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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

МӘҢГІЛІК ПОЛКМӘҢГІЛІК ПОЛК
«Мәңгілік полк» акциясы биылғы жылы да 

жалғасын табатын болады. Аталмыш акция 
аясында ұрыс даласында қаза тапқан немесе 
соғыста алған жарақаттарының салдарынан 
соғыстан кейін қайтыс болған майдангерлердің 
балалары, немерелері және шөберелері 
«Мәңгілік полктың» қатысушысы бола алады. 

9 Мамырда аудан орталығында өтетін шараға 
қатысу үшін тілек білдірушілер А 3 форматында 

атасының немесе әкесінің портретін жасатуы керек. Мүмкіндігінше транспарант 
істеп, суретті соған бекітіңіз, суретте қаза тапқанның тегі, аты, әкесінің аты, оның 
әскери шені (егер белгілі болса) көрсетілуі керек. Газет редакциясының 22-579 
телефоны бойынша міндетті түрде тіркеліңіз. 9 мамырдағы мерекелік шаралар 
кезінде «Мәңгілік полк» қатысушыларына жиналатын орын қосымша хабарлана-
тын болады. Бір колоннада сап түзеп, аталарымыз бен әкелеріміздің портреттерін 
қолға ұстап Саумалкөл ауылының орталық көшесінің бойымен Даңқ монументінің, 
Мәңгілік алаудың жанынан өтеміз. Біздің батырларымыз ол күні бізбен бірге бір 
сапта болады. Транспарант болмаған жағдайда, акцияға қатысушылар колонна 
сапына кез келген форматтағы суретпен тұруына болады. 
Сондай-ақ акция ауданның ауылдық округтерінде өтеді. Қатысушылардың 

жиналатын жерлерін ауылдық әкімдіктерден білесіздер.
Ұйымдастыру комитеті.

Жыл сайын көктем келісімен ауданымызда елді мекендерді абат-
тандыру, көгалдандыру және қыстан кейінгі күл-қоқыстардан тазарту 

жұмыстары жүргізілуде. Осыған орай ауданымызда  елді мекендерді 
абаттандыру үшайлығы да бастау алды. 
Құрметті мұсылман бауырлар!
Осы жылдың 30 сәуірі күні (айдың соңғы сенбісі) ауданымыздағы ата-

бабаларымыздың зираттарын  күл-қоқыстардан тазалауға бір адамдай жұмыла 
атсалысуға шақырамын.

«Өлі разы болмай, тірі байымайды» дейді. Сондықтан барша мұсылман қауымын ата-

Ата-бабалар зиратын тазалайықАта-бабалар зиратын тазалайық

Тазалықты  сақтау, оған айрықша мән беру-
әрбір адамның туған жеріне деген жанашырлықты 

қажет етеді. Әсіресе ауыл тазалығын сақтау өте 
маңызды шаруа екені айтпаса да түсінікті. 

Жылдың көктемгі және күзгі маусымдарында үш айға 
жоспарланған тазалық айлықтары жарияланып, қоршаған 
орта мен экологиялық заң талаптарына сай санитарлық 
–эпидемиологиялық тазалық, көгалдандыру, абаттандыру 

Қайырымдылық сенбілігі
АУЫЛ ТАЗАЛЫҒЫ – БАРШАҒА ОРТАҚАУЫЛ ТАЗАЛЫҒЫ – БАРШАҒА ОРТАҚ

жұмыстары қолға алынады.
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына, Ұлы 

Жеңістің 71 жылдығына орай өткен қайырымдылық сенбілігіне 
ауданымыздың 406 кәсіпорындары мен ұйымдарынан,  білім 

мекемелерінен 20 мыңнан астам адам қатысып, 
қырықтан астам техника тартылды. 
Аталмыш сенбілікте 610 мың шаршы метр алқап 

тазаланып, 1240 тоннадан астам тұрмыстық қалдық 
шығарылды, 120 шақырымдағы жолдарға қиыршық 
тастар төселіп, 7360 шаршы метр алқаптағы 75 
ескерткіштердің маңайлары тазаланып жөнделді. 
Осындай игі шарада шағын ауданда орналасқан «Ал-
тын адам» композициясының жанына жас көшеттер 
отырғызылды. Жасыл шыршалы Аллея отырғысы 
шарасына аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров, аудандық 
мәслихаттың хатшысы Берік Жанахметов, еңбек 
ардагерлері Кәрібай Жақыпов пен Жеңіс Байманов, 
ауданның мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарының 
қызметкерлері, аудан жастары мен оқушылары 
қатысты.
Сенбілік барысында түскен қаржы қайырымдылық 

шараларын ұйымдастыруға және Ұлы Отан соғысы 
ардагерлері мен мүгедектерін, тыл еңбеккерлерін  
қолдауға жұмсалатын болады. 
Осы күні барлық мекемелер мен ұйымдар 

ұйымшылдықпен қайырымдылық сенбілігіне шығып, 
қоршаған ортаны тазалауда ауқымды жұмыстар 
атқарып жатса, кейбір аудан тұрғындары мен сауда 
орындарының иелері мен қызметкерлері өз үйлері 
мен сауда орындарының маңайларын тазалаудан 
қауқарсыз. Бұл қалай?  
Қоршаған ортаның тазалығы тұрғылықты 

азаматтардың деңгейін, мәдениеті мен біліктілігін 
танытады. Халқымыздың «Ауылын көріп, азаматын 
таны» деп, әр тұрғынның өздері тұратын ауыл-
аймақтың тазалығына жанашырлық көзқарасын 
пайымдап жатады.
Сайып келгенде, тұрғындардың туған жеріне деген 

патриоттық сезімі, жанашырлығы төмен тұруы деме-
ске лажымыз жоқ. 
Сол күні аудан орталығы әжептәуір тазарып 

қалды. Бірақ та, кей үйлер мен мекемелер, сауда 
орындарының маңайы әлі де тазалықты қажет етеді. 

Сондықтан бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасын таба 
берері сөзсіз.

Өз хабарымыз.
Суретті түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ.

Табиғат - біздің екінші үйіміз. Табиғат бізді 
тамақтандырады, киіндіреді, көңілімізді сергітіп, 

жанымызға күш – қуат береді, дертімізге шипа бо-
лады.

Күні кеше ғана ауданда өткен қайырымдылық сенбілігінде  
аудан орталығы Саумалкөл ауылының, ауылдық округтердің 
мекемелері тазалау жұмыстарына кіріскен болатын, әсіресе 
мемлекеттік мекемелер, мектептер, жеке меншік орынның 
кәсіпкерлері де өздері жұмыс атқарып жүрген мекемелердің 
ауласын тазартқан болатын.  Бұл жұмыстар әрі қарай да 
жалғаса беретіні анық. 
Қазірдің өзінде аудан тұрғындары өз ауласы, үйі, мекеме 

маңын тазалай беруге табиғат тарапынан үлкен қолдау болып 
тұрған жоқ па?
Өйткені, аудан орталығының қай көшесінен жүрсек те, 

барлық жерлерде аяқ алғысыз шашып тастаған қоқсықтан, саз 

Ойтүрткі
БАРШАНЫҢ МІНДЕТІ – ТАЗАЛЫҚТЫ САҚТАУБАРШАНЫҢ МІНДЕТІ – ТАЗАЛЫҚТЫ САҚТАУ

балшықтан кейде жүре де алмай қаласың. Мысал ретінде шағын 
аудандағы көпқабатты үйлерді (суретте) алар болсақ, үйлердің 
маңайы толған қоқыс, орналасқан үйлердің алаңдарының 
жанының барлығы да дерлік  қаусап жатқан ағаш бұтақтарының 

сынығы, оған босап қалған  түрлі-
түсті пішіндегі бөтелкелер, ол аз 
дегендей түрлі-түсті суреттермен 
әшекейленген қағаз қиындылары, 
нақтысы, лақтырып тастаған түрлі 
заттардың қораптарына толы.
Арнайы орнатылған қоқысты 

тастауға арналға жәшіктерге салмай, 
қыс бойы терезеден лақтыра берген 
сыңайлы. Өйткені дәл үйлерінің аула-
ларынла шашылып жатыр.  Бір адым 
аттап барып, арнайы орынға тастаса 
не болар еді?
Өткен сенбілікте ауданның 

мемлеке т т і к  мекеме  мен 
ұйымдарының өкілдері, мектеп 
оқушылары белсене атсалысты. 
Ал аудан орталығындағы толып 
жатқан бизнес орталықтарының 
басшылары мен қызметкерлері неге 
осы тазалық акциясына  шығып, өз 
аулаларын тазаламасқа?  Ауданның 
әрбір тұрғыны өз үйлерінің маңын 
неге қалпына келтірмеске? Мы-
сал ретінде орталықтағы «Жақсы», 
«Шик», «Бірінші» дүкендерінің маңы 

мүлде жинастырылмаған, керісінше қар астынан шыққан 
қыстағы қоқыстармен жатыр. Достық көшесі бойындағы кей 
үйлердің қоршаулары қираған күйінде жатыр. Сол үйлердің 
иелері бар емес пе?
Сондықтан да не істесек те барлығы тек өзіміз үшін істелетін 

шара болғандықтан аянып қалмайық, ағайын! Арнайы 
жарияланған үшайлық, сенбіліктерді күтіп отырмай, күнбе-күн өз 
аулаларымыз бен көшелерімізді тазаласақ, біздің ауылдарымыз 
да көркейе түсері анық. Таза ауа, таза аула, таза ауыл - бұл 
біздің бүгінгіміз бен ертеңіміз демекпін.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ.

бабаларымыз бен ата-аналарымыздың, 
туған бауырларымыздың аруақтары разы 
болсын деген ниетпен белгіленген күні  
елді мекендердегі зираттарды тазалауға 
атсалысады деген үміттемін. 
Осы игі дәстүрімізді жыл сайын сәуір 

айының соңғы сенбісінде өткізуге 
шақырамын.
Алла ниеттеріңіз қабыл болсын!

Сайлау ҚАЗБЕКОВ,
аудандық Қайрош ата 
мешітінің бас имамы.

Сейсенбі, сәуірдің 19-ы күні Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі 
істер департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Берік 

Біләлов ауданымызда жұмыс сапарымен болып, ауданның ішкі 
істер бөлімінің жеке құрамымен кездесті. Облыстың бас полицейінің 
төрағалығымен өткен жиынға аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров қатысты.
Ауданның құқық қорғау қызметкерлерінің алдында сөз алған Берік 

Сұлтанғазыұлы облыстағы құқық қорғау саласындағы ауқымды міндеттерді 
аудан полицейлері алдында тағы да бір пысықтап өтті. 
Жиында аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы аудандағы құқықбұзушылықтың 

алдын алу жөнінде атқарылып жатқан іс-шаралардың жергілікті билік орган-
дарымен тығыз байланыста екенін айта келе, аудандық ішкі істер бөліміне 
жаңа «Лада Приора» автокөлігінің кілтін табыстады.

Сонан соң облыстық ішкі істер департаментінің бастығы, полиция 
генерал-майоры Берік Біләлов Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі 
үшін аудандық ІІБ бастығы, полиция подполковнигі Әбілғазы Ғабдуллинді, 
аудандық ІІБ бастығының орынбасары, полиция полковнигі Аян Әшімовті, 
аудандық ІІБ криминалдық полиция бөлімшесінің бастығы, полиция 
подполковнигі Ерлан Қасымовты, учаскелік инспектор, полиция капитаны 
Қанат Төлендиновтерді І дәрежелі,  полиция майоры Мақсат Сармановты  
және полиция капитаны Зарлық Ислямовтарды ІІ дәрежелі, ал полиция 
майоры Данияр Әбділмановты, полиция капитаны Александр Несветеевті, 
полиция капитаны Ақылбек Әлтаевті (суретте), полиция капитаны Ержан 
Жүнісовті, полиция лейтенанты Талғат Еркемырзаевті және полиция стар-
шинасы Манас Мажғұловтарды ІІІ дәрежелі медальдармен марапаттады.
Жиын соңында үстіміздегі жылдың 8 сәуірінде Саумалкөл ауылында 

орын алған сөмке ұрлау фактісіне қатысты қылмыскерді ұстау барысында 
қырағылық танытқаны үшін  «Кондур» ЖК-нің такси жүргізушісі Виталий 
Морарь аудандық ІІБ батығының Алғыс хатымен және бағалы сыйлығымен 
марапатталды.
Алқалы жиыннан соң облыстық ішкі істер департаментінің бастығы, по-

лиция генерал-майоры Берік Біләлов «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының ғимаратында аудан азаматтарын жеке мәселелері бойынша 
қабылдады. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Жұмыс сапары
МІНСІЗ ҚЫЗМЕТТЕРІ ҮШІН МІНСІЗ ҚЫЗМЕТТЕРІ ҮШІН 

МАРАПАТМАРАПАТ

Құрметті саумалкөлдіктер 
және қонақтар!

2016 жылдың 1 Мамырында сағат 14.30-да Саумалкөл селосының ипподро-
мында ат жарысының ашылу маусымы өтеді. 
Бағдарламада: Құнан бәйге - 5 000 м., Жергілікті аттар жарысы - 10 000 м.,
Топ бәйге - 10 000 м.,Аламан бәйге - 15 000 м.
Баршаңызды ат жарысын тамашалауға шақырамыз!

Ұйымдастыру комитеті.
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«Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға 
және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға 

олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы  
мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының  кейбір заңнамалық  
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 13 
қарашадағы № 400-V Қазақстан Республикасының   Заңы  бес институтты 
реформаны  орындау бойынша 100 нақты қадам Ұлттық жоспарды іске 
асыруға, сонымен қатар жария  ету үрдісін жетілдіруге, заңдастыру мерзімін 
ұзартуға жолданды.   Мүлікті жария ету жүргізу процессінде мемлекеттік 
кірістер органдарымен алынған, салық төлеуші туралы ақпаратты және 
мәліметтерді ұсынуға тыйым салу туралы нормаларды салық заңнамасына 
енгізуді  құжат  көздейді  және жария етілген мүлікті тәркілеуге тыйым салу 
туралы нормалар қолданысқа енгізеді. 
Бірқатар нормативті-құқықтарға, сонымен қатар  «Қазақстан 

Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Респу-
бликасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне 
байланысты рақымшылық жасау туралы» 2014 жылғы 30 маусымдағы 
Қазақстан республикасының Заңына  өзгерістер енгізілген. 
Заңның 8 бабына ақшаны жария ету жүргізу тәртібі мен ұйымдастыру 

бойынша өзгерістер енгізілді.  
Шектеулерсіз өз бетінше заңдастыру субъектісінің өкімімен, 60 ай бойына 

жинақ шотында ақшаны міндетті  сақтау бойынша талап жойылды. 
Осы баптың 2 тармағына келісілген келесі тәртіпте ақша жария етуге 

жатады:   
1) ұлттық және (немесе) шетел валютасында екiншi деңгейдегi банкте, 

ұлттық пошта операторында ашылған ағымдағы шотқа салу (аудару) және 
тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны 
тапсыру арқылы жария етілуге жатады.
Шетел валютасының тізбесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

Басқармасы айқындайды;
2) екiншi деңгейдегi банкте, ұлттық пошта операторында ағымдағы 

шотқа ақшаны салмай (аудармай) – жария етілетін ақшаның сомасынан 
алымды төлеу және тұрұылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс орга-
нына арнайы декларацияны тапсыру арқылы жария етілуге жатады.
Бұл ретте алым мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны 
тапсырғанға дейін төленуге тиіс.

 Ағымдағы шотқа ақшаның енгізілгенін  (аудару) растау туралы анықтама 
көшірмесін   сондай-ақ осы баптың 2 тармағы 2) тармақшасымен белгіленген 
жағдайда – алымды төлеу туралы түбіртектің көшірмесін ұсынумен, 
тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органының  арнайы деклара-
цияны қабылдаған күннен бастап ақша жария етілді деп саналады.   
Жария ету субъектісі  ағымдағы шоттағы  жария етілген ақшалармен   өз  

ойынша  иелік ете алады, сонымен қатар оны инвистициялау жолымен:
1) Қазақстан биржа  қорында орналастырылатын, құнды қағаздар;  
2)«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында орналастыры-

латын,   қаржы құралдары;   
3) Республика  аумағында  орналасқан, өзге активтер.

Е.МАНАПОВ,
Айыртау ауданы бойынша МКБ бас маманы.

Жария ету
Ақшаны қалай жария ету керек?

Елімізде шағын және орта бизнесті дамытудың жолдары жан-
жақты қаралып, жаңа тың жобалар жүзеге асырылып жатыр. Өз 

кәсібін ашқандарға және кәсіптің жаңа көзін тауып, өз ісін бастағысы 
келетіндерге де арнайы оқыту әдістемелік құралдары бар және ар-
найы мамандардың оқыту сағаттары да бар. Қазіргі таңда мұндай 
мамандардан тегін кеңес алудың тиімділігі өте жоғары.

Осы бағытта ауданымызда 12-13 сәуір күндері Солтүстік Қазақстан облысы 
Кәсіпкерлер палатасының мұрындық болуымен «Бизнес-Кеңесші» жобасы 
бойынша бизнес-жаттықтырушы Алена Петрованың тегін оқыту сағаты 
өткізілді. Оқыту сағатының мақсаты шағын және орта бизнес өкілдеріне 
кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздерін және тұрғындарды кәсіпкерлік ба-
стамалар жасауға оқыту. «Бизнес-Кеңесшінің» оқыту сағатына бірқатар 
кәсіпкерлер мен жеке кәсібін ашуды көздеп жүрген жеке тұлғалар да қатысты. 
Сонымен қатар, олар арнайы анкета толтыру арқылы өздерін толғандырған 
сұрақтарға жауаптар алып, өз бастамаларын жасау үшін кеңестер алды.
Оқыту сағатына толық қатысқандарға Солтүстік Қазақстан облысы 

Кәсіпкерлер палатасының арнайы сертификаты табысталады.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Суретті түсірген автор.

Бизнес-семинар
Кəсіпкерлікке бір ќадам

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы  
06 сәуірдегі Заңының 27-бабына, 49-бабының 1-тармағына сәйкес                
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімі ШЕШТІ:

1.Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 2016 жылғы 
12 ақпандағы № 9 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
аумағында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды 
жариялау туралы» шешімінің күші жойылғаны танылсын (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 26 ақпанда № 
3639 болып тіркелген, 2016 жылдың 10 наурызында  № 10 «Айыртау таңы»  
және 2016 жылдың 10 наурызында № 10 «Айыртауские зори»  газеттерінде 
жарияланған).

2. Осы шешімінің орындалуын бақылау Айыртау ауданы әкімі аппаратының 
басшысы Ә.Ә.Ғаббасовқа жүктелсін.

3.Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,

аудан әкімі.

Айыртау ауданы әкімінің 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 22 шешімі
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 

әкімінің 2016 жылғы 12 ақпандағы № 9 «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының аума-
ғында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы 
төтенше жағдайды жариялау туралы» шешімінің  

күші жойылғанын тану туралы

Биылғы жылғы су тасқынынан жапа 
тартқандарға елімізде және өңірімізде 

гуманитарлық көмек көрсетушілердің қатары 
көбеюде. Осы су тасқынының салдарынан 
облысымыздың бірқатар ауылдарын да су басып 
қалған болатын. 

Еріген қардың суы сәуірдің 3-4-і күндері Казан-
ка ауылдық округіне қарасты Никольское-Борлық 
ауылының шеткі үйлерін де су шайған еді. Осындай 
апат ауыл тұрғыны, Ұлы Отан соғысының ардагері Ни-
колай Иванович Лыткиннің үйін де жалмап кеткен еді. 
Сәуірдің 3-і күні кешкі сағат жетінің шамасында егісті 
алқаптағы күрт еріген қардың су әп-сәтте ардагердің үйі 
мен қора-қопсыларына да кіреді. Жайбарақат алаңсыз 
отырған үй иелері табиғаттың күтпеген тосын мінезіне 
төтеп бере алмайды. Ағынды су сыртқы есіктен үй 
ішіне де лап қояды. Тізеге дейін көтерілген су деңгейі 
үйдегі тұрмыстық техникаларды істен шығарып, киім-
кешек, жиһаздар суда қалады. Ал 89 жастағы Жеңіс 
жауынгері Николай Лыткинді қызы мен күйеу баласы 
бірден ауылдағы «Достық-Дән» ЖШС-нің қонақүйіне 
орналастырады. Қорасындағы малдары мен құстарын 
ауыл тұрғындары мен балалары сыртқы шығарып 
алып, көршілеріне қамайды. Үйді су басуда ардагердің 
тоңазытқышы істен шығады. 
Кейінгі жас ұрпақ үшін сонау сұрапыл қан майдан-

Қайырымдылық 

ЖЕҢІС ЖАУЫНГЕРІНЕ ДЕГЕН ҚҰРМЕТ
да шайқасқан ардагерге қайырымдылық көрсету 
шараларының алғашқылар сапында аудандық 
мәслихаттың депутаттары да болды. Айыртау аудандық 
мәслихаттың хатшысы Берік Жанахметовтың бастауы-
мен Казанка ауылдың округінен аудандық мәслихаттың 
депутаты, «Прекрасное» ШҚ-ның басшысы Бақыт 

Құсайынов пен №11 сайлау округі 
бойынша аудандық мәслихаттың 
депутаты Леонид Лорионовтар 
Ұлы Отан соғысының ардагері 
Николай  Ивановичке  жаңа 
тоңазытқыш сыйлады. 
Сәуірдің 14-і күні жаңа тұрмыстық 

техниканы аудандық мәслихаттың 
хатшысы Берік Жанахметов, 
халық  қалаулылары  Бақыт 
Құсайынов, Ирина Бурковскаялар 
ардагердің үйіне арнайы барып 
табыс етті. Игі бастамамен барған 
халық қалаулыларын қуанышпен 
қарсы алған майдангердің қызы 
Татьяна Нартова болған уақиғаны 
бастан аяқ баяндап, аудан басшы-
сы Ағзам Тастеміровке, аудандық 
мәслихаттың депутаттарына 
алғысын білдірді. 
Осы күні түстен кейін ауданның 

жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар  бөл ім ін ің 

қызметкерлері ардагердің үйінде қалпына келтіру 
жұмыстарын (әктеу, қоқыстарды тазалау, жуу) жүргізсе, 
Аксеновка орта мектебінің ұжымы майдангердің аула-
сында тазалық шараларын ұйымдастырды. 
Қазақстандықтар бірлігі бекем, ұйымшыл елдің 

халқы болғандықтан, әр айыртаулық отандастарын 
қолдауға, достық көмек қолын созуға әрқашанда дай-
ын. Сондықтан да, басқа түскен қиындықты да бірлесіп 
жеңетініміз кәміл.

P.S. Газетіміздің беті қатталып жатқанда редакцияға 
осы мақаламызға арқау болған Ұлы Отан соғысының 
ардагері, Никольское-Борлық ауылының тұрғыны, Жеңіс 
жауынгері Николай Иванович Лыткин ұзақ науқастан 
соң 90 жасқа қараған шағында бұл дүниеден бақилыққа 
озғаны жөнінде хабар келіп түсті.
Қаралы хабарды естісімен біз де соғыс ардагерінің 

отбасының, балалары мен туған-туысқандарының орны 
толмас қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Көктем келіп, жердің бауыры жылып, буса-
нып, тау боп үйілген қар суға айналып, жылға-

жылғамен сылдырай ағып, өзенге құйылып жатыр. 
Ал өзендер көлге құйып, айдыны шалқыған тіршілік 
көзі түлеуде... 
Бұл суреттеулер біз оқыған әдебиеттерде. Шын 

өмірде аздап басқаша болады екен. Жылдың қай 
мезгілі болмасын өзінің ерекшелігімен әйтеуір 
бір таңғалдырып тұруды әдетке айналдырғандай. 
Табиғатымыз таңғалдырып қана қоймай, адамды 
абдыратып, әбіржітіп қоятын да мінезге ие.

Биылғы  жылы  қар  түс імін ің 
мөлшерден көп болуына орай көктемгі 
су тасқыны маусымына жауапты ме-
кемелер мен тұрғындар тыңғылықты 
дайындалғанымен, табиғаттың то-
сын мінезі мүлдем басқа бағыттан, 
ойламаған тұстан тап берді. 
Тұтқиылдан тап беріп, тұрғындарды 

біраз әбігерлендірген су тасқыны сал-
дарынан зардап шеккен тұрғындардың 
шарасыз жағдайына бей-жай қарай 
алмаған, азаматтықпен қол ұшын созып, 
қандай да бір жәрдем көрсеткісі келген 
жеке кәсіпкер Александр Романенко 
«Нұр Отан» партиясы аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Болат Ахметжановқа арнайы жолығып, 
өзінен қандай көмек керек екендігін 
сұраған екен.
Осы орайда су басқан үйлерге өздері 

сұраған қажетті құрылыс материа-
лын жеткізу үшін 14 сәуір күні жеке 
кәсіпкер Александр Романенко мен «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Бо-
лат Ахметжанов Имантау ауылына 
ат басын бұрды. Ауылдық округ әкімінің бағдарлауымен 
жеке кәсіпкер жеткізген бір тонна цемент су басқан үйлерге 
бөлініп беріледі.
Ауылдың үстін кесіп ағатын «Имантау» өзенінің бастауы 

моп-момақан күйде ағып жатқанымен, ауылдың сыртына 

Тасқынға - тосқын
ТҰТҚИЫЛДАН ТАП БЕРГЕН СУ ТАСҚЫНЫ

қарай су деңгейі көтеріліп, арнасынан асып, үйлерге басып 
кірген.
Ауылда жалпы 6 үйге су басу қаупі төнген. Олар: Толстов 

Николай, Шагиев Шайхислан, Нұрланова Айгүл, Ермалаев 
Николай, Матвеева Елена және Малышев Александр.
Тасқынның алдын алу мен сақтық шараларын жүргізуге 

«Арықбалық», «Лобаново» ЖШС-нің, жеке кәсіпкерлер 
А. Малышев пен В. Малышевтің техникалары және білім 
бөлімінің Газель көлігі инертті материал толтырылған 
қапшықтарды жеткізу мен су басқан және су басу қаупі 
бар үйлердің маңайына орналастыруға жұмылдырылған. 

Үйлердің іргетасын мықтап қаптап, су 
кіру қаупін сейілту шаралары жасалған. 
Инертті материалдардың барлығы Ка-
маз, ЗИЛ-130, жүк көтергіш  көліктерімен 
жеткізілген. Тасқын судың қораға басып 
кіруінің салдарынан Николай Толстовтың 
малдарына 200 қап инертті материал-
дармен арнайы алаңқай жасалынып, 
сонда қамалған. Аталмыш материалдар-
ды «Хайрун Агро» ЖШС  жеткізіп берген. 
Ал Елена Матвееваның үйіне су кіруіне 
байланысты ол отбасыға уақытша басқа 
тұрғын үйге көшіру шарасы ұсынылған.  
Сонымен қатар, ауданның ішкі істер 

бөлімінің бастығы Әбілғазы Ғабдуллин 
мен ішкі істер бөлімі бастығының орынба-
сары Талғат Шаяхметов зардап шеккен 
Айгүл Нұрлановаға көмек ретінде қажетті 
құрылыс материалдарын жеткізіп берді.
Ауылдағы барлық жағдай аудан әкімі 

Ағзам Тастеміров пен аудан әкімінің 
төтенше жағдайлар жөніндегі орын-
басары Құрал Досымбековтің басты 
назарында. Сонымен қатар, округ әкімі 

Любовь Сердюк пен ауылдың бас көтерер тұрғындары 
өзеннің деңгейін үнемі қадағалап, зардап шеккендерден 
үнемі хабар алып, бар жағдайды бақылауда ұстап отыр.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суреттерді түсірген автор.
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«Көктемнің әр күні — жылға азық» деп халық 
бекер айтпаған. Мұндайда әр күн қымбат. Ылғал 

жабуға білек сыбанып кірісетін шақ таялғанда 
диқаншы қауым қандай әрекет үстінде? Жалпы 
аудан биылғы көктемгі далалық жұмыстарға қандай 
дайындықпен кіріскелі отыр? Осыған байланысты  
ауданның ауыл шаруашылығы  бөлімінің бас-
шысы  Едрес Жанапинге жолығып, көктемгі дала 
жұмыстарына дайындықтары жайлы әңгімелескен 
едік.

— Едрес Жәзитұлы, көктемгі егістік науқаны да келіп 
қалды. Биылғы жылы  аудан еңбеккерлері көктемгі 
дала жұмыстарына қаншалықты дайын? Алдағы 
міндеттеріңіз қандай?  

— Биылғы жылы  303,7 мың гектар алқапқа  дәнді 
дақылдар және 40,4 мың гектарға майлы дақылдарды 
себу жоспарланып отыр. Сонымен қатар 58,1 мың гектарға 
азықтық дақылдар егілсе,  2,8 мың гектарға — картоп, 500 
гектарға көкөністер себу жоспарланған.   
Сондай-ақ, жылдағыдай биылғы жылы да көпжылдық 

және біржылдық шөптер егуге де басымдық беріліп отыр. 
Оның ішінде 29,1 мың гектарға – біржылдық шөптер, 1 мың 
гектарына – көпжылдық шөптер және 28 мың гектары өткен 
жылдардағы көпжылдық шөптер.

— Жалпы, ауданда тұқым мәселесі қалай шешілуде? 
Өткен жылы ауданымызда біршама жақсы астық алын-
ды, тұқым қоры жеткілікті ме?

— Аудан бойынша 45 124 тонна тұқым қамбаға құйылған. 
Оның ішінде 1 сұрыптағы – 18778 тонна (43%),  2 сұрыптағы 
тұқымдар 14083 тонна (34%), ал 3 сұрыптағы тұқымдар 
12263 тоннаны (23%) құрайды. Тұқыммен қамтамасыз ету  
100 пайызды құрайды. Сол тұқым ауданның қажеттілігін 
қамтамасыз етеді деп ойлаймыз. Нақтылап айтсақ, биылғы 
егіске қолдағы дәнді дақыл тұқымы толық жетуге тиіс.

— Майлы дақылдардың тұқымы ауданда жеткілікті 
ме?

— Майлы дақылдардың тұқымы ауданымызда жеткілікті. 
Былтырғы орақ науқанындағы жақсы шығымның салдары-
нан тұқыммен қамтамасыз етілген.  

— Көктемгі далалық жұмыстарды жүргізуде жанар-
жағармай шешуші рөл атқарады.  Бұл мәселе қалай 
ауданда қалай шешілуде?

— Ауданның ауыл шаруашылығы құрылымдарына 
көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге барлығы 6015 тонна 
дизель отыны (қазіргі бары 2707 тонна – 45%), 950 тонна 
бензин (қазіргі бары 690 тонна – 73%), 285 мың тонна дизель 
майы (қолда бары 220 тонна – 77%) қажет. Қазіргі кезде 
ауданның ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен (51 
шаруашылық) арзандатылған 4701,2 тонна дизель отыны-
на келісім-шарттар жасалған.  Толық жанар-жағармаймен 
қамтамасыз ету үшін барлық жұмыстар жүргізілуде.

— Астық тұқымының сапасы, шығымдылығы тура-
лы не айтасыз?

—  Қазірдің өзінде қолда бар тұқымның 90 пайызының  
шығымдылығы тексерілді. Тексеру нәтижелері оңды шығып 
отыр. Аудан өзін іс жүзінде тұқыммен толық қамтамасыз 
етіп отырғанын жаңа айттым. Бұлай болатыны, өткен жылы 
біздің ауыл шаруашылық өнімін өндірушілер тәуір астық 
өсіріп, мол өнім жинап, қамбаға мол тұқым құйылды.

- Едрес Жәзитұлы, биылғы көктемгі далалық 
жұмыстарды жүргізуді дер кезінде аяқтау үшін 
техникалардың дайындығы, сапасы да басты шешуші 
рөл атқарады. Биылғы көктемгі далалық жұмыстарға 

Көктемгі егіс - 2016

Көктемгі дала жұмыстарының дайындығы
аудан бойынша қанша техника жұмылдырылмақ?

-  Ағымдағы жылы көктемгі егіс жұмыстарына 1155 бірлікте 
тракторлар (98 % дайын), 1153 тұқымсепкіштер (96% дай-
ын), ылғал жабу жұмыстарына арналған бораналар 3050 
(98%), 114 егу кешендері (100%) бар. Және де көктемгі 
науқанға 500-ге жуық жүк таситын автокөліктер және басқа 
да ауыл шаруашылығы техникалары жұмылдырылмақшы. 
Олардың дайындығы 97 пайызды құрайды. Қолда бар тех-
ника далалық жұмыстарға қатысатын болады.

— Биылғы көктемгі далалық жұмыстарды 
ұйымшылдықпен  бастау  үшін  минералды 
тыңайтқыштардың атқарар рөлі де зор. Жалпы аудан-
да минералды тыңайтқыштармен қамтамасыз етілуі 
қалай?

— Қазіргі кезде минералды тыңайтқыштармен 
қамтамасыз ету мекемелерімен 2481 тоннаға келісім-
шарттар жасалынған. Ауданның ауыл шаруашылығы 
құрылымдарын минаралды тыңайтқыштармен толық 
қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде.
Биылғы жылы ауыл шаруашылығы құрылымдары 

ылғал жабу жұмыстарына қашаннан бастап 
кіріспекші?

- Ылғал жабу жұмыстары аудан басшысының тап-
сырмасына сәйкес ауа райының қолайлығына бай-
ланысты сәуірдің 20-ынан кейін бастауды жоспарлап 
отырмыз.  

— Биылғы егіс науқанында қандай проблема тууы 
мүмкін?

— Ондай қауіп ететіндей елеулі ештеңе жоқ  Тұқым 
жеткілікті, жанар-жағармай жеткізілуде, техникаларымыз 
далалық жұмыстарға толық дайын деп те айтуға болады.

— Былтыр егін жақсы болды. Биыл да үміт мол. Қыста 
біраз қар түсті.  Былтырғы жаз мезгілі мен күзде де 
жаңбыр молынан болды. Қар тоқтату, жаңа егінге жер 
дайындау жұмыстары қалай жүргізіліп еді?

— Астық өсірумен дендеп айналысатын шаруашылықтар 
үшін биылғы жылы ылғал жеткілікті. 

— «Көктемнің әр күні — жылға азық» деп қазақ бе-
кер айтпайды. Ылғалды шашау шығармай, көктемгі 
далалық жұмыстарды тез аяқтау — басты міндет. 
Ал ауданымызда  бұл жұмыстар биыл қай шамада 
аяқталады?

— Бұл жерде көп нәрсе ауа райына байланысты. Жағдай 
қалай болады, мұны әзір болжау қиын. Біздің білетініміз, 
ауданда жүргізіліп отырған қазіргі дайындық шаралары  
көктемгі далалық жұмыстарды тез және мерізімінде бітіруге 
толық мүмкіндік береді деп ойлаймын. Егетін тұқымның 
талапқа сай болуы — бір, екіншіден, агротехнология қатаң 
сақталуға тиіс, тез ылғал жабуға кіріскен жөн. Биылғы жылы 
ерте еккен диқан ұтатын шығар деген болжам айтамыз. 
Себебі қаңтар айында қатты аяздар болды, ол ертең 
шілдеге келсе, ыстық соғуы мүмкін. Содан егілген егін жақсы 
өтіп кетуі керек. Ол үшін техниканы қазірден дайындау 
қажет. Жер әзірлену қажет. Уақытында ылғал жабылуы 
керек. Осының бәрін үйлестіріп жұмыс жүргізетін маман 
кадрлар болу керек. 
Егінші қауым биылғы жылдың егін егуге оңтайлы болып 

отырғанын көріп отыр. Сондықтан осы аталған көктемгі 
далалық жұмыстарды ыждағатты жүргізуге олардың өздері 
де тырысатыны даусыз. 

- Әңгімеңізге рахмет! Алдағы егіс науқанында ауыл 
шаруашылығы еңбеккерлеріне сәттілік тілейміз!

Әңгімелескен Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Наурыздың  15-і мен 
сəуірдің 15-і аралығында 

«Құстар – біздің досымыз» 
айлығының аясында Мəдениет 
орта мектебінде биология пəнінен 
1-11 сынып оқушыларының 
қатысуымен түрлі іс-шаралар легі 
болып өтті. 
Айлық аясында айлықтың салтанат-

ты ашылуы, қабырға газеттерін шығару, 
құстарға қатысты «1001 мақал, 101 
жұмбақ» білгірлік сайысы, «Құстар ою-
өрнек бейнесінде» сурет салу, қолөнер 
шеберлігі, «2016 жылғы «Үкі» құсының 
символ бейнесін жасау» эмблема 
жасау, «Қысқы құстар тіршілігі» фото-
сурет байқауы, «Солтүстік Қазақстан 
құстары» альбом жасау, «Осындай əр 
түрлі құстар» картина немесе панно 
жасау, «Көктем құстары» викториналық 
сұрақтар, «Құстар – табиғат көркі» су-
рет көрмесі, «Құстардың көптүрлілігі» 
өлең оқу байқауы, «Құстар – біздің до-
сымыз» сынып сағаттары, «Құс ұясы» 
ұяшықтар жасау, «Қазақтың қыран 
құсы – бүркіт» ашық сабағы болып өтті. 
Сондай-ақ, айлықтың жабылуында бір 
ай бойы өткізілген түрлі шаралардың 
жеңімпаздары анықталып, арнайы ди-
пломмен жəне естелік сыйлықтармен 
марапатталды.

Əсима САТТЫБАЕВА,
Мəдениет ОМ-нің 

биология пəнінің мұғалімі.

Табиғат және біз
ҚҰСТАР – ТАБИҒАТТЫҢ КӨРКІ

Ағымдағы жылғы 15 сәуірде Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің жергілікті департаментімен 
Солтүстік Қазақстан облысы Мемлекеттік еңбек 
инспекциясы басқармасының ұжымында кездесу 
ұйымдастырылды.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының тәжірибелік жүзеге 
асырылуы, соның ішінде мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамаға енгізілген өзгерістер семинардың 
өткізілуіне басты себеп болды.
Департаменттің Мемлекеттік қызмет басқармасының басшысы Е.Ф. 

Степаненко Министрліктің басым бағыттарына тоқталып, «Мемлекеттік 
қызмет туралы» ҚР жаңа Заңына сәйкес, мемлекеттік қызметке қабылдау, 
оны өткеру ресімдерінің өзгерістерімен таныстырды. Сонымен қатар ба-
яндамашы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР заңына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарымен күрестің және 
тұрғындардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру 
бойынша алдын алу шараларының күшейтілгендігін тілге тиек етті. Әсіресе, 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мониторинг жүргізу мәселелері бүге-шігесіне дейін талқыланды.
Семинар барысында қатысушылар заңнамаға енген өзгерістерге қатысты 

сұрақтарын қойып, барлықтарына тиісті жауаптарын алды. 
Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

100 нақты қадам
Еңбек инспекторлары І институттық 

реформаны талқылады

Ағымдағы жылғы 13 сәуірде Мемлекеттік қызмет істері министрлігі 
облыстық департаментінің мамандары Статистика департаментінде 

семинар өткізді.
Кездесуде мекеме қызметкерлеріне 2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегияның жүзеге асырылу барысы, кәсіби мемлекеттік 
аппаратты қалыптастыруға арналған 1 институционалды реформа, сонымен 
қатар «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» ҚР Заңдарының жаңашылдықтары туралы түсіндірмелер берілді.
Мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы Г.Д. Сәрсенбаева үш кезеңді 

қамтитын конкурстардың өткізілу ережелері, тестілеу бағдарламасы, оның ішінде 
мемлекеттік қызметке орналасуға ниет білдіргендердің жеке қасиеттерін бағалау 
үрдістері жайында толығырақ мәлімдеді.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының жаңалықтарымен 
бөліскен Сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасының бас маманы С.О. 
Айдарбеков, қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 
бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып, қатысушыларды жаңадан 
енгізілген «сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг» және «сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін талдау» ұғымдарымен таныстырды.
Кездесуде Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексі де қарастырылды. Әсіресе 

мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтіретін әрекеттер, заңсыз сыйлықтар 
алу сынды жайттар қызу талқыға салынды.
Департамент өкілдері семинар барысында келіп түскен сауалдардың барлығына 

тиісті жауаптарын берді.
Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

Семинар
Заңсыз сыйлық алудың салдары 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі Елба-
сымыз атап айтқандай, «Барша қазақстандықтарды біріктірудің ба-

сты факторы» екендігін  әрқашан есте сақтауымыз керек. Ұлт болған 
жерде тіл, тіл болған жерде оның мәселесі де болады. Қазақ тілінің 
мәселесі өткен ғасырдың басынан бері қозғалып келеді. Бір ғасырдан 
астам уақытқа созылған тіл мәселесін жаңа ғасырдың алғашқы жиырма 
жылдығында түбегейлі шешуге мемлекет те мүдделі.
Қазір елімізге, халқымызға қажет нәрсе — бейбітшілік. 
Қазақ тіліміздің жоғары дәрежеге жеткен жетістіктерінің барлығы  халқымыздың 

бірлігі, татулық, достық, ынтымақтастық пен бейбітшіліктің арқасы.  Тәуелсіздіктің 
25 жылдық уақытында көп нәрсеге қол жеткіздік. Бұл қандай жетістіктің 
арқасы? Әрине бұл біздің халқымыздың арасындағы ауызбіршілік пен 
ынтымақтастығының арқасы. Халқымыз достық, ынтымақтастыққа ерекше 
мән берген «Қырғыз, қазақ - бір туған», «Өзбек - өз ағам», «Түбі бірге түрікмен» 
деп қырғыз, өзбек, түрікмен және т. б. ұлттарды ынтымақтастыққа шақырған. 
Бірлік  — халық  салты. Халқымыздың  бірлік  салты отбасынан  басталып, 
бүкіл елдің, барлық адам баласының бірлігімен  ұласады. Осындай байтақ 
елді, бай жерді және 130 ұлттың өкілі тұратын халықты шашып шығармай ұстап 
тұру үлкен қасиеттілікті қажет етеді. Кез келген тілдің болашағы - балалардың, 
жастардың қолында екені рас.  Балалардың тілді білмеуі, ұмытуы - ұлтқа төнген 
қауіп. Сондықтан ең әуелі әрбір отбасы өз шаңырағындағы тіл саясатын түзеуі 
керек. Сондықтан, қазақ тілінің тағдыры қазақтың өзінің қолында.

Мақпал БАЙТУКИНА,
аудандық кітапхананың кітапханашысы.

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы
ТІЛІ БАСҚА, ТІЛЕГІ БІР

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) ресми 
ақпараттары бойынша 2015 жылдың сәуір айынан бастап Бра-

зилияда және Оңтүстік Американың басқа да мемлекеттерінде Зик 
қызбасының эпидемиялық таралуы тіркелуде.  
Зик қызбасы – маймылдардың жедел жұқпалы ауруы болып табылады. 

Вирус аз зерттелген.
Берілу жолдары. Зик вирусы адамдарға тропикалық елдерде кездесетін, 

вируспен зақымдалған Aedes тұқымдас масалар мен шіркейлер шаққан кезде 
беріледі. Вирус адамнан адамға жұқпайды. 
Клиникасы және белгілері: бас ауру,  дене қызуының 38,5°С дейін көтерілуі 

және алғашқы үш күнде белсенді шығатын тері бөртпелері. Қызба төрт-бес күн 
болады да, одан кейін температура қалпына келеді және бөртпе де кетеді. Кей 
жағдайларда жүрек айну, құсу, іш ауруы мүмкін. Зик вирусымен шақырылған 
аурудың инкубациялық кезеңі (вирусты жұқтырған уақыттан бастап бөртпе 
шыққанға дейінгі кезең) нақты белгілі емес, бірақ орташа алғанда бірнеше күнді 
құрайды. 
Асқынған түрі. Вирус жүкті әйелдер үшін аса қауіпті болып келеді. Ұрықтың 

дамуында ауытқушылықтармен көрінетін, микроцефалияның пайда болуына 
себепкер болып табылады деп жорамалдануда. Бас сүйегі мен мидың өсуі 
тоқтап қалады. 
Емі. Зик вирусымен шақырылатын ауру әдетте жеңіл түрде өтіп, арнайы емдеуді 

қажет етпейді. Зик вирусын жұқтырғандар көп демалып, жеткілікті мөлшерде 
сұйықтық ішуі қажет және ауру сезімі мен қызбаны кетіру үшін әдеттегі препа-
раттарды қабылдайды. Бұл аурудан қорғайтын вакцина жоқ. 
Алдын алу. Саяхатшылар эндемиялық елдерге сапраға шыққан жағдайда 

масалардың шағуынан қорғану үшін негізгі қорғаныс шараларын сақтаулары 
қажет. Аурушаңдылықтың алдын алу масалардың санын азайтуға және 
адамдардың масалармен байланысу мүмкіндігін төмендетуге негізделген. Ол 
үшін репелленттер қолдануға болады, дененің көп бөлігін жабатын киім кию (ашық 
түсті), торлар, есік пен терезені жабу сияқты физикалық қорғаныстарды қолдану 
керек. Қажетті көлемде өздеріне қорғанысты қамтамасыз ете алмайтындарға, 
яғни балаларға, сырқат адамдар мен қарттарға басты назарды аударып, оларға 
көмек беру қажет.

Динара ӘШКЕЕВА,   
Айыртау ОАА дәрігер-эпидемиологы.

Денсаулық
ЗИК ҚЫЗБАСЫ
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Кезекті «БЖЗҚ туралы 5 сұрақ» айдарында біз enpf.kz сайты мен 
әлеуемттік желілердегі Қордың ресми сайттарының оқырмандары 

мен кірушілері жиі қоятын сұрақтарға жауап бердік.           
1. Қандай жағдайларда салымшыларға (алушыларға) жеке 

зейнетақы шотындағы (ЖЗШ) зейнетақы жинақтарының жай-күйі ту-
ралы жыл сайын хабарлау жүзеге асырылмайды? 
БЖЗҚ салымшысына (алушысына) ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтарының 

жай-күйі туралы жыл сайын хабарлау: 1) БЖЗҚ салымшысы (алушысы) 
тұрғылықты жерінің өзгергені туралы хабарламаған, соның нәтижесінде 

«адресат көрсетілген мекен-жайда тұрмайды» деген белгі басылған өткен 
жылғы зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттың үзінді көшірмесі 
БЖЗҚ-ға қайтарылған; 2) ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
ЖЗШ-да ақша болмаған жағдайларда жүзеге асырылмайды.   

2. Салымшылар зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты 
қалай ала алады?
Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алудың бірнеше жолы 

бар. Салымшы ақпарат алу тәсілдерінің өзіне ыңғайлысын таңдап алады:
- салымшының БЖЗҚ-ға өзі келіп өтініш жасауы (республиканың бүкіл 

аумағында БЖЗҚ-ның 236 кеңсесі бар); 
- салымшының жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініште немесе жеке 

келісімде көрсетілген электрондық мекен-жайына хабарлама жіберу;
- БЖЗҚ-ның кез келген кеңсесінде тіркелетін логин мен пароль неме-

се электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ)  болған жағдайда www.enpf.kz 
сайтындағы «Интернет-үзінді көшірме бөлімі арқылы үзінді көшірме алу. Ло-
гин мен пароль болғанда «интернет қызметі арқылы өзінің өтініш жасауы» 
деген хабарлау тәсілін таңдай отырып, БЖЗҚ мамандары әзірлеген Android, 
iOS (iPhone, iPad) және Windows Phone операциялық жүйелерінде жұмыс 
істейтін смартфондар мен планшеттерге арналған ENPF ұялы қосымшасын 
пайдалануға болады.  

- egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы. Қызмет www.egov.kz порта-
лында «Азаматтар» санатындағы «Әлеуметтік қамсыздандыру» айдарының 
«Зейнетақымен қамсыздандыру» бөлімінде қолжетімді. Қызметтерді алу үшін 
электрондық цифрлық қолтаңба мен электрондық үкімет порталында тіркелу 
қажет.      

- пошта арқылы зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта немесе 
өтініште көрсетілген мекен-жайға жіберу. 

 3. Жеке зейнетақы шотының жай-күйі туралы ақпарат кімге және 
қандай жағдайларда хабарланады? 
Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы ақша 

қалдықтары мен оның қозғалысы туралы мәліметтер «Қазақстан Республи-
касында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңмен қорғалатын құпияны 
құрайды (57-бап). 
Ақпарат зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын салымшыға, алушыға, 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген 
салымшының (алушының) жазбаша келісім негізінде үшінші тұлғаға ашыла-
ды.   
Зейнетақы шоттарындағы ақша қалдықтары мен оның қозғалысы туралы 

анықтамалар:
1) анықтау және алдын-ала тергеу органдарына – олардың жүргізуіндегі 

қылмыстық істер бойынша; 
2) соттарға – сот ұйғарымының негізінде олардың жүргізуіндегі істер бойын-

ша;  
3) сот орындаушыларына – сот орындаушысының сот санкция берген 

қаулысы негізінде олардың жүргізуіндегі атқарушылық құжаттар бойынша; 
4) мемлекеттік табыс органдарына – міндетті зейнетақы жарналарын, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеуге, ұстап қалуға (есебіне 
жатқызуға) байланысты мәселелер бойынша;   

5) уәкілетті органға – салымшының (алушының) өтінішне байланысты не 
оның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қоры қызметіне тексеру жүргізуіне байланысты туындаған мәселе бойынша; 

6) прокурорға – оның қарауындағы материал бойынша өзінің құзыреті 
шегінде тексеру жүргізу туралы қаулы негізінде;

7) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға – «Қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
заңында көзделген мақсаттарда және тәртіппен;

8) салымшының (алушының) өкілдеріне - нотариат куәландырған сенiмхат 
немесе сот шешімінің негiзiнде;

9) «Үкімет – азаматтар үшін» мемлекеттік корпорациясына - мiндеттi зейнетақы 
жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың 
(алушылардың) деректер базасын қалыптастыру және бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарының алушының зейнетақы төлемдеріне құқықты алуы 
кезіндегі инфляция деңгейін есепке ала отырып, іс жүзінде енгізілген міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде 
сақталуын есептеу, сондай-ақ салымшының (алушының) не нотариат 
куәландырған сенімхат немесе сот шешімі бойынша оның өкілінің өтініші 
негізінде мемлекеттік қызмет көрсету үшiн; 

10) орталық атқарушы органға – салымшының (алушының) өтінішіне байла-
нысты туындаған мәселе бойынша;

11) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының 
жыл сайынғы мiндеттi аудитiн жүргiзетiн аудиторлық ұйымдарға беріледі. 
Жеке зейнетақы шотының болуы, ондағы ақша қалдықтары мен оның 

қозғалысы туралы анықтамалар салымшы (алушы) қайтыс болған жағдайда, 
жазбаша сұрау салу бойынша өсиетте аталған адамдарға, соттардың 
жүргізуіндегі мұрагерлік iстер бойынша ұйғарым негізiнде соттарға берiледi.
Жеке зейнетақы шотының болуы және онда ақшаның болуы туралы 

анықтамалар салымшы (алушы) қайтыс болған жағдайда нотариустарға және 
шетелдiк консулдық мекемелерге олардың жүргізуіндегі мұрагерлiк iстер бой-
ынша беріледi.

4. Салымшы (алушы) зейнет жасына толған кезде төлемді қалай ала-
ды? 
Ортақ белгіленген зейнет жасына толған кезде (ерлер 63 жасқа толғанда, 

бүгінгі таңда әйелдер 58 жасқа толғанда) зейнетақы төлемдерін алушы 
зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініш беру үшін БЖЗҚ-ға өтініш 
жасауға тиіс. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын, 
банк шотының деректемелерін, сонымен бірге зейнетақы төлемдерін 
алушының атына ашылған 20 таңбалы банк шотын ала келуге тиіс.  
Сондай-ақ, төлемді сенім білдірілген тұлға/заңды өкіл (қорғаншы/қамқоршы) 

арқылы да ресімдеуге болады. Ол үшін мынадай құжаттар топтамасы қажет:
1) алушының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған 

көшірмесі;
2) БЖЗҚ алушысының мүддесін білдіру үшін алушының атынан өтінішке 

қол қою және барлық қажетті құжаттарды беру құқығы  көрсетілген  нотари-
ат куәландырған сенімхат немесе оның нотариат куәландырған көшірмесі 
не заңды өкіл өтініш жасаған жағдайда - заңды өкілдің куәлігі/заңды өкілді 
тағайындау туралы анықтама; 

3) сенім білдірілген тұлғаның/заңды өкілдің жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы;

4) алушының банк шоты туралы мәліметтер.
Бұған қоса, пошта байланысы арқылы төлемдерді алуға өтініш беруге бо-

лады. Ол үшін: 
1) белгіленген нысанға сәйкес зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 

өтініш керек, өтінішті алушының өзі толтырады (өтініш балнкісінің өзекті ны-
саны БЖЗҚ-ның web-сайтында http://www.enpf.kz/11467 бағдары бойынша 
№1 қосымшада орналасқан), бұл ретте зейнетақы төлемдерін тағайындау ту-
ралы өтініштегі алушының қолын нотариат куәландырады (тек нотариаттық 
куәландыру тұрғылықты мемлекетте жасалған жағдайда ғана);   

2) алушының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған 
көшірмесі;

3) алушының банк шоты туралы мәліметтер қажет.
 5. Декреттік демалыс кезінде міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) 

ненің есебінен құралады? 
Бала бір жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша табысты жоғалту 

кезеңіндегі әлеуметтік төлемдер Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік 
қорының қаражаты есебінен жүзеге асырылуға тиіс. Бала күтімі бойынша ай 
сайынғы әлеуметтік төлемді есептеу үшін әйелдердің соңғы 24 ай ішіндегі 
орташа айлық табысы қабылданады. Бұл орайда, әлеуметтік төлемнің ең көп 
мөлшері ең төменгі жалақының он еселенген мөлшерінің 40%-нан аспауға 
тиіс. МЗЖ өз кезегінде бала күтімі бойынша ай сайынғы әлеуметтік төлемнің 
10% аудару арқылы құрылады.   

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы.

БЖЗҚ туралы 5 сұрақ

– Қазіргі ислам әлемінің шаңырағын 
шайқалтып, адамзат қоғамына қауіп төндірген 

ДАИШ террористік ұйымының әрекеттері 
мен идеологиясына көзқарасыңызды білдіріп 
кетсеңіз.
– Сириядағы содырлардың «Ислам мемлекеті» деген 

лаңы жаһандық күштердің бүгінгі ең ықпалды жобасы 
болып отыр. Батыс ориентализмінің тарихын ақтарып 
отырып, Эдуард Сайидтің шариғат негізіндегі ислам 
мемлекетін құру идеясын Батыстық республикалық 
жүйеге қарсы оппозициялық агрессиялық сананы 
мұсылмандарға егумен азықтандырып отыру басты 
саяси ойын екенін көруге болады. Жалпы, жаһандық 
тепе-теңдік қарама-қайшылықтардан тұруы тиіс деген 
ұстаным, бұл – христандық саяси орталықтарға тән 
түсінік. Ал ислам өркениетінің теоретиктеріненИбн Хал-
дун, «қала мен дала» (хадра уа уадийу) арасындағы 
тепе-теңдік теориясын табиғи үйлесім ретінде көрсетіпті. 
Қазіргі жаһандық саясат та батысты – «қала», шығысты 
(мұсылман әлемі) «дала» ретінде танып, табиғи диа-
лектика ретінде қарастыруын жалғастырып келеді. 
Себебі, Батыс пен Шығыс диалектикасы саяси ойында-
рында мұсылман әлемі тұрақсыздық пен қаржы құралы 
ретінде орын алып келеді. Осы ғаламшардағы, фани 
дүниедегі диалектикалық орта, ақша табу, ақша шашу, 
мұсылман қанымен, басқаларды исламофобиямен 
үркітіп, дегеніне көндіріп, әлемді уысына ұстап отыру – 
негізі керемет жаһандық саясиорталықтандырылған 
жүйе. Бұл жүйеге мұсылмандарды орталықсыздандыру, 
ыдырату, санасын тұмшалау, тек ашуы мен ыза-
сын туғызып,агрессиясына жоғары технологиялық 
қару арқылы жауап беру, мұсылмандарды өзара 
қырқыстырып мал табу – адамзаттың адамдықтан 
алшақтауы. Армагедон теориясының практикадағы 
траекториясы – адам адамның қасқыры. Мұндайда дін 
де ештеңе істей алмайды. Себебі, бұл – теологияның 
кризисі. Енді тек мұсылмандар үшін ғана емес, жалпы 
әлем үшін Аллаға тәуекел ету ғана қалады.

– Қазақ жастарының содырлар қатарына қосылып, 
қолдарына қару алуын ұлтқа төнген қауіп деуге 
әбден болады. Осы келеңсіздіктің себеп-салдары, 
саяси астары туралы не айтасыз?

– Қазір Сириядағы содырлардың методологиясында 
ақыл емес, тек нақылдағы бұйрықтарды орындау сияқты 
тәуекелшілдік ұстанымы қалды. Бұл адам құндылығын 
ұмытып, тек қана өлімге, жихадқа, шахидтікке бағытталған 
идеологияны көріктеп жатыр. Осы құбылыстан тыс 
қалмаған қазақ жастары да «Дәлелің бар ма?» деген 
сұрақтар төңірегінде нақылды ғана тану, өзін ұмытып, 
жаттану үдерісін басынан өткеруде. Дәлел іздеу – жақсы 
құбылыс. Себебі, адам рухының тыныштығы үшін 
мазалаған сұрақтарға жауап алу, қанағат табу, уәжді 
тұжырымға келу шарт. Дегенмен, «дәлелдің жоқтығы, 
сол жоқтың дәлелі емес». Егер дәлел жоқ деп отырса, 
мұсылмандар тарих бойы Құраннан, сосын сүннеттен, 
ижмадан, сосын қиястан дәлел жауап іздеп әуре бол-
мас еді. Қала берді, мәзһабтар, фикх, калам мектептері 
қалыптаспаған болар еді. Бұлар – мұсылмандардың 
бүгінге дейінгі діни тәжірибесі...
Рас, қазіргі жаһандық үдерісте, уақыттың адамды езіп 

жатқан кезінде, жастарымыз өз бетінше ізденуден не 
оқудан гөрі, дайын таным, мәлімет, не құлақпен естіп, 
«тақлиди» иман деңгейінен шығудан қашады. Оның да 
психологиялық себептері жоқ емес, әрине. Ақиқатты Ал-
ламен, адаммен, тәжірибемен, нақылмен салыстырып от-
ыру – адамның табиғатында бар құбылыс. Осылардың 
ішінде ақиқатты Алламен салыстырып, өздерін 
кішкентай ғана айна ретінде танытатындар болған. 
Солардың бірі әрі бірегейі Яссауи бабамыз былай дейді: 
«Алла мен адам арасындағы байланыста әмбебап 
нәтижелерге жету мүмкін емес. Осы шындық деген 
танымның бір бұрышын ғана жарықтандырып алсақ, 
қанеки. Ақиқаттың бір бұрышы сенің жүрегіңнен өтеді. 
Сенде бір айнасың, әрбір адам – айна. Адам сол айна-
дан ақиқаттың бір бұрышын ғана «көре» алады. Онда да 
көкірек көзі ашылса. Ал Алланың ақиқатын тұтас көрдім 

Өз дініңе берік бол! 

АЛЛАҒА ОРАЛУ МЕКЕНІ СИРИЯДА ЕМЕС, 
ƏРКІМНІҢ ЖҮРЕГІНДЕ, ӨЗ ОТАНЫНДА

Төменде Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеттің «Дінтану кафедрасының про-
фессоры, дінтанушы Досай Кенжетайдың журналистерге берген сұхбатын назарларыңызға ұсынып 
отырмыз.

Редакциядан.
деу – нағыз надандық. Себебі, ол – Жаратушы, сен – 
жаратылғансың, ол шексіз, сен фанисің, шектеулісің, ол 
кемел, сен нұқсансың, міне, ақиқатпен өзіңді осылай са-
лыстырып қарай алсаң, жахил екеніңді сезіне түсесің» 
дейді. Сол жүрегіңе Алла ақыл, жан берді аманат қылып. 
Сондықтан сен ақылдысың, бірақ адам «ақиқатты тұтас 
таныдым, Алла осы, ақиқат осы» деп айқайлау – ақылды 
адамды надан қылып көрсететін өлшем.
ДАИШ содырларының бүгінгі ұстанымы ақиқатты тек 

өздері ғана танып, түсінгендей, әлемге ислам жолын қайта 
жасап жатқандай насихаттау екендігі мәлім. Білесіздер, 
Ұлыбританиялық басылым «Ислам мемлекеті» ультра-
радикал діни ұйымы таратты» деп сипатталған қазақ 
тілінде кәмелетке толмаған жас балалар түскен бейне-
жазба жариялады. Өрімдей жастарды осылай жариялауы 
олардың Қазақстанға деген көзқарасы мен бағалауының 
ең төменгі дәрежесі екендігін байқауға болады. Олар 
қазақ елі дін жағынан ең сауатсыз ел деп қарағанының 
көрінісі. Әйтпесе, ықпалды видео жас балаларды емес, 
ол жердегі идеологиялық негіздермен келуі керек еді. 
Бұл жерде сауатсыз қазақтың жастарын үлкен жаһандық 
жобаның құралы ретінде ғана ұстап отырғандығын 
көрсетеді. Сол сияқты, содырлардың «әл-хаят» атты ме-
диа орталығы даярлаған бейнежазбада адамдар араб-
ша және қазақша сөйлейді. Үш қатар субтитрлердің бірі 
ағылшын тілінде жазылған. Басылымның сипаттауынша, 
бейнематериалдың толық нұсқасының басында «хижра 
жасап, Аллаға оралған қазақстандық бауырлар» деп 
сипатталатын бір топ адам көрсетіледі. Негізінен, Аллаға 
оралудың мекені Сирия емес, ол әркімнің жүрегінде, 
санасында, танымында, өз елінде болатындығына ой 
жүгіртпеген кез келген мұсылман осы тұзақтың құрбаны 
бола береді.
Ал үзінді видеода өзі сияқты әскери форма киген 

қатарластарының алдында шамамен бастауыш сы-
нып жасындағы бала Калашников автоматын жылдам 
құрастырып, нысана көздейді. Одан кадр сыртындағы 
адам қазақша: «Атың кім? Қай жақтан келдің? Қайда 
тұрасың? Өскенде кім боласың?» деген сұрақтар қояды. 
Ол: «(атым) Абдулла. Қазақстаннан (келдім). Ислам 
халифатында (тұрам). Өскенде, кәпірлер, сендерді бау-
ыздайтын муджаһид болам» деп жауап береді. Міне, 
нағыз «исламофобия», мұсылманды, қазақты басты 
құндылығы рухани тірегі исламнан бездіру дегеніміз осы. 
Калашников автоматы – символ ретінде, уаххабистердің 
қаруы. Оларға бұдан артық қару берілмейді де. Бірінің 
етін бірі жесін, бірінің қанын бірі төксін деп беріледі. 
Мұсылманды мұсылманға айдап салу тактикасы.

– Былтыр «жиһад» қылу мақсатында елімізден 
кеткен 150 отбасы туралы видео әлі есімізде. Мұның 
артынша қазақстандықтардың Сирия мен Ирактағы 
қарулы қақтығыстарға қатысып жатқанын растайтын 
және бірнеше видео интернетте дүркін-дүркін жария-
ланды. Одан кейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) 
ДАИШ экстремистік ұйымына қосылған Қазақстан 
азаматтарының саны 300-ден асқанын хабарлады. 
Осындай жарияланымдар да бір түйткілдің шетін 
тарқататын сыңайлы...

– Иә, бұл жарнамалар Қазақстанның ішкі, сыртқы 
саясатқа тартылуын, сосын, елдің тыныштығы мен 
тұрақтылығына сына қағу үшін ұйымдастырылып 
отыр. Қазақ «Іштен шыққан жау жаман» дейді, яғни, өз 
бауырларыңды қарсы диалектикалық жаққа шығарып, 
қазақты жікке бөліп, екі лагерьде шабыстырып қою, 
исламды батыстық жобаларға қолдану, тәуелсіз 
елдің зайырлылық ұстанымына қарсы, елдің ертеңі 
мен баяндылығына қарсы күш қалыптастыру – аран-
дату әрекеті. Ал исламның саясилануы дегеніміз 
– батыстық шаблонға қарсы (құқық мемлекеттік 
құрылым, мораль, орталықтану жаһандану, техникалық 
өркениет, ватикан саясатына) революциялық 
наразылыққа исламды құрал қылып, идеологиялық 
негіз ретінде алып, жалаң қолмен «исламофобияға», 
яғни, батыстық жобаға жем болу деген сөз.
– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан Жайық НАҒЫМАШ.

Сыбайлас жемқорлықты әлеуметтiк-құқықтық құбылыс деп 
айтпас бұрын, бұл ұғымға анықтама берiп алған жөн.
Бұл сөз латынның «corruptio, corrumpеre» деген сөзiнен шыққан, 

оның мағынасы пара алу, бұзылу, құртылу, шiрiп кету. Әдетте сы-
байлас жемқорлық дегеніміз адамгершілік қағидаттары мен заңға 
қайшы өз пайдасы үшін мемлекеттік шенеуніктерді, лауазымды адам-
дарды параға сатып алу және олардың сатылғыштығы.
Қандай да бір мемлекеттік функцияларды жүзеге асыратын тұлға 

заңсыз артықшылықтарды алу мақсатында өзінің ресми мәртебесін 
пайдалануы сыбайлас жемқорлық болып табылады.  
Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға уәкілетті адамның мүлікті, 

көрсетілетін қызметтерді немесе жеңілдіктерді заңсыз алуы, оған осын-
дай артықшылықтарды беруі, сондай-ақ мүдделі адамдардың аталған іс-
әрекеттерге арандатуы немесе делдалдығы да сыбайлас жемқорлық болып 
саналады.
Сыбайластық әр түрлі жағдайда: пара алуда, қызметкерлерді туыстық, 

жерлестік, жеке берілгендігі, тамыр-таныстығы жағынан қолдауда, лауазым-
ды адамдардың, олардың туған-туыстарының түрлі кәсіпкерлік қызмет са-
ласына бүркемелі түрде қатысуында, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қызметінен заңсыз кіріс алуда туындайды.
Сыбайлас жемқорлық – барлық ел бастан кешіріп отырған індет. Қазіргі 

кезде жаһандық проблема болып табылатын сыбайлас жемқорлық әлемдегі 
барлық елде бар. Ол мемлекет ішілік проблемадан жаһандық проблемаға 
айналып отыр. Сыбайлас жемқорлықты толығымен еңсеру мүмкін емес, ол 
түзелмейтін құбылыстардың қатарына жататындығы мәлім.  Алайда бұл 
сыбайлас жемқорлықпен күресу бос әурешілдік дегенді білдірмейді, тұрақты 
даму мақсатында сыбайлас жемқорлық қылмыстар деңгейін мүмкіндігінше 
төмендету қажет.
Әлеуметтік теңсіздік, қоғамның моральдық-әдеп қағидаларын жаппай бұзу, 

халықтың мемлекеттік билік пен оның институттарына сенімсіздігі сияқты 
жағымсыз жағдайларды туындататын қауіпті құбылыс болғандықтан, сы-
байлас жемқорлықпен күрес проблемасы мемлекет тарапынан ерекше әрі 
тұрақты түрде көңіл бөлінуін қажет етеді.
Сондықтан Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлықпен күрес про-

блемасына айтарлықтай көңіл бөлінеді. Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлықпен 

Жемқорлыққа жол жоқ!
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 

ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

күресті ұйымдастырудың белгілі бір 
жүйесі қалыптасты, онда мыналар 
қамтылады:

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
нормативтік құқықтық база әзірлеу 
және қабылдау;

- барлық мемлекеттік органдардың 
қолданыстағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнаманы іске 
асыру жөніндегі жұмысын, олардың 
осы салада өзара іс-қимыл жасауын 
ұйымдастыру;

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жөніндегі арнайы бөлімшелер 
құру және олардың қызметін 
қамтамасыз ету;

-түрлі деңгейлерде сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөнінде комис-
сиялар, үйлестіру кеңестерін құру, 
кеңестер өткізу.
Қорытындылай келе, сыбайлас 

жемқорлық барлық елде ежелден 
бері бар деуге болады. Ол біздің 
елдің ғана дерті емес. Бұл пробле-
маны ғылыми зерттеу нәтижелерін 
ескере отырып, кешенді ықпал ету, 
басқа елдердің оң тәжірибесін зер-
делеу негізінде ғана шешуге болады. 
Проблеманы шешуге тек «құзырлы 
мемлекеттік органдар» емес, барлық 
қоғам ат салысса ғана сыбайлас 
жемқорлықпен күресте айтарлықтай 
жетістіктерге жетуге болады. 
Болашағымыз үшін, ең алдымен, 
азаматтық қоғамның бастамашы 
әрі жауапты өкілдері, азаматтардың 
өздері жауапты. 

А.ЖЕТЕКЕНОВ,
«СҚО ветеринария басқармасы» 
ММ әкімшілік-құқықтық бөлімінің 

басшысы. 
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Тұрғындар назарына!
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Айыртау 
аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ 
лауазымды тұлғаларының қызметтік этика талаптарын бұзған, заңсыз іс-

қимылдар жасаған, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқықбұзушылық 
деректері болған жағдайда өтініш беру үшін халық назарына облыстағы 
қызмет органдары жетекшілерінің телефондарын ұсынады. 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан об-
лысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ

1. Департамент басшысы – Марат Бөрібайұлы Жексембин – 8-(7152)-
52-14-37,

2. Басшының орынбасары –Юрий Евгеньевич Пузиков – 8-(7152)-41-
20-61,

3. Басшының орынбасары –Татьяна Леонидовна Горлова – 8-(7152)-
41-12-84.

«Айыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау  
басқармасы» РММ-нің басшысы м.а. Бақытгүл Амантайқызы Рамаза-
нова  – 8-(71533)-27-186.

«Айыртау аудандық тұтынушылардығ құқықтарын қорғау 
басқармасы» РММ-нің азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау 
кестесі:  қабылдау СҚО Айыртау ауданы, Саумалкөл селосы, ТҚҚ басқармасы 
ғимаратында күнделікті жүргізіледі. 
Қабылдауға 8-(715-33)-27-186 телефоны арқылы алдын ала жазылуға 

болады. 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Айыр-
тау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ 
мәлімдейді:
Жеке және заңды тұлғалардың құқықтық тұлғаларының құқықтарының 

қорғалуын және сөз бостандығы мен заңды көзқарастарын сақтау, сыбай-
лас жемқорлықтық құқықбұзушылықтың алдын алу, тұрғындармен шұғыл 
түрде байланыс жасау мақсатында басқармамен  «Ашық есік күні» өткізу 
жоспарланып отыр. 
Жүргізу уақыты мен орны: аптаның әр жұма күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға 

дейін,  мекен-жайы: Саумалкөл ауылы, Ықшам ауданы. «Ашық есік күнінің» өту 
барысында мекеме мен ұйымдардан келушілерді және кәсіпкерлік субъектілер 
мен жеке тұлғаларды толғандыратын сұрақтарға жауап берумен қатар маман 
кеңесі де ұйымдастырылады. 

Айыртау аудандық ТҚҚ басқармасы. 
«Ыстық желі» телефоны

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңды түсіндіру бойын-
ша тұтынушылар үшін «Ыстық желі» телефоны жұмыс істейді.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша барлық қызықтыратын 

сұрақтар бойынша кеңесті 8(7152) 52-04-40, 8(7152) 52-14-36 телефондары 
арқылы алуға болады.

«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау 

кестесі
«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

әкімі Мұқашев Жеңіс Ботабайұлы әр аптаның сәрсенбі күндері 
сағат 14.30-дан 17.30-ға дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Украин ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзу-
шылықтарды, Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8(71533) 24-182 сенім телефоны қызмет етеді.

2016 жылдың 15 сәуірінде республикалық Абай оқулары байқауының 
облыстық кезеңі Тайынша ауданы Ясная Поляна ауылында өтті. 

Байқауға өңірімізден өзге ұлт өкілдері шақырылды. Айыртау ауданының 
намысын қорғауға Арықбалық орта мектебінің 9 сынып оқушысы Журина 
Светлана қатысты. Байқау 3 кезеңнен тұрды. 1 кезең – Абай шығармаларын 
(білім, ғылым және өнер тақырыптарына өрілген поэзиялық шығармасын 
немесе қара сөзін) жатқа мәнерлеп оқу. 2 кезең - «Абай жолы» роман-
эпопеясынан үзіндіні көркем шеберлікпен жатқа орындау. 3 кезең – әншілік 
қабілетін таныту. Осы үш кезеңде өзінің тіл тазалығымен, сахнада өзін 
ұстау, ән айту шеберлігімен ерекшеленіп, Светлана қызымыз облыстық 
байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. Ол алдағы Астана қаласында өтетін 
Абай оқуларының республикалық кезеңінде Солтүстік Қазақстан облысының 
намысын қорғайтын болады. Қатысушымызға алдағы байқауда тек қана 
сәттілік пен жеңіс тілейміз. 

Әйгерім ЖАМАНТИКОВА,
ауданының мәдениет және тілдерді дамыту 

бөлімінің жетекші маманы.

Байқау
Абай шығармашылығының 

ұлықтаушысы
 ДҮЙСЕНБІ, 25 СӘУІР 

ҚАЗАҚСТАН 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.kz» 

11:05 «Дара жол» 12:30 Режиссер Ораз 
Әбішевтің 100 жылдығына. «Оралу». 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:05 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «SPORT.KZ» 
0:00 KAZNEWS 0:50 ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН 
ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. «ТОТТЕНХЭМ» - «ВЕСТ 
БРОМВИЧ АЛЬБИОН». 

ХАБАР 
7:00 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

«7 күн» 11:00 «Экономкласс» 11:10 «Магия 
кухни» 11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 М\с. 
«Фархат» 12:30 «Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т\с «Катина любовь» 15:00 
Новости 15:15 Т\х. «Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 17:00 
Новости 17:15 Т\с. «След» 17:55 «Орталық 
Хабар» 19:00 «ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с.»Осколки» 22:20 Т\с. «След» 23:00 «Бетпе-
бет» 23:25 «Негізінде...» 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар 0:00 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
0:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 12:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@УТINA» 12:30 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 14:20 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 15:15 «ПРАВДА» 15:20 Комедия 
«СВАТЫ 6» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино «КОСАТКА» 
1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:40 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:25 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Своя 
чужая» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 Т/с «День-
ги» 22.00 «Жириновский». 22.55 «Честный 
детектив». 23.50 Ночная смена. «Фальшиво-
монетчики. Гении и злодеи». «Иные. Особое 
измерение». 2 ч. 01.25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 02.25 «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил Кононов». 03.25 
«Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 26 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы 
арман». Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 Режиссер Ораз 
Әбішевтің 100 жылдығына. «Мұқан Төлебаев». 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Sport.kz» 18:15 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «Қыздар». 0:15 KAZNEWS 
1:05 «Біздің ағай». Т\х. 1:50 «Қылмыс пен 
жаза» 2:15 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
7:00 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с.»Осколки» 11:00 
Новости 11:10 «Магия кухни» 11:40 «Подари 
детям жизнь» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\ф 12:15 Т\х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с. «Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с 
«Катина любовь» 15:00 Новости 15:15 Т\х. 
«Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с. 
«След» 17:55 «Тағдыр жолы» 18:30 Т\х «Ба-
жалар» 19:05 Т\х «Зәуре» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с.»Осколки» 22:20 Т\с. 
«След» 23:00 «Бетпе-бет» 23:30 «Арнайы 
хабар» 23:55 «Негізінде...» 0:00 Қорытынды 
жаңалықтар 0:30 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 1:00 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино «АЛМАЗЫ СТА-
ЛИНА» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@
УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 14:20 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 15:15 «ПРАВДА» 
15:20 Комедия «СВАТЫ 6» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Кино «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино «КОСАТ-
КА» 1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:40 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:25 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с 
«Своя чужая» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 
Т/с «Деньги» 22.00 Вести. Doc 23.45 Ночная 
смена. «Чернобыль. До и после». «Приклю-
чения тела. Испытание холодом». 01.20 Т/с 
«Срочно в номер. На службе закона» 02.15 
«Тайна лагеря Бадабер. Афганский капкан». 
03.15 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 27 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы 
арман». Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 Режиссер Ораз 
Әбішевтің 100 жылдығына.«Кенен Әзірбаев». 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Бүгінгі күннің батырлары». Арнайы жоба 18:05 
«КЕЛБЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «Қыздар». 0:15 KAZNEWS 
1:05 «Біздің ағай». Т\х. 1:50 «Келбет» 2:15 
«Табыс сыры». Арнайы жоба 2:35 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
7:00 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с.»Осколки» 11:00 
Новости 11:10 «Магия кухни» 11:40 «Подари 
детям жизнь» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 

Д\ф 12:15 Т\х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с. «Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с 
«Катина любовь» 15:00 Новости 15:10 Т\х. 
«Көршілер» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 
18:00 «Сильные духом» 18:30 Т\х «Бажалар» 
19:05 Т\х «Зәуре» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с.»Осколки» 22:20 Т\с. «След» 23:00 
«Негізінде...» 23:05 Қорытынды жаңалықтар 
23:35 «Арман қанатында» 23:55 «Сотқа 
жеткізбей» Д\ф 0:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино «АЛМАЗЫ СТА-
ЛИНА» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@
УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 14:20 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 15:15 «ПРАВДА» 
15:20 Комедия «СВАТЫ 6» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Кино «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино «КОСАТ-
КА» 1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:40 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:25 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Своя 
чужая» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 Т/с «День-
ги» 22.00 «Специальный корреспондент» 23.45 
Ночная смена. «Ожог». «Научные сенсации. 
Потепление - обратный отсчет». 02.00 Т/с 
«Срочно в номер. На службе закона» 02.55 
«Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 28 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 9:00 «ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!». ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ТЕЛЕМА-
РАФОН. 9:10 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы 
арман». Т\х. 10:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ТЕЛЕМАРАФОН. 11:10 
«Біздің ағай». Т\х. 12:00 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ТЕЛЕМАРАФОН. 12:15 
«Табыс сыры. Арнайы жоба. («Ажарлы» 
ателье. Отбасылық кәсіп басшысы Ажар 
Төлеухан) 12:40 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ТЕЛЕМАРАФОН. 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 13:50 «Келін». Т\х. 
14:40 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ТЕЛЕМАРАФОН. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:20 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ТЕЛЕМАРАФОН. 16:40 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 «ӨТКЕН 
МЕН ЖЕТКЕН КӘСІПКЕРЛІК». 18:15 «ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!». ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ТЕЛЕМАРА-
ФОН. 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:15 «АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 
21:00 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ТЕЛЕМАРАФОН. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «Қыздар». 0:15 KAZNEWS 1:05 «Біздің 
ағай». Т\х. 1:50 «Өткен мен жеткен кәсіпкерлік». 
Арнайы жоба 2:10 «Жан жылуы» 2:30 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
7:00 «Бұйымтай» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с.»Осколки» 11:00 
Новости 11:10 «Магия кухни» 11:40 «Подари 
детям жизнь» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\ф 12:15 Т\х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с. «Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с 
«Катина любовь» 15:00 Новости 15:10 Т\х. 
«Көршілер» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 
17:55 «Тағдыр жолы» 18:20 «Сильные духом» 
18:40 Т\х «Бажалар» 19:10 Т\х «Зәуре» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с.»Осколки» 22:20 Т\с. 
«След» 23:00 «Негізінде...» 23:05 Қорытынды 
жаңалықтар 23:35 «100 бизнес-тарихы» 23:55 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 0:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино «АЛМАЗЫ СТА-
ЛИНА» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@
УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 14:20 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 15:15 «ПРАВДА» 
15:20 Комедия «СВАТЫ 6» 16:45 «РОДИНА» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ». Заключительная серия 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 23:35 «П@УТINA» 0:00 «КОСАТКА». За-
ключительные серии 1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:40 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:25 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Своя 
чужая» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 Т/с «День-
ги» 22.00 «Поединок». 23.45 Ночная смена. 
«Вторая Мировая. Русское сопротивление». 
«Человеческий фактор. Звуки музыки». «Че-
ловеческий фактор. Радиоактивность». 01.55 
Т/с «Срочно в номер. На службе закона» 
02.55 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 29 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы 
арман». Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 Режиссер Ораз 
Әбішевтің 100 жылдығына.«Қажымұқан». 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:05 ПАРЛАМЕНТ 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 22:30 
«КЕЛІН». Т\х. 23:20 «Руханият сардары». 
Сұлтан Оразалин. 0:05 KAZNEWS 0:40 Пар-
ламент 0:50 «Біздің ағай». Т\х. 1:35 «Иман 
айнасы» 1:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:00 
«Ғасырлар үні». Д\ф. 2:35 «Сіз не дейсіз?» 

ХАБАР 
7:00 «Бұйымтай» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с.»Осколки» 11:00 
Новости 11:10 «Магия кухни» 11:40 «Подари 
детям жизнь» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\ф 12:15 Т\х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с. «Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с 
«Катина любовь» 15:00 Новости 15:10 Т\х. 
«Көршілер» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» 16:50 «Экономкласс» 
17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 17:55 «Тур 
де Хабар» 18:25 «Сильные духом» 18:45 
Т\х «Бажалар» 19:15 Т\х «Зәуре» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 
21:00 Итоги дня 21:30 Мегахит. «Шаг вперед: 
Все или ничего» 23:20 Т\х «25 шақырым» 
0:30 Қорытынды жаңалықтар 1:00 «Сотқа 

жеткізбей» Д\ф 1:30 Жаңалықтар 
ЕВРАЗИЯ 

6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино «АЛМАЗЫ 
СТАЛИНА» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:10 «П@УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:35 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПРАВДА» 15:20 
Кино «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 17:35 «ЖДИ 
МЕНЯ». КАЗАХСТАН 18:40 «АВТОКУШ». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 23:35 «РОДИНА» 00:35 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ» 1:30 «П@УТINA» 2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 3:20 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
4:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с 
«Своя чужая» 17.15 «Прямой эфир». 20.00 
«Юморина». 21.55 Концерт Филиппа Кир-
корова 00.35 Х/ф «Нинкина любовь» 02.35 
«Комната смеха» 

СЕНБІ, 30 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 7:50 «Ертегілер еліне 
саяхат». М\ф 8:00 «Жаңа қоныс». Т\х. 8:35 
«АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 
«ДАУА» 10:40 «Әзіл әлемі» 12:05 «Намыс 
дода». 13:15 «ТАБЫС СЫРЫ. Арнайы жоба 
13:35 «Намыс дода». 14:45 «НҰР АҒА». 
16:35 Драма «Жерұйық» 18:40 «Өмірдің өзі 
новелла». Т\х 19:30 KAZNEWS 20:05 «Үздік 
әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 «Road to 
France». «UEFA EURO-2016» журналы 23:05 
«ЖАЙДАРМАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ 
ЛИГА. 1/8 финал. 0:35 KAZNEWS 1:10 Мело-
драма «Испанша-ағылшынша» 

ХАБАР 
7:00 «Тамаша» 8:15 «Әсем әуен» 8:35 

Аспаздық бағдарлама «Сиқырлы ас үй» 9:05 
М\с «Инвизималс» 9:30 Сказка Братьев Гримм 
«Принцесса на горошине» 10:30 Семеное кино. 
«Артур и война двух миров» 12:05 «Орталық 
Хабар» 13:15 Тұсаукесер. «Жұлдыздар айты-
сады» шоу бағдарламасы 14:40 Т\х «Базар 
на улице Мира» 16:00 Международный 
турнир по ММА. «Битва Номадов-7» 20:00 
«Бенефис-шоу» Мерекелік бағдарлама 21:00 
«7 күн» 22:00 Международный турнир по ММА. 
«Битва Номадов-7». Финал 23:00 Мегахит. 
«Неуловимый» 0:40 Т\х «25 шақырым» 1:50 
Спектакль «Махаббат сазы» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 
«П@УТINA» 9:00 «СМАК» 9:40 Кино «ОТ 
ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» 11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:00 «112. НЕДЕЛЯ» 12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:25 «П@УТINA+» 14:25 Премьера. 
«ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 15:00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА 17:15 
Кино «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». 
Продолжение 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:10 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 Мировое 
кино. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 2:20 «112. НЕДЕЛЯ» 2:40 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 4:10 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
03.15 Х/ф «Родня» 05.15 «Сельское утро» 

05.45 «Диалоги о животных» 06.40, 10.10, 13.20 
Вести-Москва 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести 
07.10 Россия. Местное время. 08.15 «Правила 
движения». 09.10 «Личное. Филипп Киркоров». 
10.20 Х/ф «Сильная слабая женщина» 12.00, 
13.30 Х/ф «Отпечаток любви» 16.00 «Один в 
один. Битва сезонов». 19.25 Х/ф «Служебный 
роман» 22.30 «Пасха Христова» Богослуже-
ние 01.30 Х/ф «Кинотавр». «Находка» 03.35 
«Крест». 04.25 «Комната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 1 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ БІРЛІГІ КҮНІ 
7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 8:15 «Ертегілер еліне 
саяхат». М\ф 8:25 «Жаңа қоныс». Т\х. 
8:55 «БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ!». 
Құттықтау 9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:15 
«БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ!». 
Құттықтау 11:20 «ҰЛЫ ДАЛА - ДОСТЫҚ 
БЕСІГІ». 11:35 «Сәлем, Қазақстан!» 13:00 
«БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ!». 
Құттықтау 13:05 «КЕЛБЕТ» 13:35 «Намыс 
дода». 14:45 «БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН ТӘУЕЛСІЗ 
ЕЛ!». Құттықтау 14:50 ФУТБОЛ. ҚАЗАҚСТАН 
ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. 8 тур. «АСТАНА». 
«ҚАЙРАТ». 17:00 «БИ ӘЛЕМІ». «ШАЛҚЫМА» 
ХАЛЫҚ БИ АНСАМБЛІНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
КОНЦЕРТІ 18:50 «БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН 
ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ!». Құттықтау 18:55 «Әзіл әлемі» 
20:00 «АПТА. КZ» 21:00 «ЕЛГЕ СӘЛЕМ». 
АРМАН БЕКСҰЛТАННЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
КЕШІ 22:45 «Road to France». « UEFA EURO-
2016» журналы 23:20 Комедия «Біздің сүйікті 
дәрігер» 0:55 «Сәлем, Қазақстан!» 

ХАБАР 
7:00 «Тамаша» 8:15 Мерекелік топтама 

«Достық жыры» 9:00 «7 күн» 10:00 «Ас 
арқау» 10:25 М/ф «Ақсақ құлан», «Тазша 
бала», «Айка» 10:50 Кино «Наш милый док-
тор» 12:25 Концерт «Көктем ырғағы» 13:25 
«Бенефис-шоу» Мерекелік бағдарлама 14:40 
Т\х «Базар на улице Мира» 16:00 Д/ф «Достық 
үйі» 16:50 Кино «Құнанбай» 18:30 «Қызық 
times» 19:45 «Жұлдыздар айтысады» 21:00 
«7 күн» 22:00 «Бірлігіміз жарасқан» мерекелік 
жобасы 23:10 Кино. «Мұстафа Шоқай» 1:40 
Т\х «25 шақырым 2» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «РУСАЛИМ. 
В ГОСТИ К БОГУ» 10:10 «КАЗЛОТО». 10:50 
Лотерея «СВОЙ ДОМ». 11:15 «ЕРАЛАШ» 
11:55 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 12:20 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 14:35 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15:00 «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». Весенняя серия игр 16:15 «ДО-
БРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:20 Кино 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 22:55 
«ӘН ДАРИЯ» 23:45 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 2:00 
«П@УТINA+» 2:45 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:30 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 4:15 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.15 Х/ф «Кубанские казаки» 07.35 Х/ф 

«Невероятные приключения итальянцев в 
России» 09.50 «Disco дача». Весенний концерт. 
11.45, 13.20 Х/ф «Служебный роман» 13.00, 
19.00 Вести 15.25, 20.00 Х/ф «Затмение» 
00.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 02.15 «Сме-
хопанорама» 02.45 «Комната смеха» 
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САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* Семіртулі тұрған төрт жастағы жылқы сатамын.
Қаратал ауылы. тел: 52-509.                                                                    (3-1).

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ басшысы – Қазбеков Ерлан Қабдуұлы, әр бейсенбі сайын сағат 
11.00 – 13.00 дейін, телефон: 21-3-62.

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ басшысының орынбасары – Жүсіпова Маржан Жылқайдарқызы, 
әр сейсенбі сайын сағат 11.00 – 13.00 дейін, телефон: 21-2-98.
Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 42.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қоғамның сенімін, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мақсатында, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық және 
сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқықбұзушылықтарын және Ар-намыс 
кодексінің талаптарын сақтамау жағдайларын анықтамау мақсатында, СҚО 
Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінде – 8-715-33-21-3-62 сенім телефоны қызмет етеді.
Ақпарат құпиялылығы сақталады.

*   *   *

«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша 2016 жылдың ІІ тоқсанына арналған қабылдау кестесі

Жаңыл Сейтжанқызы Медиева 72 
жасқа толып, жақындарын қуанышпен 
қауыштырды.
Балалық шағы соғыс жылдарымен сәйкес 

келсе, жастық шағы соғыстан кейінгі 
қайта қалыптасу, тың игеру жылдарымен 
жалғасқан апайымыздың өмірі қызық пен 
қайғыны бірдей көтеріп келді.

 1944 жылы 2 сәуірде Бірлестік ауылын-
да дүниеге келіпті. Отбасындағы алты 
қыздың көпейі Жаңыл әкесі Сейтжан 
Ұлы Отан соғысына аттанып кеткенде 3 
жастағы бала екен. 
Соғыс жылдары ерте есейткендердің 

бірегейі Жаңыл апамыз 1962 жылы 
Бірлестік сегізжылдық мектебін бітіріп, 
ескілікті ата-баба салтымен құда түсіріліп, 

іргелес жатқан Құмтөккен ауылына Медиев Екпін жездемізге тұрмысқа 
беріліпті. Отбасылық ғұмырында тоғыз баланы өмірге әкеліп, жолдасынан 
ерте айырылса, кейін-соңды төрт бірдей баласынан айырылып тұрмыс 
тауқыметін екі қол, екі аяқ, мойнымен көтерген Жаңыл апайымыз жанұяда 
мейірбанды ана, асыл әже, ағайын-туысқа жанашыр, қашан келсең де 
ақ дастарханы жаюлы, құшағы ашық,  оң қолынан өнер тамған, іс тігудің 
хас шебері, сөзге шешен, әзіл-қалжыңды қиыннан қиыстырып қиналған 
шағыңда рухани күш беретін ғажайып мінезді жан.     
Осындай қадірлімізге денінің саулығын, ғұмырының ұзағын, көрер 

қызығы молынан болсын деп тілейміз, жүзің жарқыраған күндей күлімдеп, 
жүрегің жасыл жаздай жайнап, шаңырағыңнан ырыс-береке кетпей, 
босағаңнан қызық-қуаныш арылмасын, алдағы уақытта парасаттылығың 
мен ақылдылығыңның арқасында ағайынға сыйлы, кейінгіге үлгі болып 
немере-шөберелеріңді қызықтап, жапырағын жайған бәйтеректей, ғасыр 
жастың төріне жетуіңе тілектеспіз.
Тілек білдірушілер: Бірлестік ауылындағы барлық туысқандары, 

іні-келіндері, сіңлілері, күйеу балалары, жиендері атынан Сәулеш.
*   *   *

Талғатова Айша Шоқанқызы 
сәуірдің 25 жұлдызында 3 жасқа то-
лады. Немереміз Айшаға төмендегі 
өлең жолдарын арнаймыз:
Үшке толды бүгін біздің Айшажан,
Жаңа өмірге жақсылықпен   
  бас қадам.
Балалықтың бар бақытын   
  тілейді,
Ата-апаң, туған-туыс барша жан.
Ұқсатамыз қырдың қызыл гүліне,
Мәз боламыз сыңғырлаған күлкіңе.
Күннен-күнге құлпыра бер,   
  ботақан,
Алла жазсын ұзақ өмір сүруге.
Игі тілекпен: атасы – Талғат, 
апасы – Нұрғайша. 
Егіндіағаш ауылы.

Қазақстан  Республи -
касы Білім және ғылым 

министрлігі «Ақпараттық - 
талдау орталығы» АҚ (бұдан 
әрі  – Ұлттық  үйлестіруші) 
Халықаралық оқушылардың 
білім жетістіктерін бағалау 
жөніндегі қауымдастық (IEA) 
арқылы жүзеге асырылатын 
PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) мәтінді оқу 
және түсіну сапасын бағалайтын 
халықаралық салыстырмалы 
зерттеу жүргізді. 
Бұл зерттеу жақында біздің Ки-

рилловка орта мектебінде алғаш 
рет 4 сынып оқушылары арасын-
да өтті. PIRLS – 2016 зерттеуіне 
50 ел қатысуды жоспарлаған. 
Осы елдер арасында Кириллов-
ка орта мектебінің болуы өте қуанышты. Ұлттық, 
облыстық, мектеп үйлестірушілері және тест жүргізушісі 
қатысуымен өтті. Зерттеу бағдарламасына сәйкес 4 
сынып оқушыларының мәтінді оқу және түсіну сапасы 
бағаланды. Қорытындысы 1 жыл ішінде белгілі болады. 
Ережелеріне байланысты мектеп әкімшілігі, оқушылар, 

Білім беру
PIRLS-2016  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУІPIRLS-2016  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ

ата-аналар сауалнама тапсырды. Мектеп үйлестірушісі 
PIRLS дайындығымен толық қамтамасыз етті.  Бұл зерт-
теу бағдарламасы ұжымға өз әсерін қалдырды.

Әлия СЕЙТҚАЛИЕВА,
Кирилловка ОМ-і директорының  

оқу ісі жөніндегі орынбасары.           

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Де-
нис Оберемконың келуімен Комаровка 

негізгі мектебінің оқушылары үшін өмірдегі 
ең маңыздысы – спорт болып табылады. 
Мектебімізде ең танымал спорт түрінің бірі 
– дартс. Мұғалімнің оқушыларды күнделікті 

Ұлт денсаулығы. Спорттық Қазақстан
ОҚУШЫ ЖЕҢІСІ – МҰҒАЛІМНІҢ ЕҢБЕГІОҚУШЫ ЖЕҢІСІ – МҰҒАЛІМНІҢ ЕҢБЕГІ

жаттықтыруы өз жетістігін беруде. Жыл сай-
ын мектебіміз аудандық, облыстық жарыстарда 
жүлделі орындар иеленіп жүр.

8-10 сәуір күндері Петропавл қаласында оқушылардың 
дартстан «Жастар» облыстық спартакиадасы болып 
өтті. Айыртау ауданының құрама командасында біздің 
мектептің 8 сынып оқушысы Нұртай Қалтаев пен 9 сынып 
оқушысы Алмат Төреқұлов та ойын көрсетті. Нұртай мен 
Алмат мектебімізге үлкен жеңіспен оралды. Жарыстың 
бірінші күні 1999-2000 жылдары туылған жасөспірімдер 
арасында болған облыстық жарыста біздің оқушылар 
басқа аудандарды және Петропавл қаласының коман-
дасын жеңіп, екінші орынға ие болды. Екінші күні Нұртай 
Қалтаев жеке біріншілікте «301» пәні бойынша бірінші 
орынды жеңіп алды. Сонымен қатар, Нұртай «Микст» 
пәні бойынша күміс жүлгедер атанды. Қорытынды 
нәтижеде біздің мектептің оқушылары Нұртай мен 
Алмат бір алтын және үш күміс медальмен оралды. 
Алдағы уақытта Нұртай Алматы қаласында өтетін 
республикалық жарыста облыс намысын қорғамақ. 
Нұртай Қалтаевқа республикалық жарыста сәттілік дей 

отырып, жеңіспен оралуына тілектестігімізді білдіреміз.
С. ТАСТАНОВА,

Комаровка НМ директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Айыртау ауданының 
мемлекеттік кірістер Басқармасының ұжымы 

Нұртазина Гүлнар Қажығалиқызының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның туған-

туысқандарының орны толмас қайғыларына ортақтасып көңіл 
айтады.

*   *   *

Менің  туған  аға -бауырым  Амангелді 
Ақтанұлы Көшімбаев  27 наурыз күні 77-78 

жасқа қараған шағында фәниден өтті. Артында 
қалған балалары, немерелері, туған-туыстары 
бақиға шығарып салдық, ал 6 мамыр күні 40 күндігі 
болатындығын оны білетіндердің есіне сала кетейін 
(мекен-жайы: Қарасай батыр ауылы, баласының 
аты – Жарас). 
Ауылымызда жеті жасынан мектепке барып, 

одан кейін Көкшетау педучилищесін жақсы бітірген 
(1955ж).  Шешеміз өмірден ертерек (1956) қайтқаннан 
кейін, ол үйленіп, 17-18 жас шамасында үйлі-баранды 
болған адам еді. Әкеміз Ұлы Отан соғысынан 
жаралы болып келген соң, барлық семья (жанұя) 
қиыншылығы басына түскен болатын. Қазіргі кезде 
2 (екі) баласы бақиға аттанған (Қонысбек, Шынар), 
қалғаны өздерінің семьялары бар, жан-жаққа тарап, 
өз бетінше шаруашылық құруда.
Өмірде қашан болмасын материалдық жағдайға 

көбірек алаңдаушылық білдіресің ғой, соған орай 
өзінің бригадир, кешенді бригада бригадирі деген 
қызметіне қарамай-ақ механизатор, тракторшы, 
құрылысшы, т.б. жұмыстарға көбірек араласқан 
жан еді. Қасындағы жолдасы (бәйбішесі) Клара 
Баймағанбетова да қазіргі кезде төсек тартып 
жатқан жайы бар. Ескі аурулары (жүрек, өкпе, ұйқы 
бездері іскен), ешқашан колхоз-совхозда жұмыс 
істемей, балаларды тәрбиелеп, үй ішіндегі ұсақ-
түйек шаруаға араласып кеткен адамның бірі және 
бірегейі. Бір баласы (Тарас), немересі екеуі ЕС-164/8 

Тағзым
БІРЕГЕЙ АЗАМАТ ЕДІ

мекемесінде қызмет істеп жүр. Үш қызы Рая, Қуаныш, 
Гуля, (Шынар қайтыс болған) – барлығы Алматы 
маңайында кәсіпкерлік қызмет істеуде. Олардың да 
жанұялары, балалары, немерелері барын айтсам 
артық қылмас. Тағы бір ұлдары Көкшетауда (Красный 
Яр), оның әйелі базарда сатушы жұмысында. Ал үйді 
ұстап отырған баласы Жарас пен Нұрсұлу ауылда 
өз қолдарында, тұрақты жұмыстары болмаған соң, 
мешіттің маңайында қызметте. Жалғыз қызы Назгүл 
орта мектепте еңбектен сабақ береді, жоғары білімі 
бар.
Басқа ағайындары: әпкесі Қауия, інісі Жангелді – 

Саумалкөлде, Ардагелді – профессор («Көкше» ака-
демиясы), Әлия, Сұлушаш, Баконка – қарындастары 
зейнет жасына жеткендер.
Амангелді Ақтанұлының еңбектері бағаланып, 

талай мақтау грамотасына, медальдарға ие болып, 
«Құрмет» орденіне ұсынылған еңбекқор азамат еді. 
Политология, мәдениеттану, әдебиет, жағрафия, 

тарих, астрономия, космонавтика т.б. ілімдерді жақсы 
танитын бірегей азамат болған. 
Амангелді ағамыздың артында қалған балалары, 

немерелері мен шөберелері, құда-құдағилары, туыс-
туғандары аты аталған адамды ұмытпай жиі-жиі 
естеріне алып жүрсе екен деп тілеймін және адал адам 
болып өмір сүргенін ұмытпас демекпін.

Ардагелді КӨШІМБАЕВ,
ҚР Журналистер одағының мүшесі, 

«Көкше» академиясының Құрметті профессоры, 
ІІ органының еңбек ардагері.

Златогор орта мектебінің ұжымы Рай Майгүл мен Жетпісбай Қуанышқа 
орны толмас 

қызының
қазасына байланысты қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Сырымбет ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

 «Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Сүлейменов Дулат Қабдрашитұлы әр аптаның дүйсенбі күні сағат 15.00-ден 
18.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

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

«Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
54-786 сенім телефоны қызмет етеді.


