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Құрметті оқырмандар!
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ÑÀÐÛÊÅÌÅÐ ÀÓÛËÄÛҚ ÑÀÐÛÊÅÌÅÐ ÀÓÛËÄÛҚ 
ÎÊÐÓÃIÎÊÐÓÃI

№3 Байзаќ  колледжінде   психолог 
Н .Мурадованыѕ  ўйытќы  болуымен  
“Ґмір маєан ќымбатсыѕ” атты акция 
ўйымдастырылды .  Акция  аясында 
колледждіѕ білім алушыларына ґмірдіѕ 
ќўндылыќтары тїсіндіріліп, оны мəнді де 
маєыналы етудіѕ жолдары айтылды.
Шəкірттерге ґмір жайлы бейнефильм Шəкірттерге ґмір жайлы бейнефильм 

кґрсетіліп, ґз кезегінде олар жаќсы єўмыр 
кешу, кездесетін кедергілерден арылу жайлы 
ой-пікірлерін параќшаларєа жазып “Ґмір 
аєашына” жапсырды. Жастар ќауымы 
сонымен ќатар, “Меніѕ ќазіргі ґмірім”, 
“Меніѕ болашаќ ґмірім, армандарым” 
таќырыптарына коллаж жасап, сурет 
салды.

ÁӘÉÒÅÐÅÊ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃI

Балалар мен жасґспірімдер орталыєында  Балалар мен жасґспірімдер орталыєында  
Ќазаќстан  халќы Ассамблеясыныѕ  20-
жылдыєына арналєан этно-мəдени іс-шара 
ўйымдастырылды.
Мəдени іс-шараєа елімізді мекен еткен Мəдени іс-шараєа елімізді мекен еткен 

тїрлі ўлт ґкілдерінен  їйірмелер арасындаєы  
топтар ќатысып, ґз ґнерлерін кґрсетті. 
Байќау барысында ґз  ўлтыныѕ салт – Байќау барысында ґз  ўлтыныѕ салт – 

дəстїрін,  ґнерін, ўлттыќ таєамы мен 
мəдениетін  жоєары деѕгейде кґрсете 
білген  ґзбек ўлты бас жїлдеге  ие болды. 
Сондай-аќ ўйєыр ўлты бірінші орынды, 
татар ўлты екінші орынды иеленсе, ќазаќ 
жəне украин ўлттары жїлделі ІІІ орынды 
ґзара бґлісті.

«Вокал» жəне «Ханшайым» би їйірмелері «Вокал» жəне «Ханшайым» би їйірмелері 
ґз ґнерлерін кґрсетті.    

ÒҮÉÌÅÊÅÍÒ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃI

Ауылдыќ əкімшілік пен ауылдаєы “Жастар 
орталыєыныѕ” мўрындыќ  болуымен 
Социалистік Еѕбек Ері А.Л.Нахмановичті 
еске алуєа арналєан жастар арасында 
волейболдан дəстїрлі турнир ґткерілді. 
Тїймекент орта мектебінде ґткен Тїймекент орта мектебінде ґткен 

спорттыќ жарыстыѕ ашылу салтанатында 
аудан əкімдігі дене шыныќтыру жəне спорт 
бґлімініѕ басшысы Ə.Омаров, Тїймекент 
ауылдыќ округініѕ əкімі Б.Əлсейітов сґз 
сґйлеп, Еѕбек Ері А.Л.Нахмановичтіѕ 
ґнегелі ґмір жолын əѕгімеледі. Спорттыѕ 
адам денсаулыєына пайдасын айтып, 
ќатысушыларєа сəттілік тіледі. 
Нəтижесінде  жїлдел і  І  орынды Нəтижесінде  жїлдел і  І  орынды 

“Аќбўлым” командасы жеѕіп алса, ІІ, ІІІ 
орындарды Тїймекент, Сарыкемер ауылдыќ 
округтерініѕ командалары ґзара бґлісті. 
Жарыс соѕында жеѕімпаздарєа Кубоктар 
мен Дипломдар табысталып, баєалы 
сыйлыќтар тарту етілді. 

ÛÍÒÛÌÀҚ ÀÓÛËÄÛҚ ÎÊÐÓÃI

Жыл сайын кітапханашылар арасында 
дəстїрлі облыстыќ «Еѕ їздік ауылдыќ 
кітапхана» байќауы ґтеді. Биыл аталєан 
байќауєа Ынтымаќ ауылдыќ кітапханасы 
ќатысты. Кітапханашы А.Татыбекова 
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ 20 
жылдыєына орай «Ќазаќстан-достыќ пен 
татулыќ мекені» атты əдеби-сазды кеш 
ґткізді. 
Іс-шараны кітапханашы А. Татыбекова 

мен ўстаз Е.Баймамыров жїргізді. Мектеп 
оќушыларыныѕ кїшімен берілген концерт 
барысында жиналєан жўрт Н.Бексўлтан, 
клуб меѕгерушісі Ќ.Жабаеваныѕ тамылжыта 
шырќаєан əндерін, ќазаќ, татар, ґзбек 
жəне корей халыќтарыныѕ билерін ерекше 
нəшіне келтіре орындаєан «Ерке наз» 
бишілер тобыныѕ жəне кїйші Мырзабаев 
Ќазыбектіѕ, Н.Айтбекќызы, Ї.Маєжан, 
Т.Еламан ,  Ќ .Сыпатай ,  Ж .Иланова , 
Ə.Тўрысбек сынды жеткіншектердіѕ 
ґнерлерін зор ризашылыќпен тамашалады. 
Кітапхана жўмысынан баєдар берерлік 
шаєын сахналыќ кґрініс те кґрерменге 
жаќсы əсер ќалдырды. 

«Ауыл  жаѕалыєы»-ауданымыздыѕ «Ауыл  жаѕалыєы»-ауданымыздыѕ 
саяси-экономикалыќ, əлеуметтік-мəдени саяси-экономикалыќ, əлеуметтік-мəдени 
ґміріндегі жаѕалыќтарды,   ана тілімізді, 
мəдениетіміз  бен  ґнерімізді  кеѕінен  на-
сихаттайтын ,  туєан  жердіѕ  мəртебесін 
биіктеткен ел азаматтарыныѕ ґнегелі істерін 
ўлыќтайтын ,  тəуелсіз  еліміздіѕ ,  ауыл-
аймаєымыздыѕ ќол жеткен табыстары мен 
алєан  асуларынан  жан-жаќты  маєлўмат 
беретін басылым. Басылымєа 2016 жылдыѕ 

бірінші жартыжылдыєына  бірінші жартыжылдыєына  
жазылу жїргізіліп жатыр.    жазылу жїргізіліп жатыр.    
Газетке жазылу баєасы: Газетке жазылу баєасы: 

Жеке (тўлєалар) жазылушылар їшін: бір 
жылєа – 2698 теѕге 56 тиын; жылєа – 2698 теѕге 56 тиын; 
алты айєа – 1349 теѕге  28 тиын. алты айєа – 1349 теѕге  28 тиын. 

Мекеме, ўйымдар (заѕды тўлєалар) їшін:  
бір жылєа – 3098 теѕге 52 тиын; бір жылєа – 3098 теѕге 52 тиын; 
алты айєа – 1549 теѕге 26 тиын.  алты айєа – 1549 теѕге 26 тиын.  

Газеттіѕ индексі: 65000Газеттіѕ индексі: 65000

Ґткен аптаныѕ сенбісінде Ґткен аптаныѕ сенбісінде 
“Нўр  Отан ”  партиясы “Нўр  Отан ”  партиясы 
О р т а л ы ќ  а п п а р а т ы О р т а л ы ќ  а п п а р а т ы 
ўйымдастыру -баќылау ўйымдастыру -баќылау 
жўмысы департаментініѕ жўмысы департаментініѕ 
ин сп ек т оры ,  Жамбыл ин сп ек т оры ,  Жамбыл 
облысыныѕ кураторы Марат облысыныѕ кураторы Марат 
Аќпаров  ауданымызєа Аќпаров  ауданымызєа 
іссапармен келіп, “Нўрлы іссапармен келіп, “Нўрлы 
ж о л ”  б а є д а р л а м а с ы  ж о л ”  б а є д а р л а м а с ы  
шеѕберінде   Тїймекент шеѕберінде   Тїймекент 
ауылдыќ округінде салынып  ауылдыќ округінде салынып  
жатќан 300 орындыќ жаѕа жатќан 300 орындыќ жаѕа 
мектептіѕ ќўрылысымен мектептіѕ ќўрылысымен 
танысты.танысты.

 Ү с т і м і з д е г і  жылдың  2 4  Ү с т і м і з д е г і  жылдың  2 4 
маусымында  “Нұрлы   жол ” маусымында  “Нұрлы   жол ” 
бағдарламасы аясында салынып бағдарламасы аясында салынып 
жатқан  нысанға Ұлттық қордан 450 000,0 жатқан  нысанға Ұлттық қордан 450 000,0 
мың, ал жергілікті бюджеттен 50 000, 0 мың, ал жергілікті бюджеттен 50 000, 0 
мың теңге бөлінген екен.  Құрылыс  орнын мың теңге бөлінген екен.  Құрылыс  орнын 
аралап, ондағы жұмыстың атқарылу аралап, ондағы жұмыстың атқарылу 
барысымен  танысып шыққан Марат барысымен  танысып шыққан Марат 
Ақпаров “Талас-Құрылыс” жауапкершілігі Ақпаров “Талас-Құрылыс” жауапкершілігі 
шектеул і  сер іктест і г ін ің  атқарушы шектеул і  сер іктест і г ін ің  атқарушы 
директоры Асан Айтқұлбек пен құрылыс директоры Асан Айтқұлбек пен құрылыс 
алаңының басшысы Б. Серікбаевтармен алаңының басшысы Б. Серікбаевтармен 

сұхбаттасты.сұхбаттасты.
“Талас-Құрылыс” ЖШС-нің атқарушы “Талас-Құрылыс” ЖШС-нің атқарушы 

директоры Асан  Айтқұлбек  құрылысқа директоры Асан  Айтқұлбек  құрылысқа 
негізінен отандық өнімдер пайдаланып негізінен отандық өнімдер пайдаланып 
жатқандығын,  тұрғызылып  жатқан жатқандығын,  тұрғызылып  жатқан 
нысанда тер төгіп жатқан  100-ден аса нысанда тер төгіп жатқан  100-ден аса 
жұмысшылардың 80 пайызы “Жұмыспен жұмысшылардың 80 пайызы “Жұмыспен 
қамту” бағдармаласы аясында ауыл қамту” бағдармаласы аясында ауыл 
тұрғындары  тартылғандығын  т ілге тұрғындары  тартылғандығын  т ілге 

тиек ете отырып, құрылысқа қажетті  тиек ете отырып, құрылысқа қажетті  
металл бұйымдардың бағасының өсіп металл бұйымдардың бағасының өсіп 
отырғандығын  әңгімеледі.отырғандығын  әңгімеледі.
Аталмыш  мәселе  бойынша  Марат Аталмыш  мәселе  бойынша  Марат 

Нұрпейісұлы өзінің  ойын ортаға салып, Нұрпейісұлы өзінің  ойын ортаға салып, 
жеке құрылысшылармен де пікірлесті.жеке құрылысшылармен де пікірлесті.
Бұдан соң мәртебелі қонақ “Нұр Отан” Бұдан соң мәртебелі қонақ “Нұр Отан” 

партиясы Байзақ аудандық филиалында партиясы Байзақ аудандық филиалында 
жеке азаматтармен қабылдау өткізді.жеке азаматтармен қабылдау өткізді.

Қабылдауға алғашқы болып Жаңатұрмыс Қабылдауға алғашқы болып Жаңатұрмыс 
ауылдық округінен келген Д.Ақменте ауылдық округінен келген Д.Ақменте 
жеке кәсібін ашу үшін шағын несие алу жеке кәсібін ашу үшін шағын несие алу 
жолдарын сұраса,  Суханбаев ауылынан жолдарын сұраса,  Суханбаев ауылынан 
келген Н.Жасұзақов пен Қ.Тыныстановтар   келген Н.Жасұзақов пен Қ.Тыныстановтар   
жұмыссыз  болғандықтан  жұмысқа жұмыссыз  болғандықтан  жұмысқа 
орналасуға көмек сұрады.орналасуға көмек сұрады.
Алғашқы мәселе бойынша аудандық Алғашқы мәселе бойынша аудандық 

“Халықты жұмыспен қамту” орталығының “Халықты жұмыспен қамту” орталығының 

сектор меңгерушісі С.Абдреева сектор меңгерушісі С.Абдреева 
шағын несие алудың  шарттары шағын несие алудың  шарттары 
мен оған қойылатын талаптарды мен оған қойылатын талаптарды 
т ү с і нд і рд і .  Ал,  жұмыссыз т ү с і нд і рд і .  Ал,  жұмыссыз 
Н.Жасұзақов пен Қ.Тыныстановтар  Н.Жасұзақов пен Қ.Тыныстановтар  
Суханбаев ауылындағы мектепке Суханбаев ауылындағы мектепке 
уақытша жұмысқа тартылатын  уақытша жұмысқа тартылатын  
болды.болды.
Б ұ д а н  с о ң  “Н ұ р  О т а н ” Б ұ д а н  с о ң  “Н ұ р  О т а н ” 

партиясы Орталық аппаратының партиясы Орталық аппаратының 
ұ й ы м д а с т ы р у - б а қ ы л а у ұ й ы м д а с т ы р у - б а қ ы л а у 
департаментінің инспекторы департаментінің  инспекторы 
М.Ақпаров аудандық электр М.Ақпаров  аудандық  электр 
желілерін тарату мекемесінен желілерін тарату мекемесінен 
ашылған “Жарық тарату” бастауыш ашылған “Жарық тарату” бастауыш 
партия ұйымы кабинетіне барып, партия ұйымы кабинетіне барып, 
бастауыш жұмысымен танысты.бастауыш жұмысымен танысты.

“Нұр Отан” партиясы Байзақ “Нұр Отан” партиясы Байзақ 
аудандық  филиалы  “Жарық аудандық  филиалы  “Жарық 
тарату ”  бастауыш  партия тарату ”  бастауыш  партия 

ұйымының жұмысы жөнінде оның  төрайымы ұйымының жұмысы жөнінде оның  төрайымы 
Ш.Байтақова сөз алып, партия мүшелерінің өсу Ш.Байтақова сөз алып, партия мүшелерінің өсу 
динамикасы мен сапалық құрамына тоқталды. динамикасы мен сапалық құрамына тоқталды. 
Сондай-ақ партияның 13 жобасын іске асыру Сондай-ақ партияның 13 жобасын іске асыру 
бойынша атқарылған іс-шаралар слайд арқылы бойынша атқарылған іс-шаралар слайд арқылы 
көрсетілді.көрсетілді.
Марат Нұрпейісұлы ауданымызда  қолға Марат Нұрпейісұлы ауданымызда  қолға 

алынған жұмыстарға оң баға беріп,  алда алынған жұмыстарға оң баға беріп,  алда 

тұрған келелі міндеттерді іске асырудың тұрған келелі міндеттерді іске асырудың 
маңызын сөз етті. Мәртебелі қонақтың жанында маңызын сөз етті. Мәртебелі қонақтың жанында 
облыстық партия филиалы төрағасының бірінші облыстық партия филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Масат Әшімұлы Берік, аудандық орынбасары Масат Әшімұлы Берік, аудандық 
партия филиалының төрағасы, аудан әкімі партия филиалының төрағасы, аудан әкімі 
М.Шүкеев, аудандық филиал төрағасының М.Шүкеев, аудандық филиал төрағасының 
бірінші орынбасары Н.Тлепов, аудандық бірінші орынбасары Н.Тлепов, аудандық 
мәслихаттың хатшысы Н.Үкібаевтар ілесіп мәслихаттың хатшысы Н.Үкібаевтар ілесіп 
жүрді.                                   жүрді.                                   

АУДАНДЫЌ АУДАНДЫЌ 
МƏСЛИХАТ МƏСЛИХАТ 

ДЕПУТАТТАРЫНЫЅ ДЕПУТАТТАРЫНЫЅ 
НАЗАРЫНА!НАЗАРЫНА!

Бесінші  сайланєан  Байзаќ Бесінші  сайланєан  Байзаќ 
аудандыќ мəслихаттыѕ кезектен аудандыќ мəслихаттыѕ кезектен 
тыс  ХХХХV сессиясы  2015 тыс  ХХХХV сессиясы  2015 
жылєы 25 ќараша кїні саєат 10.00-жылєы 25 ќараша кїні саєат 10.00-
де мəжіліс залында де мəжіліс залында мынадай мынадай 
кїн тəртібімен ґтеді:кїн тəртібімен ґтеді:

1.Пайдаланылмайтын ауыл 1.Пайдаланылмайтын  ауыл 
шаруашылыєы маќсатындаєы шаруашылыєы маќсатындаєы 
жерлерге  жер  с алыєыныѕ жерлерге  жер  салыєыныѕ 
м ґ лш е р л е м е л е р і н  ж ə н е м ґ лш е р л е м е л е р і н  ж ə н е 
б ірыѕєай  жер  с алыєыныѕ б ірыѕєай  жер  салыєыныѕ 
мґлшерлемелерін жоєарылату мґлшерлемелерін жоєарылату 
туралы.туралы.

2 . « 2 0 1 5 - 2 0 1 7  жылд а р є а 2 . « 2 0 1 5 - 2 0 1 7  жылдар є а 
арналєан  аудандыќ  бюджет арналєан  аудандыќ  бюджет 
туралы»  Байзаќ  аудандыќ туралы»  Байзаќ  аудандыќ 
мəслихатыныѕ 2014 жылєы 24 мəслихатыныѕ 2014 жылєы 24 
желтоќсандаєы №36-3 шешіміне желтоќсандаєы №36-3 шешіміне 
ґзгерістер енгізу туралы.ґзгерістер енгізу туралы.

Аудандыќ мəслихат Аудандыќ мəслихат 
аппараты.аппараты.

АТЌАРЫЛЄАН ЖЎМЫСТАР КҐЅІЛ ЌУАНТАДЫ,-АТЌАРЫЛЄАН ЖЎМЫСТАР КҐЅІЛ ЌУАНТАДЫ,-
дейді “Нўр Отан” партиясы Орталыќ аппараты ўйымдастыру-дейді “Нўр Отан” партиясы Орталыќ аппараты ўйымдастыру-
баќылау жўмысы департаментініѕ инспекторы Марат Аќпаровбаќылау жўмысы департаментініѕ инспекторы Марат Аќпаров

Өз тілшіміз.Өз тілшіміз.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 23  қараша  2015 жыл

1 желтоқсан-Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні1 желтоқсан-Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌ КЕЗ-
КЕЛГЕН ТЎЛЄАНЫЅ, ЌОЄАМНЫЅ, 
ТІПТІ ТЎТАС МЕМЛЕКЕТТІЅ 
ҐРКЕНИЕТІНЕ БАЛТА ШАБАТЫН 
АУЫР ІНДЕТ. СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌ 
ПЕН ЌЎЌЫЌ БЎЗУШЫЛЫЌТЫЅ 
АЛДЫН АЛУДАЄЫ ЖЎМЫСТАРДЫ 
ЖАНДАНДЫРУ, СЫБАЙЛАС 
ЖЕМЌОРЛЫЌ СИПАТЫНДАЄЫ 
ЌЫЛМЫСТЫЌ КҐРІНІСТЕРДІЅ АЛДЫН 
- АЛУ БАЄЫТЫНДА ТИІСТІ ШАРАЛАР 
ЎЙЫМДАСТЫРЫЛЫП КЕЛЕДІ. 

Соныѕ бірі, жуырда ауданымыздыѕ орталыќ 
ауруханасы мен туберкулезге ќарсы диспансері 

ќызметкерлерімен ўйымдастырылєан кездесу 
болатын. 
Іс-шара барысында Т.Рысќўлов аймаєы бойынша 

мемлекеттік ќызмет істері жəне сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл басќармасыныѕ 
консультанты  Н .Ќуандыќов  Ќазаќстан 
Республикасында “2015-2025 жылдарєа арналєан 
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы” Стратегиясыныѕ 

СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌПЕН 
КЇРЕС МƏСЕЛЕСІНЕ АРНАЛДЫ

1  Ж Е Л Т О Қ С А Н - Қ А З А Қ С Т А Н 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ 
КҮНІ. БҰЛ АТА-БАБАЛАР АҢСАҒАН ҚАЗАҚ 
ЕЛІНІҢ МӘРТЕБЕСІН БИІКТЕТКЕН, ТӨРТКҮЛ 
ӘЛЕМГЕ  ЕЛІМІЗДІ ТАНЫТҚАН ЕЛБАСЫНЫҢ 
ЕҢБЕГІН ЕРЕКШЕ ҰЛЫҚТАЙТЫН КҮН. 

«Түнде – ұйқы  көрмедім, күндіз – күлкі  
көрмедім; қызыл қаным төгілді, қара терім 
сөгілді; күшімді сарқа жұмсадым, жауға да 
шаптым құрсанып – бәрі елім үшін! деп көне 
түркі қағанатының бас қолбасшысы, қаған 
абызы Тоныкөк айтқандай,  тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарындағы әлсіз экономикалық 
жүйе ,  жет ілмеген  саяси  реформалар 
жағдайында  Елбасымыз  ел  дамуының 
тура жолын таңдай  білді . 1991 жылы  1 
желтоқсанда қазақстандықтар өздерінің 
Тұңғыш Президентін сайлап, сенім артты,  
ел тәуелсіздігін аманат  етті. «Елдің қамын 
ойлайды, намысын жібермейді деп бір ауыздан 
сенім артқандарыңыз үшін шын жүректен 
алғысымды айтамын. Елім үшін, халқым үшін, 
Қазақстаным үшін тарихтың қай сынағына да 
тәуекел деп бас тігуге дайынмын. Бұл жолда 
ең алдымен дана халқыма, дарқан еліме, ата-
бабамның әруағына сүйенемін,–деп тебірене 
сөйлеген Елбасымыз бүкіл қазақстандықтарды 
өзінің айналасына топтастыра алатын саясаткер 
және дара тұлға екендігін танытты.Елбасымыз 
халқының үмітін ақтап, дербес, егеменді 
Қазақстан мемлекетінің негізін қалады, іргелі 
мемлекет қылды.

“Біздің аталарымыз қазіргі Қазақстандай 
ұлан байтақ елді, өзіндік мәдениет және 
ерекше асқақ рух пен танымды қорғады және 
бізге мұра етіп қалдырды.
Менің кезімдегі ұрпаққа тәуелсіз Қазақстанды 

құруды алға қоя отырып, ел тағдырын сеніп 

тапсырды. Бұл қиын әрі тарихи жауапты 
міндет болатын, біз оны орындадық” деп 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, 
бүгінде еліміз дамудың даңғыл жолына түсті. 
Тарихи жеріміздің шекарасы халықаралық 
шарттарға  сай  белгіленіп ,  мемлекеттік 
рәміздеріміз, Ата Заңымыз, ұлттық валютамыз 
және Президентіміз  ғасырлар бойы арманда 
өткен бабаларымыздан қалған кең-байтақ 
жерге Қазақстан деген тәуелсіз мемлекетті 
құрып, дүниедегі мықты деген елдердің 
қатарына көтерді. Сарыарқаның төсінен ару 
Астана  қаласы бой көтерді.

 Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

елдің бірлігін, Конституцияның, адам мен 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарының 
қорғалуын қамтамасыз етіп қана қоймай, 
тәуелсіздіктің 24 жылында Қазақстан халқын 
бір атаның баласындай бір шаңырақ астында 
бауырластырып ,  олардың  әрқайсысына 
туған тілін, дінін, мәдениетінің гүлденуі 
мен ұлт ретінде ұйыса дамуына еркіндік  
берді. Осылайша Елбасы  тәуелсіз еліміздің  
мәртебесін биіктете отырып, қазіргі  әлемдік 
дағдарыстың қиындықтарынан шығудың 
жолдарын   көрсетті .  Қиын  кезеңде  де  
халықтың әл-ауқатын  жақсартуға, елімізде  
іргелі істердің  жалғасын табуын басты 
назарда ұстауда.

Бүгінгі таңда  Қазақстан Республикасы  алып 
елге, Астана әлем төріне айналды.Қазақстан 
халқы Президентті «Елбасы» деп  асқан 
құрметпен атайды. «Елбасы» ұғымы кемел 
адамның халықтың көкейіндегі асыл бейнесі. 
«Елімізді төрткүл дүниеде терезесі тең, 
еңселі жұртқа, абыройы асқан айбынды елге 
айналдыру – менің өмірлік те өршіл мұратым» 
- деп алдына ұлы мақсат қойған Елбасымен 
мақтанады, оны құрмет тұтады, өмірге келген 
сәбилерін оның есімімен атайды.
Елбасымыздың бастамасымен 130-дан астам 

этнос өкілін біріктіретін Қазақстан халқы 
Ассамблеясын құру, Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйымына төраға болу, 
Ислам Ынтымақтастығы Ұйымына басшылық 
ету -оның сындарлы саясатының жемісі деп 
білеміз. Жақында БҰҰ -ның биік мінберінен  
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ тілінде  
баяндама жасап, қазақ елінің беделін тағы бір 
биіктетіп, мәртебемізді асқақтатты.

1 желтоқсан-Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш  Президент і  күн і .  Бұл  күн-
жылнамамыздағы тарихи күн болып саналады. 
Елбасымыз: «Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның 
ашыса, адамзаттық намысың болса, қазақтың 
ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі 
жолында жан теріңді сығып жүріп, еңбек ет. 
Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!», 
– деген еді.  Ендеше, әрбір жас Елбасымыздың 
өмір жолы мен  халқына сіңірген өлшеусіз 
еңбегінен үлгі алып, елімізде қолға алынып, 
атқарылып жатқан игілікті істерге үлес қосып, 
алдағы  асқаралы міндеттерді бірге атқаруға 
бар күш-жігерлерімізді жұмсайық дегіміз 
келеді. Елбасымен мақтанайық, ұлықтайық,  
оны құрмет тұтайық!                        

                                                  Өз тілшіміз.

 П.Сумхаева,                                                     
Байзаќ ауданы бойынша 

м ем л е к е т т і к  к і р і с т е р 
б а с ќ а р м а с ы  б ґ л і м 
б а сшысыныѕ  м інд е т і н 
атќарушы.

   
Байзаќ  ауданы  бойынша 

м е м л е к е т т і к  к і р і с т е р 
басќармасында  Ќазаќстан 
Республикасы Мемлекетініѕ 
басшысы  Н .Назарбаевтыѕ 
бес институттыќ реформасын 
жїзеге асыруєа баєытталєан  100 
наќты ќадамынан туындайтын 
м інд е т т е р  а й ќынд а лып , 
жўмыстар атќарылуда.   Бўл 
ќадамдарда  жаhандыќ жəне 
ішкі сын-ќатерлерге жауап жəне 
сонымен бір мезгілде, жаѕа 
тарихи жаєдайларда ўлттыќ 
дамыєан  мемлекеттерд іѕ 

100 нақты қадам басты мiндет
табылады. Сонымен ќоса салыќ 
тґлемгерлеріне  сапалы  əрі 
уаќтылы  мəдениетті ќызмет 
кґрсету басты талап. Атап 
айтќанда, ќызмет алушылардыѕ 
ўсынєан ќўжаттарын ќараудыѕ 
ў з а ќ т ы є ы н  ќ ы с ќ а р т у , 
мемлекеттік ќызмет кґрсетуде 
ќызмет  алушыныѕ   толыќ 
деѕгейде  аќпарат  алуын 
ќамтамасыз ету,    кеѕес беру 
жўмыстарын  жандандыру, 
мемлекеттік ќызмет кґрсететін 
ќызметкерлердіѕ біліктілігін 
ж е т і л д і р у  м а ќ с а т ы н д а 
семинарларєа жіберу, кəсіби 
сабаќтар ґткізу ќажеттілігі 
туындап отыр.
Сонымен ќоса Мемлекеттік 

ќ ы з м е т  а л у ш ы л а р є а 
м е м л е к е т т і к  к і р і с т е р 
ба сќ армасында   с апа лы 
ќызмет кґрсетуге ќолайлы,  
ыѕєайлы жаєдайлар туєызып, 
ќуаттылыєы жоєары заманауи 
компьютерлік техникаларды 
пайдалану  арќылы  ќызмет 
кґрсетудіѕ оѕтайлы жолдары 
ќолєа алынып келеді.

А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

ЖЎМА  КЇНІ  АУДАН  ƏКІМДІГІ 
Ж А Н Ы Н Д А Є Ы  К Ə М Е Л Е Т К Е 
ТОЛМАЄАНДАРДЫЅ  ІСТЕРІ  ЖƏНЕ 
ОЛАРДЫЅ  ЌЎЌЫЌТАРЫН  ЌОРЄАУ 
ЖҐН І Н Д Е Г І  КОМИССИЯНЫЅ 
КЕЅЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫ ҐТТІ. 

Байзаќ ауданы əкімдігі жанындаєы кəмелетке 
толмаєандардыѕ ісі жəне олардыѕ ќўќыќтарын 
ќорєау жґніндегі комиссия мїшелері, ќўќыќ 

ќорєау  органдары ,  аудандыќ  ішкі  істер 
бґлімініѕ кəмелетке толмаєандар ісі жґніндегі 
инспекторлары, медицина ќызметкерлері мен 
мектеп директорлары, əлеуметтік педагогтар, 
психологтар, ардагерлер кеѕесініѕ мїшелері, 
жастар ќауымы, ата-аналар комитеттерініѕ 
мїшелері  ќатысќан  отырысты   аудан 
əкімініѕ орынбасары С.Кенжебаев ашып, 

жїргізіп отырды. Кїн тəртібіндегі мəселемен 
таныстырды.
Басќосудыѕ басты мəселесі  «Кəмелетке 

толмаєандарєа жыныстыќ тиіспеушілікке 
ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ 
алдын алу» бойынша аудан əкімдігі білім 
бґлімі басшысыныѕ  міндетін атќарушы 
Ш.Абдурасулов баяндама жасады.
Шары Нўрасылўлы  білім беру мекемелеріндегі 

кəмелет жасќа толмаєан жасґспірімдердіѕ 
жайсыз отбасылары, зорлыќ-зомбылыќтан 
зардап шеккен жəне тўрмысы ќолайсыз 
отбасыларын аныќтау маќсатында атќарылєан 
шаралармен  таныстырып ,  бўл  топтаєы 
оќушылармен мектеп психологтары, жалпы 
ўстаздар тарапынан жїргізілген жўмыстарды 
атап ґтті. 
Келесі кезекте  мінбеге кґтерілген аудандыќ 

ішкі істер бґлімініѕ ювеналдыќ полиция 
топ жетекшісі, полиция майоры Ќ.Асанбаев 
əрбір адам їшін отбасы басты байлыєы 
екендігін айта келе, ќазіргі таѕда жанўялар 

БАЛАЛАРДЫ  ҚОРҒАУ  – БАЛАЛАРДЫ  ҚОРҒАУ  – 
БАРШАҒА  ОРТАҚ  І СБАРШАҒА  ОРТАҚ  І С

арасында кездесетін келеѕсіз жəйттерді ауызєа 
алды. Оныѕ ішінде біздіѕ аудандаєы жайсыз 
отбасылар саны, бўл отбасылардаєы жалпы 
мəдениет деѕгейі, мўндай жанўяларда ґсіп 
келе жатќан жасґскіндердіѕ психологиялыќ 
жаєдайы, ќылмыстыќ іс-əрекеттер, балалардыѕ 
ќўќыєын ќорєау  жолында аудан прокуратурасы, 
аудан əкімдігініѕ білім бґлімі жəне мектеп 
ўстаздарымен бірлесе ўйымдастырылєан 
алдын-алу шаралары туралы толыќ мəлімет 
беріп ґтті.

 Аудан əкімдігі білім бґлімі əдістемелік 
кабинетініѕ  əдіскері  Р.Сəбитбекова  ата-

ананыѕ бала ґміріндегі рґлі, 
ўл-ќыздарды  тəрбиелеуде 
ўстанатын басты ќаєидалар, 
жастардыѕ бойына ўлттыќ 
салт-дəстїрлерімізді сіѕіру 
жайында əѕгімелеп, соѕєы 
кездері  жиі  орын  алатын 
балалар  еѕбег ін  ќанау,  
жыныстыќ зорлыќ фактілері 
туралы сґз етті.  Ата-аналарєа 
балаларды ќауіп-ќатерлерден 
ќорєау ќаєидаларын тїсіндірді. 
Жўртшылыќ назарына арнайы 
бейнеролик ўсынылды.
Отырыс барысында ата-

аналар  да  бала  тəрбиесі 
отбасынан бастау алып, ґскен ортасында 
ќалыптасатындыєын тілге тиек етіп, балалардыѕ 
жарќын болашаєы їшін бірлесе іс істеудіѕ 
маѕыздылыєын айтты.
Мўнан кейін  комиссия отырысына арнайы 

ќатысып отырєан Жамбыл облысы əкімдігініѕ 
жанындаєы кəмелетке толмаєандардыѕ ісі жəне 
олардыѕ ќўќыќтарын ќорєау жґніндегі комиссия 

хатшысы Б.Жаќсылыќова сґзге шыєып, жастар 
– кемел келешек бастауы екендігін, сондыќтан 
олардыѕ тəлім-тəрбиесіне əу-бастан кґѕіл 
бґлу ќажеттігін, бўл ретте мектеп пен ата-
аналар арасындаєы ќарым-ќатынас ныєая тїсуі 
басты талап дей келе, психологтарєа жїктелер 
міндеттерге тоќталды. Баќыт Сауќынбекќызы 
жайсыз отбасылардаєы балалардыѕ тўрмыстыќ 
зорлыќ-зомбылыќќа ўшырауыныѕ алдын алу 
жўмыстарын кїшейту – кїн тəртібінен тїспеу 
керектігін де алєа тартты.
Жиынды  аудан  əкімініѕ  орынбасары 

С .Кенжеб а е в  ќ о ры т ты .   Са єындыќ 
Жўмаєўлўлы аталмыш комиссияда «Кəмелетке 
толмаєандардыѕ жыныстыќ тиіспеушілігіне 
ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ 
алдын алу жґніндегі 2015-2017 жылдарєа 
арналєан  бірлескен  іс-ќимыл  жоспары» 
əзірленіп, жайсыз отбасыларды аныќтау 
жґніндегі арнайы жўмысшы топтыѕ ќўрамы 
жасаќталєанын айтып, осы негізде тиісті 
органдарєа тапсырмалар жїктеді.

отыздыєана  кіру 
жґніндегі жоспары 
екендігі айтылды.  
Б і з г е  а л д а є ы 
у а ќ ы т т а  о с ы 
ќўжатта белгіленген  
кеден жəне салыќ 

жїйелерін интеграциялау, салыќ 
декларацияларын ќабылдау 
жəне ґѕдеудіѕ орталыќ желісін 
ќўру,  жанама  салыќ  салу 
тетіктерін жетілдіру, кіріске 
жəне шыєысќа салыќ есебін 
міндетті тїрде енгізу арќылы 
ќолданыстаєы салыќ режимін 
оѕтайландыру жўмыстарынан 
туындайтын міндеттерді жїзеге 
асыру шаралары тўр. Яєни 
мемлекеттік ќызметшілерге 
ґ з д е р і н е  ж ї к т е л г е н 
функционалдыќ міндеттерін  
таза  əрі  сапалы  орындау, 
сыб а й л а с  жемќо рлыќ ќ а 
жол  бермеу,   Елбасыныѕ 
Жарлыєымен  бек і т і л ген 
Ќазаќстан  Ре спубликасы 
мемлекеттік ќызметшілерініѕ 
ар-намыс Кодексі  талаптарын 
бўлжытпай орындау  болып 

басты баєыттары бойынша тїсініктеме берді.
Нўржан Ќуандыќов ґз сґзінде: «Аурудыѕ 

алдын алу їшін балаларымызєа біз екпелер 
саламыз, шыныќтырамыз, ас алдында ќолды 
жуу керек екенін айтамыз. Бір сґзбен айтќанда, 
олардыѕ їлкейгенде дендері сау болуы їшін 
жастайынан əрекет етеміз. Сол сияќты келер 
ўрпаќ санасында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы 
иммунитет жастайынан ќалыптасуы керек. 
Мектеп партасынан бастап оларєа пара бермеу 
жəне алмау керектігін санасына ќўюымыз керек. 
Патриоттыќ тəрбиеге де кґп кґѕіл бґлуіміз 
ќажет. Мен сіздерді осыєан шаќырамын. Ґйткені 
жастар тек біздіѕ болашаєымыз єана емес, олар 
мемлекетіміздіѕ болашаєы»-деді. Сондай-аќ 
кездесу барысында денсаулыќ саќтау саласы 
мамандарына  Ќазаќстан Республикасындаєы 
сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы  іс-ќимыл 

жґніндегі 2011-2015 жылдарєа арналєан салалыќ 
баєдарламасы, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015-
2025 жылдарєа арналєан Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы Стратегиясы, Елбасыныѕ «Ўлт Жоспары 
– Бес институционалдыќ реформаны жїзеге 
асыру жґніндегі 100 наќты ќадам» жобасын іске 
асыру баєытындаєы атќарылып жатќан ауќымды 
шаралар жґнінде сґз етті. 

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕККЕ КЕМЕҢГЕР  КӨШБАСЫМЕН
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А Ќ П А Р А Т Т А Р   А Є Ы Н Ы

НА  ЗЛОБУ  ДНЯНА  ЗЛОБУ  ДНЯ

Ќ. Маутаева,
аудан  əкімдігі  білім  бґлімініѕ 
əдіскері. 

Ќазаќ  əдебиетініѕ бас аќыны Абай 
Ќўнанбаевтыѕ ґмірі сїйіспеншілік 
пен  адамгершіл ікт іѕ  мəѕг іл ік 
темірќазыєы .  Ўлы  даланы  дана 
ой, дара ґнерімен оятќан, ќазаќты 
ерекше сїйіп, халыќтыѕ баќыты 
жолында арпалысќан таєдыр иесініѕ 
єўмыры ґнегеге толы.Тірлікті талай 
жыр сїлейі тамсана жырласа да, 
ќазаќ  ґлеѕініѕ  кəусар  бўлаєы  - 
Абай поэзиясыныѕ алатын орны 
айрыќша. 
Ўлы  аќынныѕ  170 жылдыєына 

о р а й  ґ с і п  к е л е  ж а т ќ а н 
жасґспірімдер бойында Абайдыѕ   
ш ы є а р м а ш ы л ы є ы н а  д е г е н 
сїйіспеншілікт і ,  ґлеѕге  деген 
ќўрметті ќалыптастыру  маќсатында 
аудандыќ білім бґлімініѕ əдістемелік 
кабинетт іѕ  ўйымдастыруымен 
Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы атындаєы 
орта мектебінде  «Абай-заман тынысы, 
халыќ їні» таќырыбында  ќазаќ тілі 
мен əдебиеті пəні мўєалімдерініѕ 
арасында аудандыќ шыєармашылыќ 
байќау  ґтт і .  Ґнер  с айысына  
ауданныѕ он бес  мектебінен ќазаќ 
əдебиеті пəнін  тереѕ меѕгерген, 
теория мен тəжірибені ўштастыра 
отырып , инновациялыќ  тўрєыда 
шыєармашылыќпен жўмыс істейтін 
мўєалімдер ќатысты.
Ўлыќ  мамандыќтыѕ  иел е р і  

«Білімдіден шыќќан сґз, “Талаптыєа 
болсын кез», «Абай əлемі» жəне 
«Əнд і  сїйс еѕ ,  менше  сїй . . . »  
аталымдары бойынша сынєа тїсіп, 
аќынныѕ  поэмалары  мен  ќара 
сґздерін мəнеріне келтіріп оќыды. 
Шыєармаларынан ќысќаша сахналыќ 
кґріністер кґрсетті, əндерін əуелете 
салып, кґрермендерге рухани азыќ 
сыйлады. Əсіресе Ќазаќстанныѕ 
40 жылдыєы орта мектебініѕ ќазаќ 
т іл і  пəнін іѕ  мўєалімі  Сымбат 
Ќўсбекова  аќынныѕ  «Ескендір» 
поэмасындаєы Ескендірдіѕ образына 
еніп, жиналєандарды ґнерімен тəнті 
етті. Аќынныѕ əкесі Ќўнанбайды  
ќатыге з  əке  рет інде  т анитын 
ќазаќќа  Є .Мўратбаев  атындаєы 
мектеп-гимназиясыныѕ ўстаздары 

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

КАК ВСЕГДА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД, 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАССОВОЙ ЗАГОТОВКИ 
МЯСА НА ЗИМУ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧИСЛО 
КРАЖ СКОТА.
ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ЦИФРЫ: 

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА В РАЙОНЕ 
БЫЛО СОВЕРШЕНО 494 ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ИЗ 
НИХ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ – КРАЖИ -260. А 
ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА КРАЖ БОЛЕЕ ТРЕТЬЕЙ 
ЧАСТИ – ЭТО КРАЖИ СКОТА - 94, КОТОРЫЕ 
ОСОБЕННО УЧАСТИЛИСЬ В ЭТИ ДНИ.
С ВОПРОСОМ: КАКАЯ РАБОТА ВЕДЁТСЯ 

В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ В РАЙОНЕ, МЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА  
ПО ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ БАЙЗАКСКОГО 
РОВД, ПОДПОЛКОВНИКУ ПОЛИЦИИ Е. 
ЕГЕМБЕРДИЕВУ.

-  Скотокрадство  суще ствует 
во  всём  мире  столько  времени , 
сколько человечество занимается 
скотоводством. Наши предки испокон 
веков  промышляли барымтой. И это 
считалось тяжким преступлением, 
которое жестоко наказывалось. И 
нынешнее время не исключение. 
Скотокрадство  с е годня  с т ало 
распространённым явлением, с низкой 
степенью раскрываемости. Не  является  
исключением и наш район, где основная 
деятельность населения – сельское 
хозяйство,  в котором животноводство  
занимает ведущее место. А для многих 
скотоводство – единственное средство 
к существованию. Поэтому проблема 
краж скота и его пропажа  является  
сегодня для нас самой актуальной. 
И мы стараемся вести с  барымтой 
бескомпромиссную борьбу. В частности, 
ежеквартально ведутся  оперативно-
профилактические  мероприятия 
«Правопорядок», «Арќан», в осенне-
зимний период - «Соєым». Главной 
целью которых является выявление 
лиц, причастных к совершению краж 
скота, их задержание и привлечение 
к уголовной ответственности. Во 
время ОПМ на автотрассах, степных 
дорогах, в черте населённых пунктов 
наши наряды проверяют транспорт, 
предназначенный для перевозки скота. 
Выставляем посты в населённых 
пунктах района, постоянно совершаем 
рейды. Кроме того, проверке подлежат 

БДИТЕЛЬНОСТЬ -ЗАЛОГ  УСПЕХА
непосредственно и сами скотные рынки. 
Проводим мероприятия по проверке 
документации на реализуемый на рынках 
домашний скот и мясную продукцию, 
и если у продавца не оказывается 
правоустанавливающих документов, 
то в отношении владельца применяется 
административное 
наказание. 
Во  всех  этих 

меропри я т и я х 
у ч а с т в у ю т 
у ч а с т к о в ы е 
и н с п е к т о р а 
с о в м е с т н о  с 
у г о л о в н ы м 
розыском, также 
п р и в л е к а е м 
с о т р у д н и к о в 
р а й о н н о й 
ветинспекции.
В  настоящее 

время проходит 
о п е р а т и в н о -
профилактическое 
м е р о п р и я т и е 
« С о є ы м » , 
поэтому работаем 
особенно напряжённо. Сегодня цена 
одной лошади  колеблется   от 400 
до 500 тысяч тенге, естественно,  
интерес у скотокрадов в сезон понятен.  
Трудность раскрытия скотокрадства в 
том, что совершается оно в условиях 
неочевидности. Пропажу хозяева 
обычно обнаруживают через неделю 
после угона, когда и следов уже не 
сыскать.  Люди в первую очередь 
принимают меры - то есть 2-3 дня  
ищут  сами .  После  этого ,  спустя 
приблизительно недельный срок, 
обращаются  в полицию . То  есть 
фактор раскрытия преступления по 
«горячим следам» уже исчерпывает все 
свои возможности. К тому же выпас 
скота  неорганизованный, вдобавок 
небрежное отношение населения к 
своему имуществу: скотопомещения 
ветхие, ненадёжные, двери можно 
вышибить  ногой ,  замки  открыть 
гвоздём.

 Исходя из анализа, скот пропадает 
там, где хозяева выгоняют его за 
пределы населённых пунктов и не 
осуществляют за ним надлежащий 
контроль, мотивируя это тем, что нет 

денег на оплату пастуха, но при этом 
теряют больше, когда своей халатностью 
провоцируют преступников на лёгкую 
наживу.
Вычислить, куда сбывают украденную 

скотину тоже непросто – слишком много 
рядом мясных торговых точек. Часто 

скот угоняют в соседние Таласский, 
Жамбылский, Рыскуловский районы. 
Так  ка к  бол ьшинс т во  кр аж 

происходит с вольного выпаса, когда 
скот отправляется пастись в степь 
без присмотра, около пяти лет назад  
полиция инициировала биркование. 
Но, несмотря на это, до сих пор имеется 
скот, не прошедший паспортизацию, 
что затрудняет опознание украденных 
животных.
В настоящий момент скотокрадство 

рассматривается так же, как и любая 
другая кража – то есть тайное хищение 
чужого имущества, согласно статье 
175 УК РК «кража». Здесь то же 
наказание, та же доказательная база. 
Однако, если взглянуть на динамику 
преступлений, все эти меры не пугают 
ни воров, ни скупщиков краденого, 
и количество эпизодов краж растёт с 
каждым годом.
Кстати, резкий скачок статистической 

кривой  в сторону увеличения случаев 
скотокрадства  объясняется  ещё тем, 
что в последние два года в органах 
изменились подходы к учёту злодеяний. 
Теперь в отчёты попадают даже такие 

мелкие кражи, как, например,  пропажа  
курицы. Раньше такие преступления не 
регистрировались в общей статистике. 
Отсюда  немало заявлений о краже кур, 
гусей и т.д.
Скотокрадство – беда, с которой надо 

бороться системно, ведь это не просто 
воры  и скупщики – это многочисленные 
преступные группировки сельского 
разлива, насчитывающие 2-3 человека, 
но они есть. Крадут скот и с частных 
дворов, и  из неохраняемых сараев. 
Часто в наш район заглядывают ОПГ 
с других соседних районов.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что 

значительную часть этих преступлений 
можно было бы избежать, если бы 
владельцы животных сами заботились 
об их сохранности , содержали  в 
надёжных скотопомещениях, под 
замком. В связи с этим, во избежание 
с о в е р ш е н и я  п р е с т у п л е н и й , 
при зыва ем  вл а д е л ьц е в  с кот а 
обеспечить максимальный контроль 
за животными во время выпаса. В 
случае пропажи обращаться в органы 
внутренних дел незамедлительно. 
Ведь «по горячим следам» шансы на 
раскрытие преступления и поимку 
злоумышленников  значительно 
возрастают. 
Одним словом, сохранность скота в 

большей степени зависит от хозяина. 
В их распоряжении наши брошюры,  
бюллетени,  инструкции,  мы даже 
установили  билборд  в  районном 
центре. 
А правила просты: выпас скота 

только под присмотром; выпас 
д ов е ря т ь  лицам ,  имеющим 
постоянную прописку, пользующимся 
доверием у населения на договорной 
основе с обозначением материальной 
ответственности или же рассмотреть 
в о п р о с   о б   о р г а н и з а ц и и 
коллективного  охраняемого 
выпаса скота; при вольном выпасе 
надевать  металлические  путы 
с замками; бирковать скот; при 
пропаже незамедлительно сообщить 
участковому или в дежурную часть 
ОВД; принять меры по сохранению 
вещественных  доказательств ; 
составить  подробное  описание 
животного с индивидуальными 
приметами. 

К.Дүйсенбеков,
ҚР АШМ АӨК МИК Байзақ аудандық 

а у м а қ т ы қ  и н с п е к ц и я с ы ны ң 
басшысы.

ҚР  «Өсімдіктер  карантині  туралы» 
Заңының   7 және  13-баптарының 
талаптарына  сәйкес ,  сырт  жақтан 
әкелініп, сатылып жатқан карантинге 
жатқызылған  экспорттық  өнімнің - 
фитосанитариялық  сертификаты , 
мемлекет  іш і нде  тасымалдау ға 
арналған ауыл шаруашылық өнімдерінің 
карантиндік жай-күйін куәландыратын-
карантинді сертификат құжаты  болуы 
керек. Осыған орай, ауыл шаруашылық 
өнімдерін басқа облыстарға немесе 
шетелдерге әкетуге рұқсат құжаттарын 
беруде көрсетілетін мемлекеттік қызмет  
көрсету тәртібін түсіндіру бойынша, 
Қазақстан  Республикасының  2013 
жылғы 15 сәуірдегі  №88-V «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы 
қабылданған. Байзақ ауданы аумағында 
өндірілетін, Жамбыл облысынан сырт 
жаққа әкетілетін ауыл шаруашылық 
өн імдер іне  бер ілет ін  карантинд і 
сертфикаттар алу тәртібі туралы, рұқсат 
құжат алуға келген тұлғаларға аудандық 
аумақтық  инспекция  мамандары 
түсінік береді. Сондықтан аудандық 
аумақтық инспекциясына 2-19-31  жұмыс 
телефонына хабарласуға болады.
Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші 

шаруа қожалықтары  өздері өндірген  
өнімдерін   облыс  орталығындағы 
базарларға  сатуға  шығару  үшін, 
тұрғылықты ауылдық округі әкімшілігінен  
жер көлемі және  өнімдерінің түрлері 
көрсетілген  анықтама алуы керек.
Байзақ ауданы облыс орталығына 

жақын  болғандықтан   карантинді 
сертификатты ,  Жамбыл  облыстық 
аумақтық инспекциясының  өсімдіктер 
карантині бөлімінен  алады. Байланыс 
телефоны 8(726 2) 43-77-73. Әрбір 
карантинді  нысандарға  карантинді  
сертификат құжаты болуын  естен 
шығармаған жөн.
Елімізге әкелінетін және әкетілетін 

карантиндік  маңызы  бар  барлық 
жүктер карантинді сараптамадан өтеді. 
Карантинді нысандардың бар екендігі 
мәлім болған жағдайда, ол жүктер 
дереу залалсыздандырылады немесе 
оларды жояды. Үкіметтің өсімдіктер  
карантині  туралы  Жарлығы  және 
уәкілетті органдардың  нұсқаулары 
барлық  шаруашылықтар, жеке және 
заңды тұлғалар, ұйымдар, кәсіпорындар, 
мекемелер  үшін  міндетт і  болып 
саналады.

ÇÀҢ ÒÀËÀÏÒÀÐÛÍ ÇÀҢ ÒÀËÀÏÒÀÐÛÍ 
ÎÐÛÍÄÀÓ-ÎÐÛÍÄÀÓ-

МІНДЕТІМІЗМІНДЕТІМІЗ

А Ќ П А Р А Т Т А Р   А Є Ы Н ЫА Ќ П А Р А Т Т А Р   А Є Ы Н Ы

Ќўнанбайдыѕ  ќызы  Камшаттыѕ 
ґлімін естірту сəтін шеберлікпен 
бейнелесе, кґмейіне бўлбўл ќонєан 
ўстаздар  Абайдыѕ əндерін  наќышына 
келтіріп шырќады.

«Абайды  таныту  арќылы  біз 
Ќазаќстанды əлемге танытамыз, ќазаќ 
халќын танытамыз. Абай əрќашан 
біздіѕ  ўлттыќ  ўранымыз  болуы 
тиіс»,- деп Елбасымыз айтќандай, 
заман ґзгергенімен,  ґзініѕ мəѕгі 
ґлмес ґлеѕдерімен ґзіне ескерткіш 
салып кеткен Абайдыѕ шыєармалары    
жас ўрпаќты отансїйгіштікке,  ел мен 
жерініѕ ќадірін білуге, адамдарды 
сїюге тəрбиелей беретін болады.
Абай Ќўнанбаев-ќазаќ əдебиеті 

поэзиясындаєы шоќтыєы биік, дара 
да, дана  тўлєа. Ўлы аќын  ќазаќ 
поэзиясыныѕ ґсіп, гїлденіп, жаѕа 
сапаєа жетуіне орасан зор еѕбек 
етті. Жас ўрпаќќа тереѕ ойєа толы 
алуан  ґлеѕдер ,   маєыналы  ќара 
сґздерді  ќалдырды .  Аталмыш 
байќау барысында   бас жїлдені 
Ш .Уəлиханов  атындаєы  орт а 
мектебінен келген ўстаздар жеѕіп 
алды. Є.Мўратбаев атындаєы мектеп-
гимназия мен Бурыл орта мектептері 
бірінші орынды ґзара бґлісті. ІІ 
орынды Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы, 
Н.Киікбаев атындаєы орта мектептері, 
ал, ІІІ орынды Н.Аќшабаев, Кґктал, 
Ю.Гагарин  атындаєы  орта мектептері 
еншіледі. 

          *            *             * 
 «Абай поэзиясы ќоєам дамуындаєы 

бір елеулі кезеѕді бейнелеу арќылы 
халыќтыѕ таєдырын, ўлттыѕ мінез-
ќўлќын  тарихи  тўрєыдан  кеѕ 
арнада алып, ќоєам кґшініѕ жеткен 
жерін єана емес, ґткен жолын да 
танытарлыќтай етіп кґрсете білді»,-
деп академик З.Ахметов айтќандай,  
адамды сїйіп, адамды ќўрметтеуге 
їндеген кемеѕгер аќын поэзиясын 
ўлыќтаєан  облыстыќ  байќауда 
ауданымыздаєы   Ш .Уəлиханов 
атындаєы орта мектептіѕ  мўєалімдері 
Н .Оѕєаров  пен  Е .Баймамыров , 
Є .Мўратбаев  атындаєы  мектеп-
г и м н а з и я н ы ѕ  м ў є а л і м д е р і 
Р.Ќадырбаева ,  Е .Тўрысбаева , 
Г.Жўмаєўловалар бірінші  орынды 
иеленіп , ауданымыздыѕ  беделін 
биіктетті.  

ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ 
МӘҢГІЛІК ТЕМІРҚАЗЫҒЫ

ҐНЕРЛЕРІ ЖОЄАРЫ 
БАЄАЛАНДЫ

Жыл сайын ґтетін облыстыќ «Еѕ 
їздік мəдениет їйі, клуб» байќауы 
їстіміздегі жылы да жалєасын тапты. 
Осы аталмыш шараєа ауданымыздан 
бір клуб (Ќызыл жўлдыз ауылдыќ 
клубы), 1 мəдениет їйі (Тїймекент 
мəдениет їйі) ќатысты.
Тїймекент  ауылдыќ  мəдениет 

їйініѕ іші – сырты мерекедегідей 
безендірілген .  Фойеге  ауылдаєы 
ќолґнер  шеберлер ін іѕ  кґрмес і 
ќ о й ы л ы п ,  м ə д е н и е т  ї й і н і ѕ 
жанынан ќўрылєан Е.Тазабековтіѕ 
жетекшілігіндегі домбыра їйірмесініѕ 
мїшелер і  ке л ген  ќон а ќ т а рды 
кїмбірлеген кїймен ќарсы алды.   
Мəдениет  їйініѕ  меѕгерушісі 

А.Жїнісованыѕ ўйымдастыруымен 
Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєын 
ўлыќтаєан  «Бабалар рухы жаѕєырды, 
ўрпаєы арнап əн-жырды» таќырыбында 
ґткен шараныѕ  шымылдыєын «Тїйме 
ќыз» бишілерініѕ орындауындаєы 
«Шашу» биімен ашылды. Байќауєа 
Тїймекент орта мектебі, Аќжар ауылы 
«Аќжар» балабаќшасы, Тїймекент 
ауылы «Ќарлыєаш» балабаќшасыныѕ 
ўжымдары ќатысып, байќаудыѕ їш 
шарты бойынша сынєа тїсті.   
Облыстыќ мəдениет, мўраєат жəне 

ќўжаттама басќармасыныѕ облыстыќ 
халыќ шыєармашылыєы орталыєыныѕ 
бґлім меѕгерушісі Т.Əбдікерімова, 
орталыќтыѕ кґркемдік жетекшісі 
Э.Дїтбаева, əдіскерлер Г.Сїлейменова, 
А.Байжановпен бірге аудандыќ əл-
Фараби атындаєы мəдениет їйініѕ 
директоры К.Арынўлы тґрелік жасаєан 
байќау барысында ўжымдар ґздерін 
таныстыру, дəстїрлі əн орындау жəне 
Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына 
арнап, сахналыќ ќойылым кґрсету 
шарттары бойынша ґнерлерін ортаєа 
салды.
Ґнер сайысындаТїймекент орта 

мектебініѕ ўжымын І орынєа лайыќ деп 
тауып, арнайы Дипломмен марапаттап, 
заттай сыйлыќ табысталды. Сондай-аќ, 
їстіміздегі жылєы аудандыќ «Байзаќ 
жўлдыздары» əншілер байќауыныѕ 
жїлдегері С.Молдабаев, ґткен жылы 
балалар арасында Тїркияда ґткен 
халыќаралыќ əншілер байќауында ІІ 
орынды жеѕіп алєан Н.Ќойшыман 
ґздерініѕ əсерлі əндерімен байќаудыѕ 
бабын келтірді.               Ґз тілшіміз.

М.Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЖЫЛ САЙЫН ДƏСТЇРЛІ ТЇРДЕ ШАЄЫН ФУТБОЛДАН АУДАН 
ƏКІМІНІЅ КУБОГІ ЇШІН БІРІНШІЛІК ҐТКІЗІЛІП КЕЛЕДІ. АТАЛМЫШ 
ШАРА БИЫЛ ДА ҐЗ ЖАЛЄАСЫН ТАПТЫ. ҐТКЕН АПТАДА ТҐРТ 
КЇНГЕ  СОЗЫЛЄАН  БІРІНШІЛІККЕ  АУДАН  АУМАЄЫНДАЄЫ 
ЕЛДІМЕКЕНДЕРДЕН ЖИЫРМА КОМАНДА ЌАТЫСТЫ. 

Аудан əкімдігініѕ дене шыныќтыру жəне спорт бґлімініѕ ўйымдастыруымен, 
тўрєындарды дене шыныќтыру жəне спортпен жїйелі тїрде айналысуєа тарту 
маќсатында ўйымдастырылєан біріншілік аймаќта жаѕа жїйемен тўѕєыш рет 
пилоттыќ жоба ретінде ґткізілді. Жаѕа жїйе бойынша ойындардыѕ аяєында 8 
команда 2016 жылдыѕ кґктемгі аудандыќ чемпионатына ќатысу їшін іріктеліп 

алынып, чемпионаттыѕ «А» тобын ќўрса, бўл топќа кірмеген командалар екінші 
топ болып, чемпионаттыѕ «В» тобын ќўрады. Яєни, əр кґктемгі жəне кїзгі 
ойындардыѕ соѕында еѕ тґменгі орын алєан екі команда «В» тобына кетеді де, 
олардыѕ орнына ол жаќтаєы еѕ жоєарєы орын алєан екі команда «А» тобына келеді. 
Осындай жїйемен іс-шара жылына екі мəрте, кїз жəне кґктем мезгілінде тўраќты 
тїрде ґткізіліп тўрмаќ.
Бўл - ауылдыќ жерде, біріншіден, тўрєындарды спортќа деген ќызыєушылыєын 

арттырса, екіншіден спорттыќ нысандардыѕ тўрєындарєа деген ќолжетімділігін 
арттыруєа, спорттыќ нысандардыѕ маќсатты əрі сапалы пайдалануєа септігін 
тигізбек.
С.Жїнісбековтіѕ бас тґрелігімен ґткен аудандыќ біріншілік те ґз мəресіне 

жетті. Осылайша жанкїйер делебесін ќоздырар, небір ўрымтал да ўтќыр ойын 
кґрсеткен командалар арасындаєы біріншілік нəтижесінде 8 команда 2016 жылдыѕ 
кґктемгі ойындарына жолдама алды. Бірінші орынды «Сарыкемер» орта мектебініѕ 
командасы, екінші орынды «Кəсіпкерлер» ќўрама командасы, їшінші орынды 
«Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы» орта мектебініѕ командасы, тґртінші орынды 
«Ќызыл жўлдыз» командасы иеленді. Сондай-аќ сарыкемерлік Нўрмўханов 
Шоќан – «Біріншіліктіѕ сўрмергені», Тґлебаев Артур – «Їздік ойыншы», Рысбек 
Ќўрманєалиев – «Їздік ќаќпашы» атанды.
Іс-шараныѕ жабылу рəсімінде аудан əкімдігі дене шыныќтыру жəне спорт 

бґлімініѕ басшысы Ə.Омаров сґз сґйлеп, жеѕімпаздар мен їздік ойыншыларды, 
тґрешілерді аќшалай, заттай сыйлыќтармен марапаттады.

ШАЄЫН ФУТБОЛ

АУДАН ƏКІМІНІЅ КУБОГІ 
САРАПҚА САЛЫНДЫ

КАК ВСЕГДА В ОСЕННЕ-ЗИМН
Й

Ќазаќ  əдебиетініѕ бас аќыны Абай
Ќ б і і йі і і

ў
к Л САЙЫН ДƏСТЖЫЛ

НІЅКУБОГІ ЇШІКІМІН

Өсімдіктер  карантині  туралы» ҚР  «Ө
ың 7 және 13 баптарыныңЗаңыны
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Қ Ұ Р Ы Л Т А Й Ш Ы  -  Б А Й З А Қ  А У Д А Н Ы  Ə К І М Д І Г І 

Сенбі    28  қараша
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  29  қараша
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.25 “Ќымызхана”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 “Бїгін 
жексенбі”. 11.05 “Баламен бетпе-бет”. 11.25 М/ф “Саяхатшы 
Випо”. 12.30 М/ф. 13.00 М/ф “Əли мен Айя”. 13.20 Концерт 
“Айгґлек”. 14.25 “Келбет”. 14.55 “Намыс дода”. Халыќаралыќ 
сайыс. 16.05 “Жетісу сазы”. Əбдімомын Желдібаевтыѕ 
шыєармашылыќ кеші. 17.50 Т/х “Ќара шаѕыраќ”.  “Ќазаќстан”. 
19.25 “Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. 20 жыл”. 
Д/ф. 20.00 “Апта.kz”. 21.00 “Ќазаќстан дауысы”. Жартылай 
финал. 23.05 К/ф “Елбасы жолы: от-ґзен”. 00.50 “Кґкпар”. 
Ўлттыќ ойын. 01.30 “Апта.кz”. 02.35 “Келбет”. 

ЕВРАЗИЯ

07.30, 01.55 “Ќазаќстан  эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.00 “Ќымызхана”. 08.35 “Агробизнес”. 
09.00 “Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Ќазаќстан дауысы”. 11.50 
“Дауа”. 12.25 “Ас болсын!”. 13.10 “Жаным”. Айнўр 
Баймолдинованыѕ шыєармашылыќ кеші. 14.35, 00.55 Т/х 
Жаѕа ќоныс”. 15.45 К/ф “Сезім мен ќадам”. 17.50 Т/х “Ќара 
шаѕыраќ”. 19.30, 00.20, 03.00 “KAZNEWS”. 20.05 “Їздік 
əндер”. 21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.35 “Жайдарман”.  
Республикалыќ премьер-лига. Финал. 03.35 “Дауа”.  

06.00 Т/с “Ментовские войны-7”. 07.50 “Таѕєы  пошта”. 08.25  
“П@ytina” баєдарламасы. 08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 “Смак”. 09.40 
Х/ф “Коммунальный детектив”. 11.45 “Фабрика грёз”. 12.10 
“Əйел сыры...”. 13.20 “101 кеѕес”. 13.45 “Караоке такси”. 14.25 
“П@ytina+” баєдарламасы. 15.25 Х/ф “Сказки мачехи”.  20.00 
“Первая программа”. 20.30 “Х FACTOR”.  22.00 “Кешкі кездесу”  
23.30 “Х FACTOR”.  00.00 Х/ф “Метод”. 02.25 “Караоке такси”. 
02.55 “101 кеѕес”. 03.20 Т/с “Ментовские войны-7”. 

09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 “Бірінші студия”. 10.00 
Айтыс. “Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєы”. 1-бґлімі. 10.25 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 Х/ф “Взрослые дети развода”. 11.00 “Готовим 
с Адель”. 11.30 М/с. 12.00 М/ф “Маленький полярный 
медвежонок-2: Таинственный остров”. 14.00 Драма “Покушение”. 
16.30 М/ф “Пропавший рысёнок”. 18.30 Х/ф “Тёмный рыцарь: 
Возрождение легенды”. 22.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 00.00 Х/ф 
“Железная хватка”. 03.00  “Ќазаќша концерт”. 

06.00 Т/с “Ментовские войны-7”. 08.30 Жаѕалыќтар. 08.45 
“Воскресные беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 
10.50 “Жди меня, и я вернусь”. 12.00 “Əн  дария”. 13.05 
“Кешкі кездесу”. 14.35 “Х FACTOR”. 16.30 Х/ф “И шарик 
вернётся”.  21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina”.  23.05  “Əн 
дария”. 00.10  “Все хиты “Юмор ЄМ”. 02.15 “П@ytina”. 03.15 
Т/с “Ментовские войны-7”. 

09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30  
“Балаќай”. 09.45 “Ел мерейі”. 10.00 Айтыс. “Ќазаќ хандыєыныѕ 
550 жылдыєы”. 2-бґлімі.  10.25  “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
11.40 “Телеблокнот”. 12.05 “Ел ќорєаны”. 12.25 “Сыр-перне”. 13.00 
“Жамбылспорт”. 13.10 “Жамбылдыѕ əн кешінде”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Сґз маржан”. 14.00 Аѕдатпа.  14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 
16.05 “Телеблокнот”.  16.10  М/ф. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 Т/х.  
17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Общество 
и закон”. 18.25 “Тарихи тойєа тарту”.  18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 19.00 “Айша бибі”. 19.30 Т/х.  
20.30 Деректі фильм. 20.40 “Ел ертеѕі”. 21.15 “Тосќауыл”.  21.25 
“Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.35 “Тараз шаћары тарихи 
той тґрінде”. 22.50 “Все краски праздника Великой степи”. 23.25 
“Телеблокнот”. 23.55 Концерттік баєдарлама. 

        (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  
10.00 Х/ф “Покушение”. 13.00 “Жўлдызды шаѕыраќ”. 
13.30 Х/ф “Маленький свидетель”. 17.00 Х/ф “Тёмный 
рыцарь: Возрождение легенды”.  20.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
22.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 00.00 Х/ф 
“Магнолия”.

07.05 М/ф. 07.50 М/с “Астробой”.  08.10 “КТК” ќоржынынан”. 
09.20 “Звёздная жизнь”. 10.20 Х/ф “Точка кипения”. 14.20 
“Дорога  домой”. 14.30 “Біздіѕ концерт”. 15.20 “Ґнерлі отбасы”. 
16.30  “Кґѕілді отбасы”. 17.30 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 
19.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 “Эксперимент”.  21.00 
“Портрет недели”. 22.00 “Слуги народа”. 23.00 Х/ф “Подруги”. 
01.20 “Я стесняюсь своего тела”. 03.00 Т/х “Махаббат пен 
ґшпенділік”. 04.20-05.40 “КТК” ќоржынынан”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Деловые люди”. 08.40 “КТК” ќоржынынан”. 09.15 
“Жїрекжарды”. 10.00 Х/ф “Два плюс два”. 12.00 Новости. 12.45 
“Наша правда”. 13.40 Х/ф “Два плюс два”. 15.50 Шаншар. “Жаѕа 
əзіл-жаѕа əн”.  16.30 “ТОЙ BESTSTAR”. 18.00 Т/х “Махаббат 
пен ґшпенділік”. 20.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 21.00   “Очная 
ставка”. 22.00 “Другая правда”. 23.00 “Я стесняюсь своего тела”. 
01.15 Х/ф “Гость”. 02.50 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 04.10-
05.35 “КТК” ќоржынынан”. 

КТК

08.00 Новости “20:30”. 08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 “KAZNET”. 10.10, 00.50 “Əн мен əзіл” концерттік.  11.30, 
18.30 Т/х “Мадхубала”.  12.30 “Сґздіѕ пірі-Сїйінбай”. Аќындар 
айтысы. 15.40 К/ф “Жиде. Кешіккен махаббат”. 17.25 “Сырласу”. 
Ток-шоуы. 18.05, 20.05 “Ел аузында”.   20.30  “20:30 біздіѕ 
уаќыт”.  21.20 “Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 22.35 Х/ф 
“Серенада”.

АСТАНА

08.00, 20.05 Арнайы жоба. “Той жыры”. 08.25 “Ел аузында”. 
09.15 “Суперпапа”. 09.55 “Такси”. 10.15 “Астана кеші 
кґѕілді”. Концерттік шоуы. 11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 
13.00 “Сґздіѕ пірі-Сїйінбай”. Аќындар айтысы. 15.40 Х/ф 
“Любовь может - это рай”. 17.30 “Сырты бїтін...”. Деректі 
драма.  18.00  Шоу-лотерея “Бай бол”.  20.30 “20:30”. 21.20 
“Репортёр представляет”. 21.40 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2”. 00.00 “Саєан сенемін. Мой лучший”. 01.25 Əн 
шашу.

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Кїлкі əлемі”. 08.20 “Əсем 
əуен”. 08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 
10.00 “Ас арќау”. 10.20 “Я-чемпион”.  10.50 М/ф  “Планета 
51”. 12.20 Сказка “Три пёрышка”. 13.30 “Бенефис-шоу”. 14.30 
“МУЗАРТ” тобы концерті.16.10 “Ашыќ кґрсетілім”. 16.30 К/ф 
“Шал”. 18.30 “Ќызыќ times”. 19.45 “Ду-думан”. 21.00 “Жеті 
кїн”. 22.00 Х/ф “Путь лидера: “Огненная река”. 23.45 Т/х 
“Жаным”. 01.45 “Мəѕгілік бала бейне”. Спектаклі.

ХАБАР

КТК

            Жұма   27  қараша
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 “Ризамын”. 10.00 Т/с “Национальное достояние”. 
11.00 Т/с “Городские легенды”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф.  
14.00 Т/с “Бригада”. 15.00 Т/с “Городские легенды”. 16.00 Т/с 
“Папины дочки”. 18.00 Т/с “Кухня-5”. 19.00 “Дом-весы-2”.  
20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен 
келерсіѕ”. 23.00 “Айтыс алаѕы”.  00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф 
“Взрослые дети развода”. 03.00 “Ќазаќша концерт”. 

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 “Жаса,  меніѕ елім”. 
10.50 “112. ЧС предупреждает”. 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 “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 “Ўлт саулыєы”. 21.15 “Ел мерей!”. 
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”. 

31 канал

06.00  “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Легавый”. 12.05 Т/х “Сїйген жар”. 13.00  “Ашыєын 
айтќанда” ток-шоуы. 14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 “Следствие 
покажет”. 15.20 “Первые новости”. 15.30 Х/ф “Оптом дешевле”. 
17.15 “Жди меня”. Казахстан.   18.30 Лотерея “Автокуш”. 18.40 
“Поле чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 
21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.25 “Дискотека 80-х”. 03.00 “П@ytina” баєдарламасы. 03.20 
“Ашыєын айтќанда” ток-шоуы. 04.05  “Модный приговор”. 

06.05 М/ф. 06.20 “КТК” ќоржынынан”. 07.05 Д/с “Вау”. 07.30 Т/х 
“Ќарадайы”. 08.35 Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Жанќияр патшайым”. 
10.00 Т/с “Всё только начинается”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша 
правда”. 13.50 Т/с “Тайны следствия-13”. 15.50 “Не ври мне”. 
17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 
20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.40 Х/ф “Два плюс два”. 02.30 “ТОЙ BESTSTAR“. 
03.40 Жаѕалыќтар. 03.40 Т/х “Жанќияр патшайым”. 04.05 -05.10 
Т/х “Ќарадайы”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”.  10.00 Т/х 
“Таѕдау”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 
“Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ. 13.00  “Бірге таѕдаймыз!”.  14.10, 
22.15 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 00.55 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Жан жылуы”. 17.30, 19.30, 
00.10, 05.00 “KAZNEWS”.  17.55 “Шоќан Уəлихановќа 180 жыл. 
“Еуразияныѕ ўлы тўлєалары: Шоќан Уəлиханов”. Д/ф. 18.35 
“Иман айнасы”. 18.55 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 20.00 “Парламент”. 
20.15 “Серпіліс”. 21.05 “Намыс дода”. Халыќаралыќ сайыс.  
23.15 “Сіз не дейсіз?”. 23.45 “Жайдарман”. Їздік əзілдер. 00.40 
“Парламент”. 01.50 “Иман айнасы”. 02.15 “Серпіліс”. 03.00 Ауыр 
атлетика. Əлем чемпионаты. “Хьюстон-2015 г.”.  

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 14.40  “KAZNET”. 07.30 Д/с “Сырты бїтін...”.  08.00, 20.30, 
00.15 Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 23.45 Жаѕалыќтар.  09.00, 
15.35 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/х “Украденная жизнь”. 
11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 Т/х “Жібек”. 15.05  
“Такси”. 17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/х “Жібек”. 
23.05 “Открытая студия”. Ток-шоу. 00.45 Əн шашу.

АСТАНА

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  
10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 
02.40 “Сотќа жеткізбей”. Деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”.  
12.20, 19.30 Т/х “Кґршілер”.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф 
“Семейные мелодрамы”. 14.05 “Подари детям жизнь”. 14.10 Т/с 
“Улыбка пересмешника”.   15.00 Новости. 15.15  “Махаббатќа 
10 ќадам”. 16.10 “Ќызыќ times”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Сол 
бір кеш”. 18.00 Жаѕалыќтар. 18.15 “Арман ќанатында”. 18.40 
Т/х “Болашаєым ґз ќолымда”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.30 “Таєдыр 
жолы”. 21.00 “Итоги дня”. 21.30 “Жанды дауыс”. 23.40 Х/ф 
“Английский пациент”.

ХАБАР

Õ À Á À Ð Ë À Í ÄÛÐ Ó Ë À Ð 
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07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Кїлкі əлемі”. 08.30 “Бармысыѕ, 
бауырым?”. 09.15 “Продвопрос”. 09.40 Д/ф “Женщины-воины”. 
10.05 “Мен -чемпион!”. 10.35 М/ф “Болт и Блип спешат на 
помощь”. 11.45 Сказка. Шестеро весь свет обойдут”. 12.55 
“Орталыќ хабар”. 14.05 “Жанды дауыс”. 16.20 “Тур де хабар”. 
16.50 Х/ф “Дети шпионов”. 18.35 ”Ду-думан”. 19.45 “Бенефис-
шоу”. 21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн” сараптамалыќ. 22.00 Х/ф 
“Призрачный гонщик”. 00.10 Т/х “Жаным”. 

ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

Т-442-11-113. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Кеңес ауылы,  Темиртаев көшесі, №46 үйдің 
тұрғыны  болған  Темиртаев  Тауасардың 
2009  жылдың 30 қаңтары күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Матросов көшесі  
№1/Е үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  Л.Мамековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-443-11-113. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы,  Сарыкемер көшесі, №30 үйдің 
тұрғыны болған Мирзагельдиев Бейсенбайдың 
2015  жылдың 4 қыркүйегі күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Матросов көшесі  
№1/Е үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  Л.Мамековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-444-11-113. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Дихан ауылы,    “Здоровье” саяжайы,  Клубничная 
көшесі №286 үйдің тұрғыны болған Көшкінбай 
Уәлихан Мақашұлының  2015  жылдың 23 
мамыры күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жарияланған-

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

*                  *                   *
Т-445-11-113. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Түймекент ауылы, Қоңыр көшесі, №1 
үйдің тұрғыны болған Мамедов Халиттің  
2015  жылдың 6 қазаны күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жария-

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

*                  *                   *
Т-446-11-113. Утерянный гос.акт на право 

временного возмездного землепользования для 
ведения личного подсобного хозяйства сроком 

“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 11.40 “Телеблокнот”. 13.10 
“Сіз не дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Сґз маржан”. 14.00 “Ўлт саулыєы”. 
14.20 “Самопознание”. 14.40 Аѕдатпа. 
14.40-16.00 - техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 16.30  
М/ф. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 
“Балаќай”. 18.25 “Ел ќорєаны”. 18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Межпрограмка”. 19.00 “Апта”. 

19.50 Т/х. 20.30 “Жамбылдыѕ əн кешінде”. 21.10 “Сґз маржан”. 
21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Сазды əуен”. 22.00 Спектакль “Ќазаќтар” тарихи-драма. 
23.30 Деректі фильм. 00.00 “Əулиеата əуендері”. 00.15 Аѕдатпа, 
əнўран. 00.20 Арнаныѕ жабылуы.

ІРІ  ЌАРА  ТЕЙРЕЛИОЗЫІРІ  ЌАРА  ТЕЙРЕЛИОЗЫ
Ж.Жаќсылыќов, 
ЌР  АШМ  ветеринариялыќ  баќылау  жəне 

ќадаєалау комитетініѕ Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ 
инспекциясыныѕ ветеринарлыќ-санитариялыќ 
инспекторы.

Ірі ќара тейлериозы,  яєни солма ауруы ќан арќылы 
жўєатын, ґте тез білінетін ќауіпті ауру. 
Ќоздырєышы. Біздіѕ елімізде ірі ќара тейлериоз 

ќоздырєышыныѕ екі тїрі кездеседі. Тейлерийлер 
сыѕыр клеткалы, ґте ўсаќ организмдер. Олардыѕ пішіні 
дґѕгелек, сопаќша, шыбыќ тəрізді, їтір сияќты тїрліше 
болып келеді. Əрбір эритроцит ішінде кґбінесе 1-2 
паразит тіршілік етеді. Эпизоотологиялыќ зерттеулердіѕ 
жəне Ќазаќстанныѕ тїрлі аудандарында кездескен 
солманы жўќтырып тəжірибе жасаудыѕ нəтижесінде 
республикамызда тейрелий зиянды бес тїрі аныќталєан. 
Соныѕ ішінде аса зиянды тїрлерініѕ Шымкент жəне 
Ќызылорда облыстарыныѕ шаруашылыќтарында 
таралєаны  байќалады .  Солтїстікке  ќан  сорєыш 
паразиттердіѕ басќа тїрлеріде кездеседі. Бўлар малда 
əлдеќалай єана байќалады.
Аурудыѕ Гиаломма туысына жататын жайылым 

кенелері (кґбіне Гиаломма детритум жəне анатолим) 
тасымалдайды. Кененіѕ сілекейімен паразит мал денесіне 
енеді де, сґл бездеріне жəне бауыр мен талаќќа барады. 
Сонда ґсіп-ґніп, кґбейе бастайды. Кейінірек бўл паразит 
бґлшектері ыдырап, ќанныѕ ќызыл тїйіршіктеріне 
енеді. 
Эпизоотологиясы. Солма Шымкент, Жамбыл жəне 

Ќызылорда облыстары шаруашылыќтарында кездеседі. 
Бўл аурудыѕ етек алуыныѕ себебі осы аймаќтарда 
гналомма кенелерініѕ кґп таралуына байланысты. Оныѕ 
їстіне соѕєы жылдары сырттан асыл тўќымды мал сатып 
алу кеѕ орын алып келеді. 
Жайылым кґпшілік кененіѕ ошаєы болып табылады. 

Малдыѕ ќанын сорєан кезде аузынан сілекей аєып, 
ол сілекей ќанды ўйымайтын етеді. Кенелер малдыѕ 
тїксіз жерлерін: жўќа шабын, ќўйрыєыныѕ асты, 
ќолтыєы, ќўлаєынан жəне т.б жерлерін мекендейді, мал 
денесіне жабысып, малдыѕ ќанын сорады. Ўрєашы 
кене ќан сорып болєаннан кейін домалап жерге тїседі 
де, тыныштау жерге жатып жўмыртќа салуєа кіріседі. 
Ол бірнеше мыѕдаєан жўмыртќа салады. Біраз уаќыт 
ґткеннен кейін ол жўмырќалардан кене ќўрты ґсіп-ґнеді. 
Кенелердіѕ кґпшілігі бір жазда талай рет балалайды, кїн 
жылы, жауын кґп болса, кененіѕ ґсіп-ґнуіне ќолайлы 
жаєдай туады. Əдетте, мал кґктемде, жаздыѕ басында 
кенелейді. 
Солма ауруы жўќќан кенелер малдыѕ ќанын сорып 

жїрген кезінде ауру жўќтырады. Сау кене ќан сорєан 
кезде ауру малдан не ілгеріде ауырєан малдан ґзіне 
солма жўќтырып алады. Малєа жўќќан солманыѕ 
паразиттері мал ќанымен ќоректенеді. Сґйтіп ќанныѕ аќ 
тїйіршіктерінде ґсіп-ґніп, тўќым жаяды. 
Аурудыѕ белгілері. Аурудыѕ бірінші кезеѕінде малдыѕ 

АСЫЛ 
 АЗАМАТ   ЕДІ...

2 0 1 5  жыл ды ѕ 
2 0  ќ а р а ш а с ы 
кїні  Н .Киікбаев 
а т ы н д а є ы  о р т а 
мектепт іѕ  орыс 
тілі мен əдебиеті 
п ə н і  м ў є а л і м і , 
а б з а л  а з а м а т , 
сыйлы əріптесіміз 
Шахметов Саламат 
Ж а м б ы л ў л ы 
дїниеден озды.
С .Ж .Шахметов 

1 9 7 3  жылы  2 7 
желтоќсанда Аќтґбе ќаласында дїниеге 
ке л г е н .  1 9 9 1 - 1 9 9 3  жылд а ры  От ан 
алдындаєы борышын абыроймен ґтеп, 1994 
жылы Тараз мемлекеттік университетіне 
тїсіп, орыс тілі мен əдебиеті пəні мўєалімі 
мамандыєы бойынша бітіріп шыєады. 

1999-2005 жылдар  аралыєында  Тараз 
ќ а л а сы н д а єы  № 2 3  К .Д .Ушин с к и й 
атындаєы орта мектепте орыс тілі мен 
əдебиеті  пəнініѕ  мўєалімі ,  2005-2011 
жылдары “Тараз техника жəне бизнес“ 
колледжінде  директордыѕ  тəрбие  іс і 
жґніндегі орынбасары ќызметін атќарєан. 
2011 жылдыѕ ќыркїйек айынан бастап 
Н.Киікбаев атындаєы орта мектебінде орыс 
тілі мен əдебиеті пəнініѕ мўєалімі болды.
Сал амат  Жамбылўлы  ə р і п т е с т е р і 

арасында сабырлы, салмаќты мінезімен, 
жаны  жомарт, кеѕ  пейілдігімен , їлкен 
ќўрметке  ие  болды .  Їлкенмен  де , 
кішімен де тіл табыса білетін, əр адамды 
бауырындай  санайтын  кґѕілі  дархан 
азамат еді. Мамандыєын шынайы сїйген, 
ґз ісініѕ шебері болды. Білімділігімен, 
їлкен жїректі мейірімімен шəкірттерініѕ 
сїйіспеншілігіне бґленді. 
Мектеп ўжымы марќўмныѕ отбасына, 

туєан-туыстарына ќатты ќайєырып кґѕіл 
айтады.  Топыраєыѕ торќа, жаныѕ жəннатта 
болсын, асыл азамат. 
Сіздіѕ жарќын бейнеѕіз əріптестеріѕіз 

бен шəкірттеріѕіздіѕ жадында əрдайым 
саќталады. 

Н.Киікбаев атындаєы орта 
мектебініѕ ўжымы мен 

бастауыш кəсіподаќ ўйымы.
Т-449-11-113.

шабындаєы жауырын алдындаєы бездердіѕ шошынып 
ісінуінен басќа ешќандай да белгі байќалмайды. Бўл 
кезде мал денесініѕ ќызуы 41-42 градусќа дейін жетеді. 
Сґйтіп мал оттаудан ќалады, сауын сиырлардыѕ сїті 
азаяды. Асыл тўќымды бўќалардыѕ ўрыєы тежеледі. 
Малдыѕ жїні їрпиіп жалпы кїйі нашарлайды. Малдыѕ 
тынысы тарылып, тамыры жиі соєады, ол кїйсеуден 
ќалады. Ќарынныѕ бўлшыќеттері босап, салбырап, екі 
бїйірі ішіне кіріп ќабырєалары шыєып кетеді. Малдыѕ 
іші ќатады, кейде оныѕ іші ґтеді. Əлсіреп кґбіне жатып 
алатын болады. Ауру кїшейген жаєдайда мал терісініѕ əр 
жері, желіні, тік ішектіѕ, сарпайдыѕ, мўрынныѕ, ерінніѕ, 
кґздіѕ кілегей ќабыќтары, таєы басќа жерлері ќанталап 
кетеді. Бўл ауру їш аптаєа дейін созылады. Осы мерзім 
ґткеннен кейін мал не жазылады, не ґледі. 
Емі. Малды емдеу їшін Ќазаќ мал дəрігерлігі єылыми-

зерттеу институты ўсынєан їш комплекстен тўратын 
тəсіл ќолданылады. 
Бўлардыѕ бірінші комплексін ауру мал байќалєаннан 

кейін-аќ бастайды. Ол їшін бўлшыќ етке мал салмаєыныѕ 
əрбір килограмына 3,5 мг 7 проценттік азидин ерітіндісі, 
1000-2000 ЕД окситетрациклин, 5-10 мл 20 проценттік 
кофеин ерітіндісі мен В12 витаминін тері астына егеді. 
Екінші комплексті бірінші комплекстен кейін 2-6 саєат 

ґткен соѕ ќолданады. 10 проценттік хлорлы натрийді 
малдыѕ 1кг тірілей салмаєына 0,5 мг мґлшерде əр малєа 
20-60 милилитрден  10 проценттік аскорбин ќышќылына 
ќосып кїре тамырєа егіледі. Малєа ќалауынша сїт 
сарысуын немесе су береді. Егер ауру малдыѕ жаєдайы 
ауырлап, дене ќызуы ќалыпты жаєдайданда тґмендеп 
кетсе, екінші комплекстіѕ орынына їшінші комплекс 
ќолданылады.
Їшінші комплексте 40 проценттік глюкоза ерітіндісін 

малдыѕ 1кг тірідей салмаєына 0,5 мг мґлшерде əр малєа 
40-80 милилитрден 10 проценттік аскорбин ќышќылын 
ќосып кїре тамырєа ќўяды. 
Аурудан саќтандыру шаралары. Солма ауруымен 

кїресу шараларыныѕ еѕ негізгісі-жайылымдаєы, мал 
ќорасындаєы жəне малєа жабысќан ауру таратќыш 
кенелерді жою болып табылады. 
Сырттан келген тўќымды малды кїз айларында 

(ќыркїйек-ќазан) əкелу керек. Себебі солма ауруыныѕ 
шыєатын ауруларына дейін əкелінген мал їйреніп ќалады. 
Мўндай малды ќолда ўстап, жаздыѕ ыстыќ кїндерінде 5-7 
кїнде хлорофос препаратыныѕ 1 проценттік ерітіндісіне 
тоєытып тўру керек. Соѕєы кездерде желтоќсан айынан 
бастап наурыз айына дейін (6 айдан 18 ай арасында 
ірі ќараєа) бїкілодаќтыќ мал дəрігерлігі єылыми-
зерттеу институтыныѕ (Москва) солмаєа ќарсы ўсынєан 
вакцинасы жаќсы жəрдем беріп жїр. Бўл вакцинаны 
малдыѕ жасына, салмаєына ќарамай 1 мл мґлшерінде тері 
астына егеді. Малдыѕ ќоѕдылыєы орта, ортадан жоєары, 
аурудан сау болуы керек. Егілген малєа жыл сайын аздап 
кене жабысып тўрса ґмірлік иммунитет пайда болады. 
Егер мал ќолда болып, кене жабыспаса егуді 3 жыл сайын 
ќайталауєа болады. 

на 49 лет  (№202732, кад.номер - 06-087-077-
120, площадь - 0,6273 га) на имя Бижасарова 
Камалхана Нурхожаевича, выданный на 
основании  решения комиссии Байзакского 
района по легализации №4712 от 10.02.2007 г., 
изготовленный ДГП “ЖамбылНПЦзем” 15.03.2007 
г., расположенный по адресу:  Жамбылская 
область, Байзакский район, с. Дихан, ул. Жузбая, 
д.11, считать недействительным.

*                  *                   *
Т-447-11-113. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Кеңес ауылы,  Науатов көшесі, №13 үйдің тұрғыны 
болған Естаев Отарбай Джамбулатовичтің 
2015  жылдың 30 тамызы күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Матросов көшесі  №1/Е 
үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
Л.Мамековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-448-11-113. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Құмжота ауылы,  Жолдыбай ата көшесі № 41 
үйдің тұрғыны болған Тургынов Байтерек 
Бекмуратовичтің 2015 жылдың 12 қазаны күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жарияланғаннан 

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

ЌЎРМЕТТІ ЌЎРМЕТТІ 
ҐНЕРСЇЙЕР ЌАУЫМ!ҐНЕРСЇЙЕР ЌАУЫМ!
        ЇСТІМІЗДЕГІ ЖЫЛДЫЅ 27 ЌАРАШАСЫ КЇНІ ЇСТІМІЗДЕГІ ЖЫЛДЫЅ 27 ЌАРАШАСЫ КЇНІ 

САЄАТ 14.00-ДЕ СУХАНБАЙ АУЫЛДЫЌ КЛУБЫНДА САЄАТ 14.00-ДЕ СУХАНБАЙ АУЫЛДЫЌ КЛУБЫНДА 
ЌАЗАЌ ХАНДЫЄЫНЫЅ 550 ЖЫЛДЫЄЫ АЯСЫНДА ЌАЗАЌ ХАНДЫЄЫНЫЅ 550 ЖЫЛДЫЄЫ АЯСЫНДА 

АЛЄАШ РЕТ АУДАНДЫЌ АЛЄАШ РЕТ АУДАНДЫЌ 
«ЖІГІТ СЎЛТАНЫ» БАЙЌАУЫ ҐТЕДІ.«ЖІГІТ СЎЛТАНЫ» БАЙЌАУЫ ҐТЕДІ.

    БАЙЌАУЄА АУДАНЫМЫЗДЫЅ БАРЛЫЌ ОКРУГТЕРІНЕН     БАЙЌАУЄА АУДАНЫМЫЗДЫЅ БАРЛЫЌ ОКРУГТЕРІНЕН 
18-27 ЖАС АРАЛЫЄЫНДАЄЫ ЖІГІТТЕРІ18-27 ЖАС АРАЛЫЄЫНДАЄЫ ЖІГІТТЕРІ

 ЌАТЫСА АЛАДЫ.  ЌАТЫСА АЛАДЫ. 
КЕЛІЅІЗДЕР! КҐРІЅІЗДЕР! ТАМАШАЛАЅЫЗДАР!КЕЛІЅІЗДЕР! КҐРІЅІЗДЕР! ТАМАШАЛАЅЫЗДАР!


