТІК СИСТЕМАЄА 
КҐШКЕНДЕ, АУДАН КҐЛЕМІНДЕ БІРІНШІ БОЛЫП ЌАЗАЌ 
ТІЛІ МЕН ƏДЕБИЕТІ КАБИНЕТТЕРІН МАМАНДЫЌЌА 
БАЄДАРЛАУ КАБИНЕТІ РЕТІНДЕ ЖАБДЫЌТАП, БАРШАЄА 
ЇЛГІ-ҐНЕГЕ  КҐРСЕТЕ  БІЛГЕН  ЖАН  ЕДІ .  САБАЌ 
БЕРУДЕГІ ЇЗДІК ТЕ ОЗЫЌ ТƏЖІРИБЕСІ РЕСПУБЛИКА 
КҐЛЕМІНЕ ТАРАЛЫП, ЕЅБЕГІН ЕЛЕГЕН АУДАНДЫЌ, 
ОБЛЫСТЫЌ ОЌУ БҐЛІМДЕРІ 1957 ЖЫЛЫ АЛМАТЫДА 
ҐТКЕН ЌАЗАЌ ТІЛІ МЕН ƏДЕБИЕТІ МЎЄАЛІМДЕРІНІЅ 
ТЎЅЄЫШ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА ДЕЛЕГАТ ЕТІП ЖІБЕРЕДІ. 
ЌАЗАЌ ТІЛІ ГРАММАТИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ ҐЗГЕРІСТЕР 
ЕНГІЗУГЕ ҐЗІНДІК ЇЛЕСІН ЌОСАДЫ. СОНЫМЕН ЌАТАР 
ЇЗДІК ТЕ ЕЛЕУЛІ ЕЅБЕКТЕРІНІЅ НƏТИЖЕСІНДЕ  ЕКІ РЕТ  
ОБЛЫСТЫЌ ЖƏНЕ МОСКВАДА ҐТКЕН МЎЄАЛІМДЕР 
СЪЕЗІНЕ ДЕЛЕГАТ БОЛЄАН. 
РЇСТЕМ  ЫСЌАЌЎЛЫ  ЌОЄАМДЫЌ  ЖЎМЫСТАРЄА 

ДА БЕЛСЕНЕ АТСАЛЫСЫП, ҐМІРІНІЅ СОЅЫНА ДЕЙІН 
ҐЛКЕМІЗДІЅ ҐРКЕНДЕУІНЕ ҐЛШЕУСІЗ ЕЅБЕК СІЅІРГЕН 
АЗАМАТ. АТАП АЙТСАЌ, АУЫЛДЫЅ МЕКТЕП САЛУ 
ІСІНЕ, ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНАН ЌАЙТПАЙ ЌАЛЄАН 
БОЗДАЌТАРЄА  ЕСКЕРТКІШ  ОРНАТУЄА ,  АУДАНДА 
БІРІНШІ БОЛЫП 1989 ЖЫЛЫ МƏДЕНИЕТ ЇЙІН САЛУЄА, 
ДƏРІГЕРЛІК ПУНКТТЕРДІ ЌАЙТА АШТЫРУЄА, АУЫЛДЫЅ 
ТЎРЄЫНДАРЫН КҐГІЛДІР ОТЫНМЕН ЌАМТАМАСЫЗ 
ЕТУГЕ, Т.Б. ТОЛЫП ЖАТЌАН ИГІ ІСТЕРГЕ ЎЙЫТЌЫ 
БОЛА БІЛДІ. 
ХАЛЌЫНЫЅ ЌАЛАУЛЫСЫ, ЕЛІНІЅ ЕЛЕУЛІСІ БОЛА 

Б ІЛГЕН  ЌАРТ  ЎСТАЗДЫЅ  ЎРПАЌТАРЫ   БЇГІНДЕ 
ПЕДАГОГИКА САЛАСЫНДА ҐЗІНДІК ОРНЫ БАР МАМАН 
ИЕЛЕРІ БОЛЫП, ƏКЕЛЕРІНІЅ ЎЛАЄАТТЫ ҐМІРІН ЖАЛЄ
АСТЫРУДА.                                                       
НАР ТЎЛЄАЛЫ АРЫСЫМЫЗДЫЅ ЎЛ-ЌЫЗДАРЫ МЕН 

ЎРПАЌТАРЫНЫЅ ЌАЙЄЫСЫНА ОРТАЌТАСА ОТЫРЫП, 
ЖАТЌАН ЖЕРІ ЖАЙЛЫ, ТОПЫРАЄЫ ТОРЌА БОЛСЫН 
ДЕМЕКШІМІЗ.

С.Абланов атындаєы 
орта мектебініѕ ўжымы. Т-412-10-105.


