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Облыстық лаңкестікпен күрес жөніндегі жедел іс-қимыл штабы 
Солтүстік Қазақстан облысының аумағында бұрын белгіленген лаңкестік 
қауіптің бірқалыпты «сары» деңгейі 2016 жылдың 16 тамызына дейін 
ұзартылғанын хабарлайды.
Осыған байланысты мемлекеттік органдардың лаңкестіктің жолын кесу 

бойынша жүргізіп отырған жұмысына түсіністікпен қарап, оларға қолдан 
келгенше көмек көрсетуді сұраймыз.
Иесіз заттарға (сөмкелерге, қорапшаларға, орамаларға, қаптарға, 

чемодандарға, тағысын тағыларға), әсіресе, жалғанған сымдарға, 
техникалық жарақтарға, сондай-ақ, қоғамдық орындар мен көліктердегі 
күдікті адамдарға назар аударыңыздар. Сақтауға немесе тасымалдауға 
бөтен адамдардан күдік тудыратын заттарды алмаңыздар.
Абдырап, абыржымай, мемлекеттік органдардың ресми ақпараттарын 

басшылыққа алыңыздар.
Облыстық лаңкестікпен күрес жөніндегі жедел іс-қимыл штабы.

Аудан тұрғындарының назарына!

Айыртау ауданы
1994 жыл.

№1. 1.01.1994 ж. «Халық әртісі тамаша өткізеді». 
Қазақстан Республикасының Халық әртісі Кеңес Смайы-
лов Шүкірлік ауылында туып өсіп, Ақтөбе филармо-
ниясында жұмыс істейді. Өз ауылында қонақта болған 
кезде, Жаңа жыл алдында «Тамаша» өткізу идеясын 
ұсынады.

№4. 12.01.1994 ж. «ҚХБ Конференциясы». Сәрсенбі күні «Қазақстан 
халқының бірлігі» Кеңесінің аудандық конференциясы болып өтті. 
Конференцияда аудандық жиналыс мүшелігіне кандидатты ұсыну, 

облыстық жиналыстың депутаттығына кандидаттарды ұсыну және облыстық 
конференцияға делегаттарды таңдау мәселелері қаралды. 
№7. 22.01.1994 ж. «Өткен ғасыр стиліндегі жиһаз». Сырымбетте 

орналасқан Шоқан Уәлихановтың мұражай-қонысына жаңа жиһаз әкелінді. 
Жиһаз Шығыс Қазақстан облысында мұражай қызметкерлерінің сызбасы 
бойынша мұражайда қалпына келтірілген көшірме суреттермен жасалды.
№9. 29.01.1994 ж. «Лоренц пастормен кездесу». Сәрсенбі күні аудандық 

аурухананың акт залында Германиядан келген католик шіркеуінің пасторы 
Лоренцпен кездесу болып өтті. 
Кездесу соңында Лоренц пастор аудандық ауруханаға қол жетімсіз дәрілер 

мен арнайы құпрылғыдан тұратын гуманитарлық көмек көрсетті.
№30. 30.04.1994 ж. «Облыста бірінші орын». 1993 жылдың мәдени-ағарту  

мекемелеріндегі жұмыс қорытындысында Айыртау ауданы бірінші орынды 
жеңіп алды.
№35. 4.06.1994 ж. «Совхоз вермишелі». Осы аптада «Борлық» совхозын-

да ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін тағы бір нүкте – макарон өнімдерін 
өндіретін цех өз жұмысын бастады. 
Онда түрлі формадағы вермишель, ракушкалар, салма-паутинка, макарон-

дар бар. Цехтің өнімділігі – ауысымына 300-500 келі макарон.
№39. 2.07.1994 ж. «Кітап авторы – Шоққарағай мұғалімі». Машиналық 

мәтінмен жазылған 45 беттік кітаптың авторы - жерлесіміз шоққарағайлық 
мұғалім Ерлан Жәкімов (Закирьянов). Мұғалімдер мен тәлімгерлерге оқу 
құралы ретінде Көкшетау облыстық мұғалімдер біліктілігін арттыру институ-
тында басып шығарылған.
№41. 16.07.1994 ж. «Ауыл мерекесі». 9 шілде күні Володар ауылы өзінің 

130 жылдық мерейтойын тойлады.
№51. 3.09.1994 ж. «Қазақ орта мектебі». Аудан орталығы Володар село-

сында алғаш рет мемлекеттік тілде Володар қазақ орта мектебі ашылып, ол 
өз жұмысын 1 қыркүйекте бастады. 
Ол бұрынғы мектепаралық оқу-өндірістік комбинат ғимаратында орналасқан. 

Директоры болып Темір Іргебаев тағайындалды.
№61. 12.10.1994 ж. «Жабық базар бар». Аудан орталығында өндірістік 

жабық базар ашылды. Ол аудан әкімшілігінің басшысы А.Әбілқайыровтың 
жеке бастамасымен ашылды.

«Тұрмысқа қажетті заттар». Тұрмысқа өте қажетті заттардың бірі – полиэ-
тилен қапшықтары шығарыла бастады. Енді ауданымыздың әрбір тұрғыны 
қажеттілігіне орай осы қапшықтарды ала алады. Мұны өндіруді ауданның нан 
зауыты қолдарына алды.
№72. 17.12.1994 ж. «Совхоз дүкені». Өткен аптада «Борлық» совхозы аудан 

орталығыдағы шағын ауданында өздерінің өндірістік дүкенін ашқан болатын. 
Мұнда қалыпты бағада ауыл шаруашылығы өнімдерін: сүт, ет, шұжық, түрлі 
қақталған өнімдер, сорпа наборы, өсімдік майы, макарон өнімдері, нан сатып 
алуға болады.

Аудандық «Айыртау таңы» газеті. 1994 жыл.

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
ТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ

Құрметті
   мектеп оқушыларының 

ата-аналары, аудан тұрғындары! 
Жыл сайын еліміздің барлық аймақтарында 

«Мектепке жол» жалпы республикалық акциясы 
1 тамыздан 30 қыркүйекке  дейінгі мерзімде өтеді. 
Оның мақсаты азқамтылған және көп балалы 
жанұялар балаларына, жетім және ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға  оқу жылы басталуына  дайындалуға 
көмектесу және балалардың әлеуметтік себептерге байланысты мектепке 
келмей қалуынан сақтандыру болып табылады. 
Аталмыш акцияға ауданның ауыл шаруашылығы құрылымдарының 

басшыларын, жеке кәсіпкерлерін белсенді атсалысуға шақырамыз.
Нақты бір балаға қайырымдылық көмек көрсетуге тілек білдірушілер 

аудандық  білім бөлімінің 8(71533) 27-156 телефонына хабарласып, 
ақпарат ала алады.
Балаларға мектепке барар жол табуға көмектесейік!

Айыртау ауданының  білім бөлімі.

Акция
«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ»«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» республикалық  республикалық 

қайырымдылық акциясықайырымдылық акциясы

22 шілде күні Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

департамент басшысының орынбасары Жанат 
Жұмабаев Айыртау аудандық «Нұр Отан» партия-
сы ғимаратында азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдады. 

Онда «Жалпы байқау арқылы 
мемлекеттік қызмет бос оры-
ны жарияланғаннан кейін сол 
қызметте отырған мемлекеттік 
қызметші өзінің мемлекеттік 
қызметші деген мәртебесін 
жоғалта ма?» , «Жаңа туылған 
баланы тіркеу мерзіміндегі 
бастамашылыққа өзгеріс енгізіп, 
тіркеу мерзімін кем дегенде 15 
күн деп белгілеуге бола ма?» де-
ген сұрақтар төңірегінде кеңінен 
тоқталып өтті.
Осы күні Айыртау ауда-

ны әкімі аппаратының бас-
шысы Әли Ғаббасовтың 
төрағалығымен аудан 
әкімдігінің ғимаратында 
мемлекеттік  қызмет 
көрсету жүйесін жетілдіру, 
жергілікті атқарушы ор-
гандарда мемле-кеттік 
қызметтің өткізілуі тура-
лы семинар болып өтті.
Семинарға  Солтүст і к 

Қазақстан  облысы  бой-
ынша мемлкеттік қызмет 
істері жөніндегі департамент 
басшысының орынбасары Жа-
нат Жұмабаев, облыс әкімі аппаратының мемлекеттік қызмет 
және ақпараттық технологиялар бөлімінің меңгерушісі Аза-
мат Байтеміров, Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік 
қызмет істері департаментінің қызметкерлері, Айыртау, 
Тимирязев, Шал ақын, Ғ.Мүсірепов атындағы ауданның 
мемлекеттік орган басшылары, кадр қызметінің мамандары 
және заңгерлер қатысты.
Аталған семинар мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін 

жетілдіру, жергілікті атқарушы органдарда мемлекеттік 
қызметтің жүргізілуі бойынша өтіп, оның соңынан ұсыныстар 
қабылданды.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасын  көтеру 

бойынша атқарылып жатқан жұмыс туралы ақпаратты 
мемлекеттік қызмет көрсету басқар-масының бас маманы 
Айымгүл Қазбекова жеткізді.

Мемлекеттік қызмет
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ – АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ – АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

Қазақстан Респу-бликасының мемлекеттік қызмет ту-
ралы заңының негізгі романдары туралы мемлекеттік 
қызмет басқармасының бас маманы Гүлнар Ибраева 
ақпараттандырды.
Мемлекеттік қызмет және қызмет этикасы туралы 

заңнаманың сақталу мәселелерін тексеру қорытындысы 

туралы Жанат Жұмабаев кеңінен ақпарат беріп өтті.
Семинардың күн тәртібінде семинарға қатысушы 4 

ауданның мемлекеттік қызмет-шілері арасында блиц-турнир 
өткізу жоспарланған. Блиц-турнирді департаменттің бас 
маманы Айымгүл Тілеубайқызы өткізді.
Блиц-турнирда «Қазақстан тарихы», «Өлке тарихы», «100 

нақты қадам», «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет туралы заңы», «Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқықбұзушылық Кодексі» санаттары бойынша 
сұрақтар қойылып, 3 нұсқадағы жауаптары ұсынылды.
Блиц-турнир қорытындысы бойынша ұпай сандарына 

орай орындар берілді.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Суреттерді түсірген автор және 
Мария АНДРЕЕВА.

Құрметті 
Саумалкөл 
ауылының 

тұрғындары мен 
қонақтары!

2016 жылдың 29 шілдесінде 
Саумалкөл ауылының «Бәйтерек» 
ықшам ауданы мен жақын маңдағы 
орман алқабында  азаматтық 
қорғаныс  құрылымдарымен 
аудандық оқу-жаттығуы өтеді. 
Оқу-жаттығу аясында дыбыстық 
дабыл қағылып, жаттығу шара-
лары өтеді. 
Тұрғындарды сабыр сақтап, 

оқу-жаттығу шараларының өтуіне 
түсіністікпен қарауға шақырамыз.

Ұйымдастыру комитеті.



2 28 шілде 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru Айыртау таѕы

Бүгінде қазақ халқы 
қаһармандықпен, қаны 
мен жанын азаттықтың 
а қ  ж о л ы н а  с а р п 
етіп ,  ерліктің  ерен 
үлгісімен қол жеткізген 
Тәуелсіздігімізге жиырма 
бес жыл. 
Бұл мереке, әсіресе, 

біз үшін, Тәуелсіздіктің 
құрдастары үшін ерекше 
мейрам. Мен де ертеңі 
жарқын егемен елдің 
құрдасымын. Мен 1991 
жылғы 19 мамырда қазақ 
халқымыз азаттықтың 
ақ таңын қарсы алған 
шақта дүниеге келгенмін. 
Тәуелсіздіктің құрдасы 
атану мен үшін үлкен 
мәртебе, бақыт және 
мақтаныш. Сол себепті 
де 25 жыл бойы дербес 
Қазақстан ұрпағының 
қатарынан  екенімді 
өмірімнің қай кездері 
болса да мақтанышпен 
айтып жүремін.
Айыртау ауданының Ка-

чиловка ауылында халқымыздың арманы орындалған жылы дүние есігін 
ашыппын. Отбасымда 4 адам. Әкем, анам, әпкем және мен. Өзім осы 
аудандағы Рудный орта мектебін бітірген соң Шоқан Уәлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік университетінде филология факультетінде білім 
алдым. Егемен елдің болашағы біздің, білімді ұрпақтың қолында екенін жете 
түсіне отырып, жарқын болашақ білімді жастардың қолында екенін айғақтау 
үшін екінші жоғары білімді де меңгеруіме тура келді. Көкшетауда білімімді 
еселеп, еңбек жолымды бастау үшін туған жеріме қайта оралдым. Келісімен 
аудан әкімдігіне жұмысқа орналастым. Бүгінгі таңда аудан әкімінің көмекшісі 
болып қызмет атқарамын. Менің ойымша, Тәуелсіз мемлекет атанып, жаңа 
өмірге қадам басқан Қазақстанмен бірге туылып, бірге өсу үлкен сынақ 
деп ойлаймын. Әрі жас, әрі әлеуетті Қазақстанымыздың өз биігінен ала-
сармай, тарихтың алтын парағына жазылар сәттерінің көп болуына қосар 
үлесіміз таусылмауы керек деп есептеймін. Тарих беттерінен бодандықтың 
құрсауынан босап, қысымнан арылған күннен осы кезге дейін, яғни мен туы-
лып өскенше, еліміз талай қиын кезеңдерден өткенін байқаймын. Бар тірлікті 
жаңадан бастаған мемлекетімізге алдында көптеген асуларды бағындыру 
қажет болды. Жаңа үкімет құру, заң қабылдау, жұмыссыздық, халықтың 
хал-ахуалын арттыру, ел экономикасын дамыту сияқты алуан белестерден 
шалынбай өту кезеңдері тұрды. Ең бастысы, халықтың жасымай, келер 
күнге үлкен үміт артып, талмай-тынбай еңбектене отырып, осынау ақ түйенің 
қарны жарылған шуақты жылдарды асқан төзімділікпен еңсере білуінде. 
Талайдың тезінен қаймықпаған халқымыз бұл асу мен белестерді де 
абыроймен басынан өткере білді. Қазағымның құнды қазыналары құйғыта 
шауып жеткен Құлагердей төрімізге қайта оралды. Қазақ тілінің тұғыры 
ерекше мәртебеге ие болды.  Білім ошақтарында жаңа жүйе бойынша білім 
қуып, тарихымыз бен әдебиетіміздің марғасқа тұлғаларының өмірі мен 
еңбегі жарыққа шыққан жаңа оқулықтармен оқыдық. Жаңашылдықтарға тап 
болып, оларды еңсеру жолын ұстанған еліміз, міне, бүгінде әлем таныған 
қауқарлы мемлекет.
Сол шақтан бастап аға буын өкілдерінің бізге деген көзқарастары 

айрықша болды. Оны ес білген кезден-ақ байқай бастадым. Олар бір 
ерекше сеніммен, үміт артып қарайтын. Жас мемлекеттің жас ұрпақтарына 
барлық нәрсені үйреткісі келіп, «Сендер – біздің болашағымызсыңдар», 
– деп, мейірім танытатын. Тәуелсіз елдің ұрпағы ретінде мемлекет тізгінін 
ұстайтын келешектің кемеңгерісіңдер деп сенім артып келеді. Сол сенімге 
әрқашан да жауапкершілікпен қарап, Қазақстанды өркендету үшін кішкентай 
болса да үлесімді қоссам деймін. Үнемі жетістікке жетуге, туған жеріме аз 
да болса қызметімді жасасам деймін және соған тырысамын. Бейбіт елде 
өміріме азық боларлық білімімді алдым. Жаңа Қазақстанның жаңашыл 
істеріне куә болып келемін. 
Елімізбен қатар ауданымызда да жастарды қолдау мақсатында әр деңгейлі 

бағдарламалар жүзеге асуда. Олар «Дипломмен - ауылға», «Жасыл Ел», 
«Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі» сынды бағдарламалар.
Ауылдық жерде жастар өз кәсібін ашу үшін пайызсыз және кепілсіз 

қаржыландыруды бөлу тетіктері қарастырылып отыр.
Дені сау және жан-жақты  дамыған жастарды тәрбиелеу үшін спорттық 

және демалыс инфрақұрылымдарының желісі ауылды жерлерде кеңейтіліп, 
оған қол жетімділік артты.
Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен 2014 жылы қыркүйек айында 

Ақтау қаласында «КazЕnergy» Қазақстан-Ресей жастар форумына, 2015 
жылы сәуір айында «Жас Отан» ЖҚ ІІІ Кезектен тыс Съезіне қатысып, өз 
бойыма көп жігер алып, атқарып жүрген жұмысымда биік мақсат-міндеттер 
қойдым.

 «Егемен елдің мемлекеттік жастар саясаты жастарға еліміздің толыққанды 
азаматы болуға жақсы мүмкіндік беріп жатыр. Ол жастар өмірдегі өзінің 
жеке табысын іздей отырып, жақындары, өз халқы және Отаны үшін жағдай 
туғызатын азаматтар болуы тиіс. Мен біздің жастарға сенемін», — деген 
Н.Назарбаевтың үмітін біз, жастар әрқашан ақтаймыз.

 Мен – Тәуелсіздіктің құрдасымын. Сондықтан дербес Қазақстанның 
дамуына үлес қосу, елдің бетке ұстар азаматы болу – менің басты арма-
ным. Тәуелсіздіктің 25 жылдығында еліміз үлкен белестерді бағындырып,  
дамудың дара жолына түсті. Осы ретте, ерекше қарқынмен өркендеп 
келе жатқан мемлекеттің мерейін көтеріп, байрағын желбіретер Тәуелсіз 
Қазақстанның құрдастары екені айқын. Сол себепті біз мұндай мәртебелі 
іске әрқашанда әзірміз. Бүгінде Қазақстанды әлем тануда. Жаңа дүние, 
жаңа қоғамға бет бұрдық. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың нұрлы жо-
лымен болашаққа нық басайық! Тәуелсіздігіміздің тұғыры биіктей берсін!

Әсет ҚОЖАХМЕТОВ,
аудан әкімінің көмекшісі.

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
МЕН ЕГЕМЕНДІКТІҢ 

ҚҰРДАСЫМЫН! Тіршілікте бала, ата-ана түсінігі, жалпы 
отбасы құндылығы деген тамаша қағидат 

бар. Олардың бірі болмаса, отбасы деген 
алып қамалдың іргетасы сетінегенмен тең. 
Ата-ананың бауырында еркелеген сәбиі болғаны 
қаншалықты жарасымды болса, баланың да ата-
ана құшағында алаңсыз ұйықтап, мойнына асылуы 
бір ғанибет. Әр отбасында бала болуы керек болса, 
әр балаға да отбасы керек.
Осы мақсатта 21 шілдеде жетім және ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған Ай-
ыртау мектеп-интернатында «Ана үйі» қоғамдық 
қорының ұйытқы болуымен «Бала асырап алуды 
қолдау орталығын» құруға бағытталған 3 күндік 
арнайы семинар болып өтті.

Семинарға Айыртау 
мектеп-интернатынан 
1 6 ,  Ғ .  Мүс ірепов 
атындағы ауданның 
Шоқ ты көл  т ү з е т у 
мектеп-интернатынан 5, 
Ғ. Мүсірепов атындағы 
ауданның кәмелетке 
толмағандарға арналған 
баспанасынан 4 ма-
ман қатысты. Олардың 
арасында тәрбиешілер, 
психологтар, педагог-
психологтар бар.
Семинарды  Аста -

на қаласынан Марал 
Сарбасқызы, Қостанай 
қаласынан  Ләззат 
Бекқалиева және об-
лыс орталығы Петро-
павл қаласынан Алма 
Қыдыбекова сынды пси-
хологтар өткізді.
Семинардың, жалпы 

қордың басты мақсаты 
тастанды балалардың 
с а н ы н  а з а й т ы п , 
олардың балалар үйінде 
емес, мүмкіндігінше 
толыққанды отбасында 
тәрбиеленіп және туған 
анасының бауырында 
өсуін көксейді.
Ойнап жүріп от басқан 

немесе түрлі өмірлік қиындықтарды еңсеруде періштесін 
кедергі санайтын азаматшалар қоғамымызда көбеймесе, 
азаймай отырғаны ақиқат. Осындай «көкек» аналардың 
әрекетіне тосқауыл қойып, бауыр еті баласына деген ма-
хаббатын оятып, бала тастай салатын керексіз зат емес 
екенін ұғындыру мақсатында 2013 жылдан бастап еліміздің 
түпкір-түпкірінен «Аналар үйі» ашылған болатын. Және осы 
жылдар ішінде барар жері, басар тауы болмай амалсыздан 
дүниеге келер нәрестесін балалар үйіне өткізуді қалаған 
аналар осындай қоғамдық қордың арқасында балала-
рын ешқайда да тапсырмай, өздері бағып-қағып өсіруде. 
2013 жылдан 2016 жылдың шілдесіне дейін осы қордың 
арқасында 1613 балаға тастанды деген мәңгілік қара 
таңба таңылмады. Олардың әрбірі өз анасының мейірімді 
бауырында өсуде.
Семинарды өткізуші психологтардың бірі Марал 

Сарбасқызымен толыққанды ақпарат үшін тілдескенімізде: 
«Еліміздің 14 облысы мен 28 қаласында ашылған 30 
жасқа дейінгі (жағдайына қарай 30 жастан да жоғары) жас 
аналарға ашылған дағдарыс орталығы қазіргі таңда өз 
жұмысын жоғары деңгейде жүргізіп келеді. Осы орталықтың 
арқасында кей аналарымыз баласын да сақтап және 
отбасын да құрып жатыр. Аталған орталықтарға ана-
лар жүктілігінің 22 аптасынан бастап қабылданады. 
Олар 1-1,5 жыл осы үйде тұрып, кейіннен өз беттерімен 
өмір сүреді. Аналар үйінің әрбірінде психолог, медбике, 
үйлестірушілер жұмыс жасайды. Олар жас аналар мен жаңа 
туған нәрестелерге медициналық көмек көрсетіп, ананың 
болашақта қиындықтарға мойымай, сәбиін жетілдіру үшін 
психологиялық және үйлестірушілік көмек көрсетіледі. 
Аналарға қажетті заттар жасанды сүт, бір реттік жөргек, 
киімдер мен басқа да гигиеналық заттар тегін беріледі. 
Аналарымыз сонымен қатар, шаштараз, тігінші, массажшы, 
компьютерлік сауаттылық сындық мамандықтарды да 
игеріп шығады.
Қазіргі таңда Петропавл қаласында 17 адамға 

жоспарланған аналар үйінде 8 ана өз балаларымен тұруда. 
Бұл дегеніміз – бір ғана Петропавл қаласында 8 баланың 
жетімтіктен аман қалғандығын білдіреді. Біздің де басты 
мақсатымыз – жетімтіктің алдын алу. Егер ата-анасының 
басқалай мүмкіндігі болмай, баладан толыққанды бас 
тартса, онда амал жоқ, олар жетімдер үйіне өткізіледі. Бірақ 
біздің жұмыстың бағыты бөлек, сол туған ата-аналары 
бас тартқан балаларға асырап алудың түрлі бағыттарын 
пайдалана отырып, оларға өздері қалайтын отбасыны 
қайтару», – дейді.
Бала асырап алуды қолдау орталығының негізгі көздегені 

асырап алу мәдениетін дамыту, асырап алушы ата-
аналарға сол қадамға дайын немесе дайын еместігін 
бағалай отырып, оларға алдын алу-түсіндірме жұмыстарын 
жүргізу. Алдын алу-түсіндірме жұмыстарын жүргізудің 
де өзіндік ерекшелігі бар, онда болашақ ата-аналар 
өздері қамқорлығына алғысы келген баланың жүрегінде 
«мен ешкімге керек емеспін» деген үлкен сызат немесе 

Семинар
СӘБИДІҢ БӘРІ БАҚЫТТЫ БОЛУЫ ҮШІН ЖАРАЛҒАН!

жеккөрушілік сезімінің бар екендігін ұғына отырып, оны өз 
балаларындай тәрбиелеу. Ертеңгі күні оның еркелігіне төзе 
алмай, баланы қайтадан балалар үйіне әкеліп тастаған 
жағдайда, ол оған бұрынғыдан да ауыр соққы болады. Осы 
жағдайдың алдын алып, ата-ана баланы таңдай алмайтын, 
бала ата-ананы таңдай алмайтын табиғат заңының бар 
екендігін ескерте отырып, баланың ауыртпалығын көтеру 
ата-ана сынды алыптарға жүктелетінін білдіру.

«Аналар үйі» қоғамдық қоры «Бала асырап алуды қолдау 
орталығын» құру үшін Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігімен арнайы меморандумға қол 
қойып, қазан айына дейін мектеп-интернат мекемелерінен 
705 адамды оқытып шығуға рұқсат алған. Әр мекемеден 
5-10 адамнан оқытып, арнайы сертификат тапсырады. 
Ал олар өз кезегінде әріптестеріне осы бағытты оқытуға 

жәрдемдеседі. Со-
дан кейін, сертифи-
каты бар мамандар 
өз аймақтарында 
асырап  алуды 
қолдау клубтарын, 
мектептерін және 
орталықтарын ашуға 
мүмкіндік алады. 3 
күндік семинар мен 
тренингқа қатысқан 
әр маманға серти-
фикат пен осы салаға 
қажетті әдебиеттер 
тапсырылады. 
А сыр а п  а л у , 

қ ам қ о р лы ғын а 
алу және патронат 
түрінде балалар 
үйінен өз тәрбиесіне 
бала алған отбасы-
лар үшін патронатты 
ата-аналарға айлық 
еңбек ақы төленеді, 
ал егер педагог ма-
маны болса, оған 
біліктілік санатына 

орай еңбекақысы үстемемен төленеді.
Өткізіліп жатқан семинар-тренингтің тәрбиешілер мен 

балаларға және ата-аналарға берер көмегінің қаншылықты 
ма-ңызды екенін бізге жетім және ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған Айыр-тау мектеп-интернаты-
ның тәрбиешісі Марина Несветеева былайша баяндап 
берді:

«Бала асырап алушы отбасыға терең әрі кеңінен ақпарат 
бере отырып, кез келген азамат жасай алмайтын жауапты 
қадамға барып отырғандарын түсіндіреді. Тре-нингтің 
арқасында көп ақпаратқа қол жеткіздім. Біраз жағдайларға 
деген көзқарасым өзгерді және күн санап жетіліп отырған 
қоғамдағы жаңа бағытты жұмысымызда пайдалана 
отырып, сонымен жүру керек екенін түсіндім. «Әр балада 
отбасы болуы керек» деген ұранға толықтай келісемін және 
болашақта асырап алушы отбасылар көбейіп, әр бала 
бақытты балалық шақты басынан өткереді  деп сенемін».
Біз де «бақыт» пен «адалдық» әлемінің ғажайып тұрғындары 

– балалардың алаңсыз асыр салып, құлдыраңдай шауып, 
ата-анасының мейірімді алақанының жылуын маңдайымен 
және жүрегімен сезініп өссе екен дейміз.

«Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан 
шықсын» деп, бар қазақтың Баукеңі – Бауыржан Момышұлы 
айтқандай, алаңсыз қарттық пен тыныштықты қалаған әр 
адам балаларын да алаңсыз балалық пен еркіндікке шо-
мылдырып өсіргені дұрыс-ау!

***
Осы күні күннің екінші жартысында Айыртау 

мектеп-интернатының акт залы ерекше безендіріліп, 
әр тоқсан сайын ұйымдастырылып отыратын 
«Қуан, сәби!» республикалық акциясының аясында 
«Жұлдыздар шеруі» атты концерт болып өтті.
Концертке мектеп-интернатының директоры 

Елемес Қалиев және семинарға келген қонақтар 
қатысты.
Концерттің мақсаты интернат тәрбиеленушілерінің да-

рынын көрсетіп, талантын таныту, асырап алушы әлеуетті 
ата-аналарға таныстыру. Мұнда балалар өз өнерлерін 
көрсетіп, көпшіліктің сүйіспеншілігіне бөленді. Сахнада ән 
де айтып, би де билеп жүрген өрендер өздерінің әртістік 
қабілеттерін таныта отырып, болашақ атақты жұлдыздар 
екенін көрсете алды.
Сонымен қатар аталмыш концертке осы интернаттан 

3 қызды асырап алған Бычковтар отбасы мен Тарлан 
есімді баланы қамқорлықтарына алған Шамигановтар 
отбасы да қатысып, интернат ұжымына деген алғыстарын 
жеткізе отырып, тәрбиеленуші балаларға өз жұлдыздарын 
жағып, өмірлік бақыттарын адаспай табуға тілектестіктерін 
білдірді.
Сонымен қатар, концерттің соңында кеш қонақтарына 

арналған экологиялық таза құрамнан жасалған костюмдер 
көрсетілімі болды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суреттерді түсірген автор.

Мүлікті, соның ішінде ақша қаражаттарын заңдастыру бойынша 
акция жалғасуда. 
Заңға енгізілген соңғы өзгерту осы рәсімдерді айтарлықтай жеңілдетті 

және мерзімін 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартты. Енді 
ақшаларды екі тәсілмен заңдастыруға болады. 
Бірінші тәсілі: «Қазпошта» АҚ немесе банктің ағымдық шотына ақша аудару 

және тұрған жері бойынша мемлекеттік кірістер органына арнайы декларацияны 
тапсыру арқылы. Банктің ағымдық шотына аудару арқылы заңдастырылған 
ақшаның иелері өз қалауынша қолдана береді, оны осы шотта сақтап қою 
қажеттілігі де жоқ. 
Екінші тәсіл: қазақстандық банктердің банк шотына ақша аудармай-ақ, арнайы 

декларацияны тұрған жері  бойынша мемлекеттік кірістер органына тапсыру тәсілі. 
Бірақ, бұндай кезде бюджетке 10% алым төленеді.
Заңдастыру салық жүктемелерінен  босатады, әкімшіліктік және қылмыстық 

жауапкершіліктерді болдырмау және ел экономикасына қаржы салу мүмкіндіктерін 
береді.  Заңдастыру отандық экономияны дамытуға бағытталған құпия рәсім 
болып табылады.

Ақпараттық хабарлама



Айыртау таѕы 328 шілде 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«№2 қалалық емхана» ШЖҚ КМК жанындағы 
дəріханалық ұйым Петропавл қаласы, Васильев к-сі, 123
«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК жанындағы 
дəріханалық ұйым Петропавл қаласы, Юбилейная к-сі, 7А
«№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК жанындағы 
дəріханалық ұйым Петропавл қаласы, Əуезов к-сі, 130
«Денсаулық» ЖМК (ЖК Сафронова) 
Дəріханалық пункт Петропавл қаласы, Шухов к-сі, 34
«Қалалық балалар емханасы» ШЖҚ КМК 
жанындағы дəріханалық пункт Петропавл қаласы, Ульянов к-сі, 64
«Экология и Медицина» ЖШС «№7 дəріханасы» Петропавл қаласы, Жамбыл к-сі, 123 
«Экология и Медицина» ЖШС «Страна това-
ров» дүкенінің жанында дəріхана Петропавл қаласы, Астана, к-сі 27   
 «Астра-Фарм» ЖШС «Кезекші дəріхана» Петропавл қаласы,.Абай к-сі, 59
«Экология и Медицина» ЖШС «№103 дəріхана»Петропавл қаласы, Рига к-сі ,125   
«Экология и Медицина» ЖШС Петропавл қаласы, Сəтпаев к-сі ,34   
«Экология и Медицина» ЖШС «№76 дəріхана» Петропавл қаласы, Мир к-сі ,110  
«Экология и Медицина» ЖШС Петропавл қаласы, Бөкетов к-сі, 3  
«Экология и Медицина» ЖШС Тайынша қаласы, Қазақстан Конституция-

сы  к-сі, 189-10А  
«Цветная» ЖШС Петропавл қаласы, Пушкин- к-сі, 72 а  

Айыртау ОАА
Саумалкөл селосы, Хаиров к-сі,1 

Ақжар ОАА Талшық селосы,  Əуезов к-сі 19

Аққайың ОАА Смирнов селосы, Целина к-сі, 55а

Явленка ОАА Явленка селосы, А.Иманов к-сі, 78

Жамбыл ОАА
Пресновка  селосы, Довженко к-сі, 46

М.Жұмабаев ауданының ОАА Булаев қаласы, Зеленая к-сі, 35
Қызылжар ОАА Бескөл селосы, Пирогов к-сі, 19
Мамлют ОАА Аурухана қалашығы
Ғ.Мүсірепов атындағы ауданның ОАА Новоишим селосы, Мир к-сі, 1
Тайынша ОАА Тайынша  қаласы, Крыжановский к-сі, 72
Тимирязев ОАА Тимирязев селосы, Горький к-сі, 75
Уəлиханов ОАА Кішкенекөл селосы, С.Мəліков к-сі, 100
Шал ақын ауданының ОАА Сергеевка қаласы,  Гончар к-сі, 119

Басылым ақпарат құралдарда жариялауға 
арналған амбулаторлық дәрілік заттармен 

қамтамасыз ету жөнінде мәлімет
«Солтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» 

ММ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында 2016 
жылға фармацевтикалық қызметтерді сатып алу бойынша жүргізілген 
рәсімдердің негізінде хабарлайды:
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 2016 жылға ТМККК аясында жекелеген 

аурулар (күйі) бар халықты амбулаториялық деңгейде тегін қамтамасыз етуге 
арналған дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
және арнайы емдік өнімдердің тізбесі медицина ұйымдарының көрнекі ақпарат 
орнатылатын жерлерде, сонымен қатар ТМККК аясында фармацевтикалық 
қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, дәрі-дәрмектер айналымы объектілерінде  
орнатылады;
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 2016 жылға ТМККК аясында жекелеген 

аурулар (күйі) бар халықты амбулаториялық деңгейде тегін қамтамасыз етуге 
арналған дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдардың және 
арнайы емдік өнімдердің тізбесі бойынша науқастарды мына мекен-жайлар бой-
ынша орналасқан дәріханалық ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Айыртау ОАА Саумалкөл селосы, Хаиров к-сі,1
Ақжар ОАА Талшық селосы, Әуезов к-сі 19
Аққайың ОАА Смирнов селосы, Молодежная к-сі,6
М.Жұмабаев ауданының ОАА Булаев қаласы, Зеленая к-сі, 35
Явленка ОАА Явленка селосы, А.Иманов к-сі, 78
Жамбыл ОАА Пресновка  селосы, Довженко к-сі, 46
Қызылжар ОАА Бескөл селосы, Пирогов к-сі, 19
Мамлют ОАА Мамлюка қаласы, Аурухана қалашығы
Тайынша ОАА Тайынша  қаласы, Крыжановский к-сі, 72
Тимирязев ОАА Тимирязев селосы, Горький к-сі, 75
Уәлиханов ОАА Кішкенекөл селосы, С.Мәліков к-сі, 100
Ғ.Мүсірепов атындағы ауданның ОАА Новоишим селосы, Мир к-сі, 1
Шал ақын ауданының ОАА Сергеевка қаласы,  Гончар к-сі, 119

Дәрілік заттарға тегін рецепттер Петропавл қаласының  медицина ұйымдары арқылы 
жазылып беріледі:
ҚР ДСМ СҚО әкімдігінің «№1 қалалық емханасы» ШЖҚ КМК, М.Әуезов көшесі, 130; 

Ульянов к-сі,64;
ҚР ДСМ СҚО әкімдігінің «№2 қалалық емханасы» ШЖҚ КМК, Васильев көшесі, 123;
ҚР ДСМ СҚО әкімдігінің «№3 қалалық емханасы» ШЖҚ КМК, Юбилейная көшесі,, 7а
«Денсаулық» ЖМК, Шухов к-сі, 34;  
ҚР ДСМ СҚО әкімдігінің «Облыстық онкологиялық диспансер» ШЖҚ КМК, М.Әуезов 

көшесі, 133 
ҚР ДСМ СҚО әкімдігінің «Психоневрологиялық диспансер» ШЖҚ КМК, Рига көшесі, 6;
Сондай-ақ барлық орталық аудандық ауруханалар арқылы:

«Солтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ
Мекен-жайы: Петропавл қаласы, Театральная к-сі, 56 а.
Дәрімен қамтамасыз ету бөлімінің телефоны 52-49-94.

А.ДҮЙСЕНОВА,
облыстық денсаулық сақтау басқармасы 

басшысының орынбасары.

- Ғалымбек Қойшыбекұлы, баршаға мәлім 
болғандай, 2014 жылдың желтоқсанында шетелдік 
жерсеріктерден ақпараттық сыйымдылықтарды 
жалға алудан бас тарту арқылы елден қаражаттың 
жылыстауының алдын – алатын және елдің 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
қазақстандық «KazSat-3» жерсерігі іске қосылған 
болатын. «Қазтелерадио» АҚ телерадио хабарларды 
таратудың Ұлттық операторы ретінде, сондай-
ақ өзінің цифрлық сигналының хабар таратуын 
отандық жерсерікке көшіруде. Қандай нәтижелерге 
қол жеткізгендеріңіз жөнінде және осы көшудің 
маңыздылығы неде екенін айтып берсеңіз? 

- 2016 жылдың 15 наурызынан біз «OTAU TV» жерсеріктік 
телевизияның абоненттерін отандық KazSat-3 жерсерігіне 
көшіруді бастадық. Қазақстандық жерсеріктің пайда-
сына таңдау, экономикалық мақсатқа сәйкестілігімен 
қабылданған, мемлекеттік органдарды байланыстың 
тәуелсіз арналарымен қамтамасыз етуден басқа, отандық 
телерадио арналар өзіндік қаражаттарын айтарлықтай 
үнемдейді, өйткені шарттар теңгеде жасалады және 
шетелдік валютаның бағамына байланысты емес, отандық 
жерсерікте сыйымдылықтарды жалға алу шетелдік 
жерсеріктерге қарағанда анағұрлым төмен. Осылайша, біз 
өз еліміздің экономикасының дамуына септігімізді тигіземіз 
және бұл отандық жерсерікке біздің көшуіміздің қажет 
болуының бірінші және басты себебі болып табылады. 
Бұдан бұрын «OTAU TV» жерсеріктік телевизияның хабар 

таратуы 2016 жылдың күзінде өз жұмысын аяқтайтын 
шетелдік жерсеріктен жүзеге асырылды. Қазіргі таңда, 
«OTAU TV» қызметтерін 1 млн. астам абоненттер 
қолданады және 2016 жылдың қыркүйегіне дейін олардың 
әрқайсысы шетелдік жерсерікті өшіргеннен кейін телевизия 
арқылы ақпарат алудан айырылып қалмау үшін жерсерікті 
жабдықты қайта  күйге келтіруді міндетті түрде жүзеге 
асыруы тиіс. Бұл екінші себеп.

- Абонент өз бетімен жабдықты қайта күйге 
келтіре ала ма?

- Иә, ол үшін KazSat-3 жерсерігіне абоненттің жабдығын 
күйге келтіру бойынша оқытушы бейне нұсқаулық-
материал дайындалған болатын. Бұл материал Интернет 
желісінде www.otautv.kz және www.kazteleradio.kz сайт-
тарында қол жетімді. Егер жанұяда әртүрлі себептер 
бойынша жабдықты күйге келтіретін адам болмаса, онда 
абоненттер шарттық негізде күйге келтіретуді жүзеге асы-
ратын авторландырылған дилерлерге білікті көмекті алу 
үшін жүгінулеріне болады. Олар әрбір ауданда, сондай-ақ 
барлық байланыстар www.otautv.kz сайтында бар. Бұл 
қызметтің құны 2000 теңгеден аспайды.
Абоненттердің назарына, өз жабдығын күйге келтіргеннен 

кейін ол туралы  біздің 8(7152)360470 телефондары 
арқылы міндетті түрде хабарлауы немесе өз дербес 
шотының нөмірін және телефон нөмірі туралы ақпаратты 
өз өңірінің сату орталығына қалдыруы тиіс,бұл абонентке 
кепілді сыйлық алуға мүмкіндік береді. Бұл үшіншіден.

- дилерлер, олардың қызметтері туралы нақтырақ 
баяндап берсеңіз.

- OTAU TV абоненттерінің саны, аталып өткендей, 1 
млн. үй қожалығы белгісінен асты, оның 60% ауылдық 
мекенде орналасқан. Біздің елдің кең географиясын еске-
ре отырып, біз елдің барлық аумағы бойынша орнатуды 
өз күшімізбен қамтамасыз ету мүмкін емес екендігін өте 
жақсы білдік. Сондықтан да, дилерлік желіні дамыту шешімі 
қабылданды. Авторландырылған дилерлер қабылдағыш 
жабдықты (қабылдағыштарды, антенналарды, конвер-
торларды) жеткізуге, жабдықтың құрастыру мен қайта 
күйге келтіру жұмыстарын іске асыруға уәкілетті. Дилерлер 
«Қазтелерадио» АҚ штаттағы қызметкерлері емес – бұл 
жабдықты орнату және сервистік қызметті көрсету бойын-
ша қызметтерді көрсете отырып, нақты табысқа ие Жеке 
кәсіпкерлер және Жауапкершілігі шектеулі серіктестер. 
«Қазтелерадио» АҚ  диллердің атқарған жұмыстарынан 
табыс бөліспейді, тек ресми дилерлер ретінде оларды 
авторландыра отырып, шағын және орта бизнесті дамы-

Сұхбат
Қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне қосылып 

үлгеру қажеттілігінің 7 себебі...
... сондай-ақ «Қазтелерадио» АҚ филиалының директоры Нұрбалиев Ғалымбек Қойшыбекұлы біздің 

оқырмандарымызға цифрлық телевизияны енгізудің қызықты деректері туралы әңгімелеп береді.
ту мүмкіндігін береді. Сәйкесінше, KazSat-3 көшу үшін 
төлей отырып, сіз тек дилердің қызметтері – оның келуі 
және қайта күйге келтіру бойынша жұмыстары үшін ғана 
төлейсіз.

- қосылу үшін өтінішті қалай беруге болады және 
шебердің келуін қанша уақыт күту керек?

- Жерсеріктік жабдықты қайта күйге келтіру үшін өтінішті 
бірнеше тәсілдер арқылы қалдыруға болады: жоғарыда 
көрсетілген нөмірлер арқылы колл-орталыққа қоңырау 
шалу арқылы; Сіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша өңірлік 
абоненттің бөлімге қоңырау шалуы арқылы; немесе www.
otautv.kz ресми интернет – ресурсында онлайн-өтінішті 
қалдыру арқылы.
Бұл өтініштер дилерлер арқылы үлестіріледі және бір – 

екі күн ішінде шебер Сіздің үйіңізге барады, қайта күйге 
келтіру үдерісінің өзі жарты сағаттан аспайтын уақытты 
алады. Бұл қайта күйге келтіру үдерісін ұзаққа созбаудың 
төртінші себебі.
Алыстағы ауылдық аудандардың тұрғындары бірлесіп, 

қайта күйге келтіруге өтініш берулеріне болады, осылайша 
дилер бір күннің ішінде барлық елді мекенде жерсеріктік 
жабдықты қайта күйге келтіре алады. Егер, елді мекеннің 
тұрғындарының бірі қайта күйге келтіру үшін өтінішті беру 
шешімін қабылдаса, ол туралы мүмкіндігінше «OTAU TV» 
жерсеріктік телевизия орнатылған барлық тұрғындарды 
хабардар етіңіз. Осылайша, Сіз дилердің жұмысын 
жеңілдетесіз және қайта күйге келтіру үрдісін жылдамда-
тасыз. Дилерге бір – екі өтінішті орындау үшін алыстағы 
ауылға әрдайым бару қиын болады, ол сондай-ақ көшу 
мерзімдеріне және қызмет көрсетудің құнына да  әсер 
етуі мүмкін.

- қазақстандық жерсерікке көшкеннен кейін көрермен 
қандай қосымша артықшылықтарға ие болады?

- Біздің абоненттер цифрлық телевизияның кескіні мен 
дыбыс сапасын бағалап үлгерді. Қосымша, электрондық 
хабарлар бағдарламасы және Телегазет сияқты сер-
вистер болады. Біздің тараптан тұрақты негізде арна-
лар топтамасының құрамын – олардың сандық және 
сапалық түрін де жетілдіру бойынша жұмыстар өткізіледі. 
қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне көшу көрермендерге 
қосымша SD арналарды көруге мүмкіндік береді, сондай-
ақ ағымдағы жылдың күзінде ақылы топтаманың пай-
даланушыларына қол жетімді болатын HD (айқындығы 
жоғары арналарын) арналарын көру мүмкіндін береді. 
Бұл, қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне көшіп үлгеру 
қажеттілігінің бесінші себебі.

- бізге белгілі болғандай, біздің елде цифрлық 
телевизия толықтай енгізілуде. Нарықта әртүрлі 
жағдайларда цифрлық, оның ішінде жерсеріктік 
телевизияға қосылуды ұсынатын операторлар 
пайда болуда. Сіз өз қызметінің кәсіпқойы ретінде, 
қарапайым адам таңдауда қалай қателеспеу керек 
екендігін айтсаңыз?

- Негізінде, таңдау әсіресе қалалық тұрғындар үшін өте 
көп. Мысалға, кәбілдік оператор оңайлықпен бармайтын 
республиканың шалғайдағы аудандарының тұрғындары 
туралы айтпай кетуге болмайды. Ол түсінікті – бұл 
оларға коммерциялық тұрғыдан тиімді емес. Қаражатты 
салу керек, тұрғындардың төлем қабілеттілігі төмен қол 
жетімділігі аз аудандарда қосылу желісін дамыту керек. 
Цифрлық телевизия іске қосылғанға дейін шалғайдағы 
елді мекен тұрғындары 3-4 аспайтын отандық арналарды 
көргені ешкімге құпия емес. Республикасының шалғайдағы 
аудандарындағы тұрғындардың ақпараттық теңсіздігінің 
деңгейін төмендету мақсатында, Елбасының тапсыр-
масы бойынша елде цифрлық телевизияны ендірудің 
бірінші кезеңі болып табылатын «OTAU TV» жерсеріктік 
телевизия іске қосылған болатын. Жерсеріктік телевизия 
елдің 100% аумағын қамтиды және осылайша барлық 
қазақстандықтарға еркін қол жетімді 50 астам отандық 
және ақылы топтаманы қосу барысында 100 астам теле-
радио арналарды ұсынады.
Телевизия операторын таңдау барысында бірінші кезек-

те, Қазақстан Республикасының аумағында телевизиялық 
және (немесе) радиохабар таратуды ұйымдастыру бойын-
ша қызметтерді көрсетуге лицензияның болуына назар ау-
дару керек. Газеттер мен Интернет жерсеріктік жабдықтың 
жиынтығын сату және әртүрлі операторлардың, оның 
ішінде біздің елдің аумағында қызметтерді ұсыну құқығына 
ие емес операторлардың қызметтеріне қосылу бойын-
ша  ұсыныстарымен шұбарлайды. Осылайша, олар 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзады және 
сонымен қазақстандық телевизияның дамуына бөгет 
болады. Қазақстандық операторлар болса жаңа жұмыс 
орындарын ашады және мемлекеттік бюджетке салық 
төлейді, бұл ретте біздің экономикамыздың және отандық 
телевизияның дамуына өзінің үлесін қосады. Сонымен 
қатар, шетелдік операторлардың телетоптамаларында 
қазақстандық телеарналар жоқ. Жерсеріктік және кәбілдік 
хабар тарататын қазақстандық оператор өзінің шетелдік 
әріптестеріне қарағанда қазақстандық та, шетелдік те 
телеарналарды трансляциялайды. Шетелдік операторды 
таңдау барысында Қазақстандық азаматтар Қазақстанның 
ақпараттық кеңістігінен шектеледі. 
Таңдау әрқашан қызметтердің тұтынушыларында бо-

лады. Алайда, жоғарыда аталғандар отандық өндірісті, 
отандық телевизияны және Қазақстандық «KazSat-3» 
жерсерігіне көшуді қолдау қажеттілігі алтыншы және 
жетінші себебі болады. 

- Қызықты әңгімеңіз үшін алғыс білдіреміз! 

Сыбайлас жемқорлықпен және оған байланысты 
қылмыстардың, құқық бұзушылық, тәртіп бұзушылықтың 

алдын алудағы  іс-шаралар Солтүстік Қазақстан облысы бойын-
ша ҚАЖД «ЕС-164/8 мекемесі» РММ бастығы, әділет подполковнигі 
Жанкелді Хасеновтың басшылығымен тиісті атқарылуда.
Сыбайлас жемқорлық қылмыстар, оларға қолайлы жағдайлар бар жер-

де туындайды, оларға негіздеме болып тұрмыстық мұқтаждық, жастық 
шақ пен тәжірибесіздік, қызметкерлердің психологиялық және жеке 
эмоционалдық тұлғаның ерекшеліктері табылуы мүмкін. Барлық осы фактор-
лары сотталғандар мен олардың туыстарымен тыйым салынған қатынасқа 
кіруге себеп болуы мүмкін. Осындай теріс көріністерді жою үшін мекемеде 
тәрбие жұмысын ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінеді. Жеке құрамды 
басқа мекемелерден көшірілген қызметкерлер және қызметке жаңадан 
түскен мамандар құрайды. Заңды бұзуға жол бермеу мақсатында әрбір жас 
қызметкерге тәжірибесі және біліктілігі мол қызметкерлерінің қатарынан 
тәлімгер бекітіледі.
Адалдық, тәртіптік, ұстамдылық сияқты қабілеттер әрбір адамның еңбек 

қызметінің басталуынан өзінің ұжымында басталады. Қылмыстық – атқару 
жүйесін ізгіліктеу шарттарында офицерлер құрамы басты рөлді иеленеді. 
Өйткені түзеу мекемесінің қызметкерлері заңмен көзделген мінез-құлқының 
шектерінен шықпауы қажет. Күн сайын жедел және аппараттық кеңестерде 
мекеме басшылығы ҚАЖ қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерін, 
Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 
және ҚАЖ-нің қызметкерлерінің әр түрлі құқық бұзу жасағаны бойынша  
келіп түскен шолулар  жеке құрамның мәліміне жеткізіледі. Қызметкерлердің  
тәртіптік  жағымсыз әрекетке жол бергендері офицерлер жиналысында және 
қатардағы және кіші құрам кеңесінде қаралады, мұнда әріптестері тәртіптік 
жағымсыз әрекетке жол берілгені туралы өзінің пікірлерін ортаға салады. 
СҚО бойынша ҚАЖД  нұсқауына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнаманы білу бойынша сынақ қабылданды. Мекеменің әр қызметкері өз 
тарабынан сыбайлас жемқорлық, құқық бұзу және қылмысқа жол бермеу 
туралы  тізімдемеге қол қойып таныстырылды және ескертілді.
Қызметкерлермен сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарға жол бермеу 

мақсатында мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақылары көтерілуде, бұл 
шаралар еліміздің игілігі үшін адал еңбек етулеріне жәрдем болады.

Т.ЖАҚАЕВ,
«ЕС-164/8 ММ» мекемесі бастығының 

ЖС жөніндегі орынбасары, әділет капитаны.

Жемқорлық орға жығар
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
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2016 жылдың  9 та-
мызы  мен  11 тамызы 

аралығында  Петропавл 
қаласында «Техникалық рет-
теу, метрология және менед-
жмент жүйелері саласындағы 
мамандардың біліктілігін арт-
тыру»  тақырыбы бойынша  
өңірлік семинар өткізіледі. 
Іс-шараның ұйымдастырушылары - 

«Метрология және техникалық реттеу 
Комитетінің Солтүстік  Қазақстан об-
лысы бойынша Департаменті» РММ 
және  «Қазақстан стандарттау және 

сертификаттау институты» РМК-
ның Солтүстік Қазақстан филиалы  
Метрология және техникалық реттеу 
Комитеті Қазақстан  Республикасының 
Инвестиция және даму министрлігі.    
Бағдарламаның мақсаты - іс жүзінде, 

түрлі деңгейдегі құқығы халықаралық 
стандарттарға сәйкес техникалық 
реттеу, метрология және менеджмент 
жүйелері саласындағы Қазақстанның 
әр деңгейдегі (қарапайым манадар-
дан инженерлер мен менеджерге 
дейін) өнеркәсіптік ұйымдардың 
қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілік 

деңгейін жетілдіру және арттыру бо-
лып табылады 
Жобаның маңыздылығын ескере 

отырып, семинарда дәрістерімен 
өнеркәсіптің басым секторларының 
жетекші сарапшылары, ЕАЭО  
және ҚР техникалық регламент 
әзірлеушілер мен бағыт бойынша 
сарапшы-аудиторлар жүргізеді. 
Барлық  мәселелер  бойынша  

«Қазақстан стандарттау және сер-
тификаттау институты» РМК-ның 
Солтүстік Қазақстан филиалы:   Пе-
тропавл қ,   Парковая к, 57В, офис 
425, тел/факс: +7 (7152) 50-30-66,50-
30-56, е-mail: kazinst.sko@mail.ru  
хабарласыңыз.

Ақпараттық хабарлама



Айыртау таѕы4 28 шілде 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Әлихан Нұрмұ-
хамедұлы Бөкейхан 

— XIX ғ. соңы мен XX 
ғ. басындағы қазақ 
зиялыларының, қоғам және 
мемлекет қайраткерлері 
қатарындағы аса ерек-
ше тұлға. Көрнекті қоғам 
және мемлекет қайраткері, 

ұлт-азаттық және Алаш 
қозғалысының жетекшісі, 
Алашорда автономиялы 
үкіметінің төрағасы, публи-
цист, ғалым, аудармашы. 

 1866 ж. наурыздың 5 бұрынғы 
Семей облысы, Қарқаралы 
уезі, Тоқырауын болысының 
7-ші ауылында туған. Бұл 
қазіргі Қарағанды облысының 
Ақтоғай ауданын дағы бұрынғы 
Қаратал кеңшарының жеріне 
қарасты, 1992 жылы Ақтоғай 
аудандық кеңестің шешімімен 
Ә. Н. Бөкейханов есімі берілді. Әлихан Орта жүз ханы Бөкейдің ұрпағы. 
Ата тегі: Бөкей — Батыр — Мырзатай — Нұрмұхамед — Әлихан. Жа-
сынан зерек, алғыр өскен Әлиханды әкесі Қарқаралыға алып барып, 
жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ ол молданың қолынан 
оқуды канағат түтпай, қаладағы үш сыныпты бастауыш мектепке ауыса-
ды. Оны бітірген нен кейін 1879–1886 жылдары Қарқаралы қаласындағы 
қазақ балаларына арналған мектепте оқиды. 1886–1890 жылдар 
аралыгында Омбыдағы техникалық училищеде оқып, оны «техник» 
мамандығы бойынша бітіріп шықты. 1890–1894 жылдар аралыгында 
Санкт-Петербургтегі Орман технологиялық институтының экономика фа-
куль- тетінде оқыды. Мүнда ол студенттік қызу пікірталастарға қатысып, 
XX ғасырдың босағасын аттағалы түрған Ресейдің қандай жолмен да муы 
тиімді болатындығы туралы қайшылықты пікірлер қақтығысына куә бол-
ды, өз ойын да шыңдай түсті. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы-
дан тарай тын төре тұқымы. Арғы атасы атақты Сұлтан Барақ. Қазақтың 
соңғы хандарының бірі Бөкей осы Сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден 
Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамед. Әлиханды 
әкесі тоғыз жасында Қарқаралыға апарып, жергілікті молданың қолына 
оқуға береді. Бірақ зерделі бала молда дан оқығандардан гөрі осындағы 
мектепте оқып жүргендердің сауаттылығын аңғарып, қаладағы үш 
кластық бастауыш мектепке өз еркімен ауысып алады. Бұдан кейін ол 
Қарқаралы қаласының үш жылдық училищесіне түсіп, оны да «өте 
жақсы» деген бағамен бітіріп шығады. Осыдан кейін он алты жасар 
Әлихан 1888 жылы Омбы техникалық училищесіне қабылданады. Төрт 
жыл бойы үздік оқыған алғыр шәкіртіне риза болған ұстазы  мүмкіндік жа-
сайды. Сөйтіп ол жиырма жа сында Дала генерал губернатор кеңсесінің 
ұсыныс хаты мен қазақ қауымдастығының 200 сом стипендиясын алып, 
1894 ж. Ресей империясының елордасы Санкт-Петерборға барып, Ор-
ман шаруашылығы институтының экономика факультетіне түседі. Ол 
мұнда жүріп күнделікті сабақтарына қоса студенттердің са яси, әдеби, 
экономикалық және тағы басқа үйірмелердің жұмысына қызу араласып, 
студенттік толқуларға қатысады. Оны екі ғасырға жуық Ресей империясы-
ның қол астында отырған халқының ауыр тағдыры қатты толғандыра ба-
стайды. Қараңғылық пен надандықтың шырмауында отырған халқына 
білім мен мәде ниет керек екенін ұғады, елдің тұрмысын, мәдениетін, 
білімін көтеруді өзінің алдына мақсат етіп қояды.  
Оқуын бітіріп, Омбыға оралғанда Ә. Бөкейханов Ресей империясының 

қазақ да ласына жүргізген отаршылдық саясатына деген өзіндік көзқарасы 
қалыптасқан, марксизмнің экономикалық қағидаларымен қаруланған, сая-
си астыртын күрестің түрлері мен әдістерін үйреніп білген, күрес тартыстан 
біршама тәжірибесі бар саяси күрескер болатын. Ол Омбыға келісімен 
қаланың саяси әле уметтік, қоғамдық жұмысына белсене араласады. 
«Народная свобода» (Халық бостандығы) партиясының қатарына өтіп, 
өзі қазақ зиялылары мен саяси бел сенділерінің арасында осы партияның 
шағын тобын ұйымдастырады. Әлиханның саяси көзқарасының пісіп 
жетілуіне, кейін белгілі саяси, қоғам, мемлекет қай раткері әрі қазақ ұлт 
азаттық қозғалысының ұйымдастырушысы және көсемі ретінде таны-
луына, саяси күрескер ретінде шыңдалуына Омбыдағы күндері ерек ше 
ықпал етеді. 1905 жылдан бастап Ресей конституциялық-демократиялық 
партиясының (кадеттер) мүшесі, оның қазақ бөлімшесін құру мақсатында 
Оралда, Се мейде жиындар өткізген. Қарқаралыда патша өкіметінің 
отаршылдық саясатына қарсы өткен қозғалысқа қатысып, 14 500 адам 
қол қойған Қарқаралы петици ясын ұйымдастырушылардың бірі болған. 
1905 жылы Әлихан Бөкейханов Семей облысы қазақтарының аты-
нан 1-ші Мемлекеттік думаға депутат болып сайланыды. Бірақ ол 1-ші 
Мемлекеттік дума жұмысына қатыса алмады. Өйткені Ә. Н. Бөкейханов 
өз жұмысын бастаған кезде Дала өлкесі генерал-губернаторының негізсіз 
жарлығымен, соттың тергеуінсіз, 3 ай Павлодар абақтысында отыр-
ды. Ал абақтыдан шығып Санкт-Петерборға жеткенде, Дума патшаның 
үкімімен тараты лып, оның біраз мүшелері наразылық актісін қабылдау 
үшін сол кезднгі Финляндияның Выборг қаласына жүріп кеткен еді. Ә. Н. 
Бөкейханов та солардың арты нан аттанып Выборг үндеуіне қол қойды. 
Сол үшін жазаға тартылып, Санкт-Петербор сот палатасының төтенше 
мәжілісінің шешімімен 3 айға Семей түрмесіне жабылады. 1906 жылы 
Омбыдан шығатын кадеттік «Голос степи», «Омич» және «Иртыш» 
газеттерінде, 1908 жылы Санкт-Петерборда жарық көрген меньше-
виктік «Товарищ», кадеттік «Речь», «Слово» газеттерінде редакторлық 
қызмет атқарды. 1909–1917 жылдар аралығында  «Дон егіншілік банкі» 
бөлімшесінде жұмыс істеді. 1911–1914 жылдарда «Қазақ» газетін 
ұйымдастыруда және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуіне зор еңбек 
сіңірді. XX ғасырдың басында қазақ даласында екі ағымның болғаны 
белгілі. Бірі Бұқар мен Түркістан өлкесіне бет бұрған дәстүршіл, панис-
ламшыл ағым, екіншісі негізінен Батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл, 
пантүркішіл ағым. Осы екінші ағымның басында Әлихан бастаған орыс 
мектептерінен тәлім тәрбие алған озық ойлы қазақ зиялылары тұрады. 
Бұл топ саяси ұстамдылық танытып, Ресей империясына қарсы ашық 
күреске шығудың әлі ерте екенін анық түсінеді. Сондықтан олар ең алды-
мен, халықтың сана сезімін оятатын жағдай жасау ке рек деп білді. Бар күш 
қуаттарын осы мақсатқа жұмылдырады. Бірақ олардың ойдағыдай жұмыс 
істеуіне жандармерия басқармасының жансыздары мүмкіндік бермейді. 
Солардың көрсетуімен қуғынға түседі, түрмеге қамалады. Бұдан студент 
кезінде-ақ сенімсіздердің қара тізіміне ілігіп, бақылауда жүрген Әлихан 
да тыс қалған жоқ, алдымен, Семей түрмесіне қамалып, кейін Самар 
қаласына жер аударылып, онда тек ғылыми-шығармашылық қызметпен 
айналысуға ғана мәжбүр болды. 1916 жылы жер аудару мерзімі бітіп, 
Самардан Орынборға келген Әлихан бірден қаланың қоғамдық, саяси 
өміріне араласып кетеді. Қаланың қазақ тұрғындары атынан қалалық 
Думаға сайланады. Бүкіл мағыналы өмірін халқының азаттық алып, еркін 
ел болуына арнаған аяулы азаматтың соңғы демі біткенше сол мақсат 
жолында жасаған қызметі сан қилы. Ол Ресей жергілікті және қалалық 
қоғам қайраткерлері съезінің делегаты, Ресейдің I Мемлекеттік Ду-
масының және мұсылман халықтары съезінің депутаты, IV Мемлекеттік 
Думаның мұсылмандар фракциясының Бюро мүшесі болды. 
Ол Ақпан төңкерісінен үлкен үміт күтеді. Бірақ ол үміті ақталмайды. 

Уақытша үкімет, оның ішінде өзі мүшесі болып жүрген кадет партиясының 
көсемдері қазаққа аутономия беруге қарсы болады. Оның үстіне олармен 
жер мәселесі жөнінде де ымыраға келе алмайды да, ол бұл партиядан 
шығып, қазақтан сайланған тоғыз өкілді бастап барып, Томск қаласында 
Сібір аутономистерінің құрылтайына қатысады. Осында болашақ Сібір 

Әлихан Бөкейханның туғанына - 150 жыл

АЛАШТЫҢ АРЫСЫ
р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә. 

сұрақпен ұсыныстың мазмұны
Орындауға 
жауаптылар

Орындау
мерзімі Орындау бойынша іс-шаралар

Антоновка ауылдық округі, Антоновка ауылы
1. Комаровка а. абаттандыру әрі 

қарай жалғастырылсын
Біләлова Сәуле Тасмұханқызы, 
Комаровка НМ мұғалім

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық 
округі әкімі м.а.
Азбергенов А.Т.
ауданың ТҮКШ, ЖК 
және АЖ бөлімінің 
басшысы

маусым 
2016 ж.

Орындалды.
Комаровка а.  абаттандыру  оқушылардың, қоғамдық 
жұмысшылардың, ұйымдардың қызметкерлері мен 
жұмысшыларының күшімен жүргізілді. Атқарылған 
жұмыстар: көшелерді тазарту, көң, тұрмыстық қоқыстар 
мен қож шығару, ескерткіштер аумағының қоршауларын 
жөндеу. Сауда павильондары сырланды, аялдамалар, 
жиектемелер мен ағаштар сыланды.

Украин ауылдық округі, Кирилловка ауылы
2. Елді мекенді

абаттандыру әрі қарай 
жалғастырылсын.
Жапаров   Бурабай Құсайынұлы, 
зейнеткер

Мұқашев Ж.Б.
Украин ауылдық округі 
әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Орындалды.
Кирилловка ауылында абаттандыру бойынша келесі 
жұмыстар атқарылды: шөптерді шабу, бағаналарды 
сылау, жолдарды жабу, қоршауларды жөндеу және 
сылау.  

Сырымбет ауылдық округі, Сырымбет ауылы
3. Сырымбет

елді мекенін абаттандыру әрі 
қарай жалғастырылсын.
Бекешев Жұлдыз Есілбайұлы 
«Сырымбет-1» ЖШС бригадирі

Сүлейменов Д.Қ
Сырымбет ауылдық 
округі әкімі 
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Орындалды.
Сырымбет а. абаттандыру жүргізілді: көшелер 
тазаланып, көң, тұрмыстық қоқыстар мен қож 
шығарылды. Ескерткіштер аумағының қоршаулары 
жөнделді. Аялдамалар, жиектемелер мен ағаштар 
сыланды, ішкі кент жолдарының шұңқырлары тегістелді.

Нижнеборлық ауылдық округі, Нижний-Борлық ауылы
4. Елді мекенді

абаттандыру әрі қарай 
жалғастырылсын.
Цветинцева Ирина Федоровна, 
зейнеткер

Жүсіпов М.А.
Нижнебурлук ауылдық 
округі әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Орындалды.
Елді мекенді абаттандыру бойынша барлық жұмыстар  
оқушылардың, қоғамдық жұмысшылардың, мекемелер 
мен ұйымдардың қызметкерлері мен жұмысшыларының, 
«Бабық Бұрлық» ЖШС қатысуымен және ауылдық округ 
тұрғындары күшімен жүргізілді. Нижний Бұрлық және 
Жақсы-Жалғызтау а. қаза тапқан жерлес жауынгерлерге 
арналған ескертіштерге косметикалық жөндеу жүргізілді, 
ескерткіштер аумақтары қоқыстан тазартылды. Барлық 
мекемелер мен ұйымдар өз аумақтарын тазартты. 390 
жекеменшік қоралар тазартылып, 2600 тоннадан аса 
қоқыс, көң, қож шығарылды. Конституция алаңына 
гүлзарлар жасалып, 1000-нан аса гүлдер отырғызылды, 
қайың мен қарағайдың 170 көшеті отырғызылды. 
Нижний Бұрлық ауылына кіре беріс көпірдің 
жиектемелері сыланды.

Барлығы:4
                                                                                                                                          Орындалды: 4

                                                                                                                                                   Жұмыста: 0

2016 жылғы 2 тоқсандағы жағдай бойынша 2016 жылдың  қаңтар-
ақпанында халықпен есептік кездесуде Айыртау ауданы әкіміне түскен 

сұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды орындау

р/с Сұрақ авторының Т.А.Ә. 
сұрақ пен ұсыныстың 

мазмұны

Орындауға 
жауаптылар

Орындау
мерзімі

Орындау бойынша іс-шаралар

Елецкий ауылдық округі, Айыртау ауылы
1. Ауылды әрі қарай абаттандыру.

Лашевич Ирина Витальевна, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

Қасенов С.О.
Елецкий ауылдық округі 
әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Орындалды.
 Айыртау ауылын абаттандыру бойынша келесі шаралар 
жүргізілді: жол жиектеріндегі шөпті шабу, бағаналарды, 
ағаштарды сылау, ҰОС жылдары қаза тапқандар 
ескерткіштерін жөндеу, қираған  құрылыстарды сыру,  
жолдарды қиыршық тастармен жабу,  қоғамдық ғимараттар 
аумағында  гүлзарлар жасау.

Антоновка ауылдық округі, Лавровка ауылы
2. Ішкі кент жолдарын тегістеу 

жұмыстары әрі қарай 
жалғастырылсын.
Құсайнова Балагүл Шартанқызы,
Лавровка қабылдау бөлмесінің 
хатшысы

Қасенова С. Н.
Антоновка ауылдық 
округі әкімі м.а.
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Орындалды.
Ішкі кент жолдарын қиыршық таспен жабу жұмыстары  
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері күшімен жүргізілді.

Қаратал ауылдық округі, Высокое ауылы
3. Елді мекенде мал бағуды 

ұйымдастыру.
Комбеец Мария Лаврентьевна, 
өзі жұмыспен қамтыған

Дауылбаев А.А.
Қаратал ауылдық округі әкімі
Жанапин Е.Ж.
Ауыл шаруашылық бөлім 
басшысы

мамыр
2016 ж.

Орындалды. 
2016 жылдың 26 сәуірінде Высокое ауылы тұрғындарымен 
мал бағу және елді мекенді абаттандыру бойынша  жиын 
өткізілді. Жеке меншік малды екі бақташы бағады, бір мал 
басы 1500 теңге, мал бағы ұйымдастырылды.

Казанка ауылдық округі, Аксеновка аулы
4. Көктемде жеке аулалардан 

қатты тұрмыс қалдықтарын 
шығаруды ұйымдастыру.
Зосько           Александр 
Николаевич, Аксеновка ОМ 
дене шынықтыру мұғалімі

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық округі 
әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

мамыр
2016 ж.

Орындалды.
Қатты тұрмыс қалдықтары  жеке меншік аулалардан 
«Достық Дән» ЖШС күшімен жүргізілді.

Всеволодовка ауылы
5. Елді мекенді әрі қарай 

абаттандыру жалғастырылсын.
Репринцева Нина Васильевна, 
зейнеткер 

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық округі 
әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2016 ж.

Орындалды.
Всеволодовка ауылын абаттандыру бойынша  шөпті шабу, 
бағаналарды сылау, жолдарды жабу жұмыстары жүргізілді.

Украин ауылдық округі, Кутузовка ауылы
6. Школьная к-сі бойында ағаш 

отырғызу жалғастырылсын.
Курило                  Виктор 
Викторович, «Кириловка-
Айыртау» ЖШС жұмысшысы

Мұқашев Ж.Б.
Украин ауылдық округі 
әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

мамыр 
2016 ж.

Орындалды.
Кутузовка ауылының Школьная  к-сі бойында 20 бірлік 
ағаштар отырғызылды (қарағай, қайың).

Бұрлық ауылы
7. Көктемде жеке аулалардан 

қи шығару жұмыстары 
ұйымдастырылсын.
Есенғұлова Торғын 
Шадатқызы, зейнеткер

Мұқашев Ж.Б.
 Украин ауылдық округі 
әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

мамыр
2016 ж.

Орындалды.
2016 жылдың мамырында  Бұрлық ауылының жеке меншік 
аулаларынан  «Кирилловка-Айыртау» ЖШС күшімен 200 
тонна көң шығарылды.

Володар ауылдық округі, Айыртау ауылы
8. Қатты тұрымыс қалдықтары 

орындарын үймелеу.
Наурызбаева Зинаида 
Назаровна, зейнеткер.
 

Сәдуақасов Е.С.
Володар ауылдық округі 
әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

мамыр 
2016 ж.

Орындалды.
Ағымдағы жылдың сәуірінде «Айыртау-Әліби» ЖШС 
күшімен жеке меншік аулалардан қатты қоқыс қалдықтары 
шығарылды.

Гусаковка ауылдық округі, Новосветловка ауылы
9. Елді мекенді әрі қарай 

абаттандыру жалғастырылсын

Лаптева Людмила Николаевна,
Новосветловска ОМ мұғалімі 

Таласов Е.И.
Гусаковка ауылдық 
округі әкімі
Азбергенов А.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

маусым 
2015 ж.

Орындалды.
Абаттандыру жұмыстары тұрғындардың, «Новосветловка-
Әліби» ЖШС жұмысшыларының күшімен жүргізілді: шөпті 
шабу, бағаналар мен ағаштарды сылау, ҰОС жылдары 
құрбандарына арналған ескерткіш жөнделді,  қираған 
құрылыстар сырылды, жолдар қиыршық таспен жабылды, 
қоғамдық ғимараттар аумағында гүлзарлар жасалды. 
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2016 жылғы 2 тоқсандағы жағдай бойынша 2016 жылдың  қаңтар-
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республикасы ның құрамында Қазақ аутономиясы 
құрылмақ болады. Құрылтайдан оралысымен Әлихан 
қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым «Алаш» пар-
тиясын ұйымдасты руға кіріседі. Артынша, 1917 жылы 
желтоқсанында бүкіл қазақтардың құрылтайында 
Алаш аутономиясы жарияланып, Ә. Бөкейханов сол 
алғашқы Қазақ республи касының тұңғыш төрағасы 
(президенті) болып сайланады. 

1919 жылы большевиктер өкіметінің бұрынғы 
алашордашыларға жасаған кешірімінен кейін Әлихан  
Бөкейханов қалған өмірін ғылыми зерттеушілікке ар-
найды. Бірақ, ұлттық на мыстан жұрдай, жалған ин-

тернационалист, жадағай белсенділердің көрсетуімен 
ол 1926 жылы екі рет тұтқындалып, түрме азабын 
тартты. Ә. Бөкейханов Мәске уге жер аударылады, 
зор беделінен қорыққан большевиктер өкіметі оны 
Қазақстанға жолатпады. Онда он жыл үй қамауында 
отырған Әлиханды 1937 жылы та мызында қайыра 
тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен 67 жасын-
да Мәскеуде ату жазасына кеседі. 1989 жылдың 14 ма-
мырында КСРО Жоғарғы сотының қаулысы бойынша 
әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан Әлихан 
Нұрмұхамедұлы Бөкейханов толығымен ақталады.

Baq.kz.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Мол емес пе ед, қазағым кеше,  
  Билеріміз
Бар ма екен, ол Билерден бүгін,  
  білеріміз?
Айтпағын, түсінер болсақ, кілең Бидің
Түзеліп - тағы, қалар ма  еді, күйлеріміз!
Жанындай, Билерің жұртын, сүймеді ме
Елін  ойлап, шүберекке  жан,   
  түймеді ме!
Халқының, тегістей болжап,   
  болашағын
Табылар да, жұртына айтар,   
  түйгені де!
Болжамы, көп  Билердің, келмеді ме
Болашақты, айтып олар, бермеді ме!
Керек қылмай, оны бірақ, қазағым да
Тығырыққа, келіп бүгін, тірелмеді ме.
Ендеше, Билердің кеше, түйгені қайда
Ісіңе, жаратып соны, жүргенің қайда?
Білгенін, айтып-тағы, жол сілтеген
Қазағымның, осы таңда, Билері қайда?
Болғаны ма, заманы кеше, өңкей Бидің
Аз емес ед, өткені  айтып, Мөңке Бидің!
Өтсе де, алтыншы айтып, ғасырыңда
Келгені ме, болжамына сай, тегі күйім!
Айтқаны бар, кеше қайран, Мөңке бидің
Болар, - деп қорғанды да,   
  құрамалы үйің.
Айғағы, сол емес пе шіркін,   
  айтқанының
Көп қабатты, бүгінгі тегі,   
  пәтерлі үйім.
Құрама болсын, көбінің бірақ, үйлері жоқ
Пәтер алып, бір там  салар,   
  күйлері  жоқ.
Жаны ашыр, өйткені бүгін, қазағымның
Мөңке Бидей, қайтейін - дағы,   
  Билері жоқ.
Айнымалы, төкпелі де Биің, болар, -  
  деп ед
Айнымастан, айтқаны оның,   
  тағы  келед.
Би  біткенің, түлкісі  бүгін, заманымның
Мұндай  Биге, жұртым  енді, қайдан  
  сенед?
Бисымағы, бүгінгінің, жетіп жығылар
Біреу кетсе, жылы орнынан, бірі тұрар.
Ауысқанмен, қанша бірақ, қазағымның
Бір Биіне, Бисымақ бүгін, жетпес болар!
Бас қосар, ай сайын тегі, жиын болар
Пайдасы, халқына  соның, тиын болар.
Деп айтқан, сөзіне - дағы, Мөңке Бидің
Сенбесіме-әй, бүгін таңда, қиын болар!
Толып жатыр, мәжіліспен бүгін,  
  кеңестерің
Шығарып  та, шешімін қойған,  
  кеңестерінің.
Шықпас болса, еш нәтиже,   
  көп шешімнен
Біле  алмадым, Бисымақтың  нені,  
  кеңесерін.
Көбейгенді, емхана мен дәрі - дәрмек
Бар екен, олардан бүгін, қандай көмек?
Болмаса, ешбір көмек, ем - домынан
Емханаңмен, дәріханалар, неге керек?
Бетіңнен, алып түсер,-деп ед әлі,  
  інілерің
Өкінішке орай, бар емес пе, ондай  
  інілерің.
Айтқанын, қажет қылмай, үлкендердің
Жүрген  жоқ па, істеп шіркін,   
  білгендерін.
Ішкенің де, сары су, болар, - деген
Итің  де, ішпей  берсе, қояр, - деген.
Дәлелі, сыра  емесіне, сары судың
Шынында, бүгін тегі, қалай сенем?
Болар, - деді, құмар Адам, сары суға
Бола қоймас, онымен тағы, таласуға!
Сары  суың, шынымен  де, сыра  болса
Сол  сыраңа, бүгіндер  көбің, таласуда.
Жастарға, билігі жоқ, кәрің болар, -  
  демеді ме
Бүгінгі сонда, қарттарымды Биім,  
  меңзеді ме?
Үйретем,-деп жастарды бүгін,  
  қартың түгіл
Орта жасың, опығымен, таяғын да  
  жемеді ме?
Алашұбар, боларын  тілдің,   
  айтпап  па еді
Ана тілін, бұлжытпай қазақ,   
  сақтап па еді?
Үйретпек болып, тіліне шала,  
  қазағымды
Бетіміз де, қайтейін талай,   
  қайтпап па еді.
Дүдәмәлдәу, боларын діннің және  
  айттың
Қорықпадың ба, Құдайыңнан, неге  
  айттың?
Жетпісінде, жығылмағаны көп,  
  намазына 
Керек, қылмағаны ма дінді,   
  енді қайттым?
Жаманың, болар,-деді, халықтың,  
  қанын сорар
Айтқанын осы, ел-жұртым бәлкім,  
  түгел ұғар.
Қанымызды, шындығын айтса,  
  сығып жатыр
Өңкей бүгін, жемқормен қайтейін,  
  парақұмар.
Қайыр сұрар, адамың тағы,   
  болар, - деген
Жетпегін кеше, ондай  күйге,   
  кімің  білген?
Түйіп те алып, қабағын дәл,   
  айтқанындай
Қайыр-дағы, сұрағанды көрдік,  
  көшелерден.
Мейірімсіз, жақының және, болар, -  
  деген
Шапағаты, қиналған сәтте, болмас,- 
  деген.
Шапағатпен, мейірімді бүгін,   
  айтамыз-ау
Жақының болса, сәлемін тегі,   
  әрең берген.
Ежірей атты, айналмас шынтақ,  
  ұлың болар

Жыр отауы
КЕЛГЕНІ МЕ, АЙТҚАНЫ - МӨҢКЕ  БИДІҢ?

Бежірей  атты, ауырып  қалар,  
  қызың  болар.
Кес - кестеп, алдыңнан өтер,   
  Кекірей,- деген
Келіндерді, болжағаны да Бидің,  
  жетіп болар!
Ежірей,-деп қалай ғана, тауып айттың
Ұлымыз да, болған жоқ па,   
  танымайтын.
Жақтырмай, айтқаныңды, кейбір ұлдар
Тірі жанға, болғаны бүгін, бағынбайтын.
Мінезі бар, ежірейіп ұлың, қарайтұғын
Білмегенім, кімдерге өзін, балайтынын.
Ежіреймек түгілі, туған ұлың, бүгіндері
Түрі де бар, байқамаса тегі,   
  сабайтұғын.
Ақыл айтса, қыз біткенің,   
  ауырып қалар
Әрбірден соң, ұстамасы боп,   
  талып қалар.
Болмаса, ақымақ емес бүгін,   
  қыздарың да
Түгелдейін, айтқанның бәрін,   
  қағып алар.
Ақылын айтып, ата - анасы,   
  сөзге тартса
Міз  бақпай, бежірейіп  қызы,   
  отырмас  па.
Көз  жасын, болмаса  бұлап,   
  кешке  дейін
Қос жанарын, сол жасыңа,   
  толтырмас па.
Келіндерің, кекірейген тағы,   
  бар емес пе
Ұлымыз тегі, оларға шіркін,   
  жар емес пе!
Алдыңнан, кес - кестеп өтсе,   
  кейбір келін
Білмедім де, кең дүниең оған,   
  тар емес пе.
Ата-анасын, әйтпесе келін,   
  сыйламас па
Айтпағын, олардың толық,   
  тыңдамас па.
Бермек түгілі, кейбір келін,   
  қолдың ұшын
Алдымен, өзіңді  қайтейін, жұмсамас па.
Есігін де, кейбір келін, жауып алар
Сылтаудың, керегін де, тауып алар.
Ұнатпаса, айтқаныңды, ондай келін
Сақтай гөр, бетіңнен әлі, қауып алар.
Болғаны ма, Мөңке Биім, көпті көрген
Сырқатың да, көп боларын,   
  ерте сезген.
Түймедейін, домалақ тегіс, дәрі-дәрмек
Боларын да, әйтпесе Биім,   
  қалай білген?
Ауру-сырқау, шынымен де,   
  толып жатыр
Сіңіп ап, бой біткенге бүгін,   
  қозып жатыр.
Амалсыздан, Адам заты,   
  қайтсын – дағы
Шамасынша, дертіне  тегіс,   
  төзіп жатыр.
Естіп те, білмеген дерттер,   
  болып жатыр
Семіздікпен, ісіктен  денең,   
  толып  жатыр.
Болжамы да, Мөңке Бидің,   
  келген жоқ па
Қайсысы  бірі, расында  бүгін,   
  оңып  жатыр?
Еркегің-ит, қатының-мысық,   
  болар,-деп ең
Ырылдасып, оларың күнде,   
  отырар, - деп ең.
Ырылдарың, тұрсын - ау  былай,  
  төбелесіп
Сынып-тағы, жатқаны  талай,  
  кесе,-деген.
Сарылып, көк қағазды,   
  тосарсың, -деп ең
Құны болмай, судай оны, 
  шашарсың,-деп ең.
Төл теңгем, көк қағазың сонда,  
  болғаны  ма
Әйтпесе, долларың  да бүгін,   
  көк  емес пе ең?
Қателесіп, Мөңке Биім, көрмеп еді
Жоқ болар, оның шіркін, көрмегені!
Көк қағаз, шынымен де, теңге болса
Дәл келді-ау, бұ жолы да, көргендері.
Айтыпты, құны болмас, теңгеме дейін
Қайдан білген, мұны сонша, Мөңке Биім?
Шынында, судай шаштық, теңгемізді
Болмаған соң, құны- дағы,   
  енді не,-дейін?
Осының бәрін, шіркін-әй, көрерсің,-дедің
Көріп барып, Мөңке Биім,   
  өлерсің, - дедің.
Ар жағын, айтпай бірақ, оздың - дағы
Ендеше, жеріміз жеткен, осы ма,-дедім.
Көрерсің, - дедің, аз да болса,   
  көргенім бар
Бұйырғанын, өмірден мына,   
  тергенім бар.
Өлерсің,-деген бір сөзің бірақ,   
  өтіп кетті
Оны айтар, тағы да қандай,   
  білгенің бар?
Оздың-дағы, не боларын айтпай,  
  ары қарай
Айтсаң  етті, білгеніңді  Биім,   
  астарламай.
Не боларын, ертерек білсе,   
  ел мен жұртым
Дайын-дағы, болар ма ед, соған,  
  бірі қалмай.
Шынында, Мөңке Бидің, көргені көп
Ұрпағына, өйткені көңіл, бөлгені көп.
Заманның тек, ақыры боп, соңғы сөзі
Жүрмейікші, со Бидің тегі, өлгені боп.
Соңғы сөзге, көңілін Биім, бөлсе етті
Көрмегіне, көріпкелі сонда, көнсе етті.
Заманның тек, ақыры болмай, осы сөзі
Қателесіп, бұл жолы  Биім, көрсе етті.

Қабдуәли ОРАЗАЛИН.
Көкшетау қаласы, 26.06.2016 жыл.

ДҮЙСЕНБІ, 1 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

6 : 0 0  Әнұран  6 : 0 5  Концерт  7 : 0 0 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Питер Пэн». М\х. 
10:30 «ТОБОТ». М\х. 11:00 «Дара жол» 
12:30 «ДАУА» 13:00 «Бірге таңдаймыз!» 
14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Бүгінгі күннің батырлары». 18:05 «Шытыр-
ман». 18:35 «СУРАЙЯ». 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 KAZNEWS 0:15 
«SPORT.KZ» 0:35 «Серпіліс» 1:20 «Ғасырлар 
үні». Д\ф. 1:55 «Дауа» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Біздің үй» 08:00 Т\х. «Әселдің 

құрбы-құрдастары» 08:50 «Аймақтар 
аламаны» 10:00 Дайджест новостей 10:15 
Т\с. «Осколки» 11:05 «Магия кухни» 11:40 
«Экономкласс» 11:50 «Подари детям жизнь» 
11:55 «Тағдыр тартысы» Д\д 12:30 Т\х. «Ма-
хаббатым жүрегімде»-2 13:10 Т\с. «Королева 
игры» 14:05 Т\с. «Катина любовь» 14:55 
Олимпиада журналы 15:05 М\с. «Фархат» 
15:30 «Өмір сабақтары» Д\д 16:05 Т\х. 
«Кеңесшілер» 16:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 17:05 Олимпийский журнал 17:15 Т\с. 
«Агенты справедливости» 18:05 «Қайсар 
жандар» 18:30 «Біздің үй» 19:20 Т\х. «Ма-
хаббатым жүрегімде»-2 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с. «Такая работа» 22:15 
Т\с. «Осколки» 23:10 «Тағдыр тартысы» Д\д 
23:45 Қорытынды жаңалықтар 00:15 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 00:45 «Өмір сабақтары» Д\д 
01:30 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 01:55 
Қорытынды 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» 10:00 «ЖДИ МЕНЯ» 11:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@УТINA» 
11:35 «ӘН ДАРИЯ» 12:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 14:50 Кино 
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 19:00 Кино «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Кино 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 23:50 Кино «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «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» (12+) 10.35, 13.30, 16.30, 
18.35 Вести-Москва 10.55 Т/с «Каменская» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 
20.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 23.50 
Т/с «Жизнь и судьба» 01.25 Т/с «Семейный 
детектив» 03.20 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 2 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран  6 :05 KAZNEWS 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Питер Пэн». М\х. 
10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:50 «Аяулы арман». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ». Д\ф. 13:00 «Бірге таңдаймыз!» 
14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:50 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 18:10 «Шытырман». 
18:35 «СУРАЙЯ». 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 
KAZNEWS 0:20 «Болашақ әлем». Д\ф. 0:50 
«Айтуға оңай...» 1:35 «Қылмыс пен жаза» 1:55 
«Ғасырлар үні». Д\ф. 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Біздің үй» 08:00 Т\х. «Әселдің құрбы-

құрдастары» 09:00 «Аймақтар аламаны» 
10:10 Т\с. «Осколки» 11:05 «Магия кухни» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 «Тағдыр 
тартысы» Д\д 12:20 Т\х. «Махаббатым 
жүрегімде»-2 13:05 Т\с. «Королева игры» 
14:00 Т\с. «Катина любовь» 14:50 Олимпиада 
журналы 15:00 М\с. «Фархат» 15:25 «Подари 
детям жизнь» 15:30 Т\х. «Кеңесшілер» 16:25 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\д 17:00 Олимпий-
ский журнал 17:10 Т\с. «Агенты справедли-
вости» 18:00 «Тағдыр жолы» 18:25 «Біздің 
үй» 19:15 Т\х. «Махаббатым жүрегімде»-2 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. 
«Такая работа» 22:15 Т\с. «Осколки» 23:10 
«Тағдыр тартысы» Д\д 23:45 «Арнайы хабар» 
00:10 Қорытынды жаңалықтар 00:40 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 01:10 «Өмір сабақтары» Д\д 
01:40 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 02:15 
Қорытынды 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» 10:00 Кино «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 4» 11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 
«П@УТINA» 11:35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 12:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 14:50 Кино «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 19:00 Кино «МЕЖ-
ДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Кино 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:50 Кино «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

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» (12+) 10.35, 13.30, 16.30, 
18.35 Вести-Москва 10.55 Т/с «Каменская» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 
20.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 23.50 
Т/с «Жизнь и судьба» 01.25 Т/с «Семейный 
детектив» 03.20 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 3 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран  6 :05 KAZNEWS 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Питер Пэн». М\х. 
10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:50 «Аяулы арман». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ». Д\ф. 13:00 «Бірге таңдаймыз!» 
14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Шытырман». 18:20 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:15 
ОЛИМПИАДА - 2016. «РИО ТӨРІНДЕ» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 
22:55 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
23:25 ОЛИМПИАДА - 2016. «РИО төрінде» 
23:40 KAZNEWS 0:30 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 0:35 ФУТБОЛ. УЕФА ЧЕМПИОНДАР 
ЛИГАСЫ. ІІІ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІ. «СЕЛТИК» 

- «АСТАНА». 
ХАБАР 

07:02 «Біздің үй» 08:00 Т\х. «Әселдің құрбы-
құрдастары» 08:50 «Аймақтар аламаны» 
10:00 Т\с. «Осколки» 10:55 «Магия кухни» 
11:30 «Подари детям жизнь» 11:35 «Тағдыр 
тартысы» Д\д 12:10 Т\х. «Махаббатым 
жүрегімде»-2 12:50 Т\с. «Королева игры» 
13:45 Т\с. «Развод» 14:35 Олимпиада журна-
лы 14:45 М\с. «Фархат» 15:35 «Подари детям 
жизнь» 15:40 Т\х. «Кеңесшілер» 16:35 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\д 17:05 Олимпийский 
журнал 17:15 Т\с. «Агенты справедливости» 
18:05 «Қайсар жандар» 18:30 «Біздің үй» 
19:20 Т\х. «Тракторшының махаббаты» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Тағдыр 
жолы» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. «Такая 
работа» 22:15 Т\с. «Осколки» 23:10 «Тағдыр 
тартысы» Д\д 23:45 Қорытынды жаңалықтар 
00:15 «Сотқа жеткізбей» Д\д 00:45 «Арман 
қанатында» 01:05 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 01:35 Қорытынды 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» 10:00 Кино «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 4» 11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 
«П@УТINA» 11:35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 12:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 14:50 Кино «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 19:00 Кино «МЕЖ-
ДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Кино 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:50 Кино «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

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» (12+) 10.35, 13.30, 16.30, 
18.35 Вести-Москва 10.55 Т/с «Каменская» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 
20.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 23.50 
Т/с «Жизнь и судьба» 01.35 Т/с «Семейный 
детектив» 03.30 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 4 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран  6 :05 KAZNEWS 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Питер Пэн». М\х. 
10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:55 «Аяулы арман». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ». Д\ф. 13:00 «Бірге таңдаймыз!» 
14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Шытырман». 18:20 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:15 
ОЛИМПИАДА - 2016. «РИО ТӨРІНДЕ» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «Айтуға оңай...» 21:05 «АЯУ-
ЛЫ АРМАН». Т\х. 22:05 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:25 
ОЛИМПИАДА - 2016. «РИО төрінде» 23:40 
KAZNEWS 0:30 «Болашақ әлем». Д\ф. 1:00 
«Айтуға оңай...» 1:45 «Ғасырлар үні». Д\ф. 
2:20 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 Т\х. «Әселдің 

құрбы-құрдастары» 08:50 «Аймақтар алама-
ны» 10:00 Т\с. «Осколки» 10:55 «Магия кухни» 
11:25 «Подари детям жизнь» 11:30 «Тағдыр 
тартысы» Д\д 12:05 Т\х. «Тракторшының ма-
хаббаты» 12:45 Т\с. «Королева игры» 13:40 
Т\с. «Развод» 14:30 Олимпиада журналы 
14:40 М\с. «Фархат» 15:30 «Подари детям 
жизнь» 15:35 Т\х. «Кеңесшілер» 16:30 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\д 17:05 Олимпийский 
журнал 17:15 Т\с. «Агенты справедливости» 
18:05 «Ду-думан» 18:55 «Тур де Хабар» 
19:20 Т\х. «Тракторшының махаббаты» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Қайсар 
жандар» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. «Такая 
работа» 22:15 Т\с. «Осколки» 23:10 «Тағдыр 
тартысы» Д\д 23:45 Қорытынды жаңалықтар 
00:15 «Сотқа жеткізбей» Д\д 00:45 «100 
бизнес-тарихы» 01:05 «Қайсар жандар» 
01:35 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 02:05 
Қорытынды 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» 10:00 Кино «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 4» 11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 
«П@УТINA» 11:35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 12:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 14:50 Кино «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «РОДИНА» 19:00 Кино «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Кино 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 23:50 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Заключительные серии 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

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» (12+) 10.35, 13.30, 16.30, 
18.35 Вести-Москва 10.55 Т/с «Каменская» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 17.15 «Прямой 
эфир». (16+) 20.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 23.50 Х/ф «Тарас Бульба» 02.35 
Т/с «Семейный детектив» 03.35 «Комната 
смеха» 

ЖҰМА, 5 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН  

6:00 Әнұран  6 :05 KAZNEWS 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Питер Пэн». М\х. 
10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:50 «Аяулы арман». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ». Д\ф. 13:00 «Бірге таңдаймыз!» 
14:10 «Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«KADEX-2016». Д\ф. 18:05 «Шытырман». 
18:25 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:15 ОЛИМПИАДА - 
2016. «РИО ТӨРІНДЕ» 19:30 KAZNEWS 20:20 
«Айтуға оңай...» 21:05 «Cәлем, Қазақстан!» 
22:30 «КЕЛІН». Т\х. 23:20 ОЛИМПИАДА - 
2016. «РИО төрінде» 23:35 KAZNEWS 0:25 
«Болашақ әлем». Д\ф. 0:55 «Айтуға оңай...» 
1:40 «Ғасырлар үні». Д\ф

ХАБАР
 07:02 «Бұйымтай» 08:00 Т\х. «Әселдің 

құрбы-құрдастары» 08:50 «Аймақтар алама-
ны» 10:00 Т\с. «Осколки» 10:55 «Сиқырлы 
ас үй» бағдарламасы 11:30 «Экономкласс» 
11:40 «Тағдыр тартысы» Д\д 12:15 Т\х. 
«Тракторшының махаббаты» 12:55 Т\с. 
«Королева игры» 13:50 Т\с. «Развод» 14:40 
Олимпиада журналы 14:50 М\с. «Фархат» 
15:40 «Подари детям жизнь» 15:45 Т\х. 
«Кеңесшілер» 16:40 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 17:15 Олимпийский журнал 17:25 Т\с. 
«Агенты справедливости» 18:15 «Ду-думан» 
19:15 Т\х. «Тракторшының махаббаты» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Сильные 
духом» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. «Такая 
работа» 22:15 Т\с. «Осколки» 23:10 Мей-
рамбек Беспаевтың «Құс қанат ғұмыр» 

атты ән кеші 01:10 «Тағдыр тартысы» 
Д\д 01:40 Қорытынды жаңалықтар 02:10 
«Сотқа жеткізбей» Д\д 02:40 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 

УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 10:00 Кино «СКЛИФО-
СОВСКИЙ 4» 11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
11:10 «П@УТINA» 11:35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
12:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:30 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 14:50 Ералаш 15:05 Фильм 
Карена Шахназарова «БЕЛЫЙ ТИГР» 17:30 
«ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 18:40 «ЕВРАЗИЯ 
ЛОТО». Прямой эфир 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:50 «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Кино 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
23:40 «ТРИ АККОРДА» 1:20 «П@УТINA» 
1:40 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 1:50 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:30 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 4:10 «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» (12+) 10.35, 13.30, 16.30, 
18.35 Вести-Москва 10.55 Т/с «Каменская» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 17.15 «Прямой 
эфир». (16+) 20.10 «Юморина». (12+) 22.50 
Х/ф «Мама выходит замуж» 00.55 Церемония 
открытия XXXI летних олимпийских игр 

СЕНБІ, 6 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН  

4:45 Әнұран 4:55 ОЛИМПИАДА - 2016. 
АШЫЛУ САЛТАНАТЫ. 9:00 «Сенбілік 
таң». 10:05 «Әзіл әлемі» 11:15 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 12:00 «АС БОЛСЫН!» 12:35 
«Түлкі мен ит». М\ф 14:00 ОЛИМПИАДА - 
2016. Ашылу салтанаты. 18:00 «Үздік әндер» 
19:00 ОЛИМПИАДА - 2016.КҮНДЕЛІК (1-күн) 
19:15 ОЛИМПИАДА - 2016. «РИО ТӨРІНДЕ». 
19:30 KAZNEWS 19:55 ОЛИМПИАДА - 2016. 
БОКС. Іріктеу кезеңі. 22:25 «ҰЛЫ ДАЛА БА-
ЛАСЫ». 22:35 KAZNEWS 23:20 ОЛИМПИАДА 
- 2016. «РИО төрінде» 23:35 «Өмірдің өзі 
новелла». Т\х 0:25 ОЛИМПИАДА - 2016. 
ДЗЮДО. ФИНАЛ. 3:15 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:55 ОЛИМПИАДА - 2016.
АУЫР АТЛЕТИКА (Әйелдер). 

ХАБАР 
04:55 ҚР Әнұраны 04:52 Церемония от-

крытия Летних Олимпийских игр-2016 в 
Рио-де-Жанейро. 08:45 «Қызық times» 10:00 
Церемония открытия Летних Олимпийских 
игр-2016 в Рио-де-Жанейро /повтор/ 13:45 
М\ф. «Путешествия Жюля Верна» 14:10 
«Жанды дауыс» 16:25 «Тур де Хабар» 16:55 
Т\х. «Болашағым өз қолымда» 18:25 Летние 
Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. 
Велоспорт. Мужчины. Финал. 01:20 Т\х. «Ұзақ 
жол» 01:55 Летние Олимпийские игры-2016 
в Рио-де-Жанейро. Бокс. Мужчины. 
ЕВРАЗИЯ 
6:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 6:15 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» 7:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 
«СМАК» 9:40 Кино «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112. НЕДЕ-
ЛЯ» 12:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 13:25 
«П@УТINA+» 14:30 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
15:00 «ТРИ АККОРДА» 17:00 Кино «СВОД-
НАЯ СЕСТРА» 20:50 «БИБЛИОТЕКАРИ». 
ВТОРОЙ СЕЗОН 21:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:00 «П@УТINA+» 23:50 Мировое кино. 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 1:35 «112. 
НЕДЕЛЯ» 1:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 2:55 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 3:40 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 4:30 «ТАҢҒЫ ПОШТА»  

РОССИЯ 1
 04.30 Х/ф «Отчим» 06.40, 10.10, 13.20 

Вести-Москва 07.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Вести 07.10 Церемония открытия XXXI 
летних олимпийских игр 10.20 Х/ф «Любовь 
приходит не одна» 12.20, 13.30 Х/ф «Причал 
любви и надежды» 17.00 Большой концерт 
«Звездные семьи на «Новой волне» 19.35 
Х/ф «Семья маньяка Беляева» 23.25 XXXI 
летние Олимпийские игры 

ЖЕКСЕНБІ, 7 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН  

6:45 Әнұран 6:55 ОЛИМПИАДА - 2016. 
СУҒА ЖҮЗУ. Жартылай финал. 9:00 М\ф 
10:00 ОЛИМПИАДА - 2016.БОКС. Іріктеу 
кезеңі 12:20 ОЛИМПИАДА - 2016. ДЗЮДО. 
Финал 15:05 «Ұлы дала баласы». 15:15 
«Сәлем, Қазақстан!» 16:40 Драма «Сардар». 
18:20 «Әзіл әлемі» 19:00 ОЛИМПИАДА - 
2016.КҮНДЕЛІК (2-күн) 19:15 ОЛИМПИАДА 
- 2016. «РИО ТӨРІНДЕ» 19:30 «Үздік әндер» 
19:55 ОЛИМПИАДА - 2016.БОКС. Іріктеу 
кезеңі. 22:35 ОЛИМПИАДА - 2016. «РИО 
төрінде» 22:50 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». 
23:00 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ» 0:10 Бүгінгі 
күннің батырлары 0:25 ОЛИМПИАДА - 2016. 
ДЗЮДО. Финал. 3:15 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:55 ОЛИМПИАДА - 2016. АУЫР 
АТЛЕТИКА (Ерлер). 

ХАБАР 
07:02 Летние Олимпийские игры в Рио-де-

Жанейро-2016. Дзюдо /запись от 6.08/ 09:30 
«ТВ Бинго» 10:30 «Ас арқау» 10:55 «KADEX-
2016». Д\ф 11:15 Летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро - 2016. Бокс. 13:40 Кино. 
Ержан Тусупов, Кино «Жол». 15:25 Т\х. 
«Болашағым өз қолымда» 16:15 Олимпий-
ский дневник 16:25 Летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро - 2016. Тяжелая атлетика. 
Женщины. Финал 18:25 Олимпиада күнделігі 
18:35 «Қызық times» 19:40 «Бенефис-шоу» 
21:00 Дайджест новостей 21:15 Мегахит. 
«Миллионер из трущоб» 23:20 Т\х. «Ұзақ 
жол» 00:20 Қазақстан театры 01:55 Летние 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро - 2016. 
Бокс. Мужчины. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «112. НЕДЕЛЯ» 6:20 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» 7:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:25 «П@УТINA» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «АННА 
САМОХИНА. НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 10:10 
«КАЗЛОТО». 10:55 Лотерея «СВОЙ ДОМ». 
11:20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12:00 «БОЛЬ-
ШОЙ ПАТРУЛЬ» 12:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 13:25 «ТОЙ БАЗАР» 14:25 Семейное 
кино. «ТАРБОЗАВР» 16:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 17:00 Кино «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» 20:50 «БИБЛИОТЕКАРИ». ВТО-
РОЙ СЕЗОН 21:35 «П@УТINA+» 22:30 «ТОЙ 
БАЗАР» 23:30 Фестиваль «ЖАРА». 2:00 «П@
УТINA+» 2:45 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 3:05 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 3:40 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 4:30 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
04.20 Х/ф «Подружка моя» 06.00 Мульт 

утро 06.30 «Сам себе режиссер» 07.20 
«Смехопанорама» 07.50 «Утренняя почта» 
08.30 «Сто к одному» 09.20 Вести-Москва 
10.00, 13.00, 19.00 Вести 10.20 «Смеяться 
разрешается» 13.20 Х/ф «Напрасная жертва» 
15.15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 21.00 
Х/ф «Работа над ошибками» 23.20 XXXI 
летние Олимпийские игры 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті 
(«қызыл») деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге 
назар аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабар-

лау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек 

көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар 

олардың өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа 

да құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге 

көңіл аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспа-

рын талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын 

іс-әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен 

адамдар мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді 

кейінге ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
3 бөлмелі үй, ас үй, сенек, сарай, монша, гараж, су құбыры.
Скнарева көшесі, 39 үй.
Телефоны: 21-988. 87023537083.

Қаратал орта мектебі директорының оқу 
ісі жөніндегі орынбасары Тажина Әсем 
Бәделханқызын  үш мүшел – 37 жасқа то-
луымен құттықтай отырып, денсаулықтың 
мықтысын, бақыттың баяндысын, өмірдің бар 
жақсылығын тілеймін! 
Ұстаздар арасында абыройың асқақтай берсін! 

Әр атқан таңдарың қуаныш пен сәттілікке толы 
болсын деген игі тілек жолдаймын.
Игі тілекпен: Айтмағанбет ДАУЫЛБАЙҰЛЫ,
қарт ұстаз, «Құрмет» орденінің иегері.

Тамыз Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.08.2016 Дүйсенбі 4.11 5:41 13.30 18.37 21.27 22.57
02.08.2016 Сейсенбі 4.13 5:42 13.30 18.36 21.26 22.56
03.08.2016 Сәрсенбі 4.15 5:44 13.30 18.34 21.24 22.54
04.08.2016 Бейсенбі 4.17 5:45 13.30 18.33 21.22 22.52
05.08.2016 Жұма 4.19 5:47 13.30 18.32 21.20 22.50
06.08.2016 Сенбі 4.21 5:48 13.30 18.30 21.18 22.48
07.08.2016 Жексенбі 4.23 5:50 13.30 18.28 21.16 22.46
08.08.2016 Дүйсенбі 4.24 5:51 13.30 18.26 21.15 22.45
09.08.2016 Сейсенбі 4.26 5:53 13.30 18.23 21.13 22.43
10.08.2016 Сәрсенбі 4.28 5:55 13.30 18.20 21.11 22.41
11.08.2016 Бейсенбі 4.30 5:57 13.30 18.18 21.09 22.39
12.08.2016 Жұма 4.31 5:59 13.30 18.16 21.07 22.37
13.08.2016 Сенбі 4.33 6:00 13.30 18.14 21.05 22.35
14.08.2016 Жексенбі 4.34 6:02 13.30 18.12 21.03 22.33
15.08.2016 Дүйсенбі 4.36 6:04 13.30 18.10 21.01 22.31
16.08.2016 Сейсенбі 4.38 6:05 13.30 18.09 21.00 22.30
17.08.2016 Сәрсенбі 4.40 6:07 13.30 18.07 21.00 22.30
18.08.2016 Бейсенбі 4.42 6:09 13.30 18.05 20.59 22.29
19.08.2016 Жұма 4.44 6:10 13.30 18.03 20.58 22.28
20.08.2016 Сенбі 4.46 6:12 13.30 18.02 20.56 22.26
21.08.2016 Жексенбі 4.48 6:14 13.30 18.00 20.54 22.24
22.08.2016 Дүйсенбі 4.50 6:15 13.30 17.58 20.52 22.22
23.08.2016 Сейсенбі 4.51 6:17 13.30 17.57 20.50 22.20
24.08.2016 Сәрсенбі 4.53 6:19 13.30 17.56 20.49 22.19
25.08.2016 Бейсенбі 4.54 6:20 13.30 17.55 20.48 22.18
26.08.2016 Жұма 4.56 6:22 13.30 17.53 20.46 22.16
27.08.2016 Сенбі 4.58 6:23 13.30 17.51 20.44 22.14
28.08.2016 Жексенбі 5.00 6:25 13.30 17.50 20.42 22.12
29.08.2016 Дүйсенбі 5.01 6:26 13.30 17.48 20.40 22.10
30.08.2016 Сейсенбі 5.03 6:28 13.30 17.46 20.38 22.08
31.08.2016 Сәрсенбі 5.05 6:30 13.30 17.45 20.36 22.06

Аудандық Қайрош ата мешіті.

ТАМЫЗ ТАМЫЗ   АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2016 жыл – хижраша 1437 жыл

Наурыз мейрамы – күн мен түн 
тепе – теңдікке келген сәттен ба-

стап тойланады. Наурыз мерекесінде 
көпшілік бұлақтардың көзін ашып, тал 
егіп, игілікті жұмыстар атқарады. Бұл 
кезде мал төлдеп, жер көктеп, дүние 
жаңара бастайды. Сондықтан да наурыз 
тойын «тепетеңдік», «игілік», «жаңару», 
мейрамы деп атайды. 
Қымызмұрындық – жаз тойы болып, 

мамыр айынан бастап маусым айына 
созылатын үлкен той. Осы кезде мал 
отығып, биелер желіге байланып, қымыз 
жиналып, ағайын – жекжаттар бірін – бірі 
қымызға шақырады. Құран оқып, мал 
сойылып, түрлі ойын – сауықтар, жарыстар 
ұйымдастырылады. Осы кезде түрлі той- 
томалақтар да өткізіледі. 
Мизам (Сабан той) Күз айында диқандар 

мен бағбандардың құрметіне арналған той. 
Бұл тойда түрлі жарыстар мен ойын – 
сауықтар өткізіледі. 
Соғым басы – қыс тойы болып алғаш 

рет қар жауып аяз түскен сәттен бастала-
ды. Осы кезде ауыл адамдары соғымға 
сақтаған малдарын сойып, бірін – бірі 
қонаққа шақырады. Қыстың ұзақ түнінде 
ақындар мен жыршылар терме, қисса, 
ертегі айтып, жұртты қызыққа батырады. 
Дәстүрлі үйлену тойы

1. Қыз таңдау. Бойжеткеннің тал бойы-
нан табылуға тиіс қасиеттер бағаланған 
соң, жігіттің қасындағылар оның әке – 
шешесіне сездіреді. 

2. Қыз айттыру. Жігіт әкесі қыз үйінің 
төріне қамшысын іліп, «қызыңның қарғы 
бауына » деп бір жорға байлатады. Бой-
жеткенге үкілі тақия, сырға, сақиналар 
сыйланады. 

3.Жаушы жіберу. Жаушы шалбарының 
бір балағын етігінің қонышына сырты-
на шығарып, екініш балағын қонышқа 
сұғындырып, ақ түсті атқа мініп, қыздың 
үйіне келіп, «қарағым көрпе сал» деп 
бұйырады. Қыз үйі жаушыға «шеге шапан» 
кигізеді. 

4. Құда түсу тойы. Жігіттің туған – 
туысқандары құдалыққа қыздың ауылына 
барады. Мал сойылып, оның бауыз-
дау қанына құдалар қол батырып, бата 
бұзбауға серттеседі. Құйрық – бауыр 
жегізу, құда тарту, ұн жағу т.б. орында-
лады. 

5. Есік – төр көрсету тойы. Қыздың туған 
– туысқандары жігіт ауылына қарсы тойға 
барады. Құда түсу тойындағы кәделер 
қайталанады 

6 .Ұрын  той .  К ү йеу  баланың 
қалындығымен кездесуіне мүмкіндік туғызу 
үшін ұрын той өткізіледі. Ентікпе, ша-
тыр байғазысы, балдыз көрімдігі, қыз 
қашар, күйеу қашырар, желі тартар, ит 
ырылдар, бақан салар, үйге кірер,кемпір 
өлді, шымылдық ашар, төсек салар, қыз 
құшақтатар, шаш сипар, көрпе қимылдатар 
кәделері алынады. 

7. Қыз ұзату тойы. Ат байлар,құдай 
жолы, шаңырақ көтерер, уық шаншар, 
туырлық жабар, түндік жабар, отау 
байғазысы кәделері алынады.Қыз бен 
жігіт ақ отауда оңаша кездеседі. Некесі 
қиылады.Түрлі ойын – сауық өткізіледі, 
жар – жар айтылады.Қыз аттанарда 
«сыңсу» айтады 

8. Келін түсіру тойы. «Беташар» ай-
тылады. Той негізінен қыз ұзату тойымен 
бірдей өткізіледі.

Салт-дәстүр
Қазақтың төрт Қазақтың төрт 

тойытойы

«Сырымбет» АҚ-ы 2016 жылдың 1 тамызында сағат 11.00-де Айыр-
тау ауданы әкімдігінде «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
«Сырымбет» кеніндегі шахтадағы жеткізу нысандарының құрылысы» 
жобасының «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» бөлімі бойынша қоғамдық 
қабылдау өткізетінін хабарлайды.
Анықтама телефондары: 8 (7152) 46 34 53. 50 18 10.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМААҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«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 ІІІ тоқсанына арналған қабылдау кестесі

Азаматтарды қабылдауды бөлім басшысы Гүлнәр Ділдәбекқызы 
Өтеулина жүргізеді. Қабылдау апта сайын әр бейсенбіде сағат 10.00-ден 
12.00-ге дейін аудандық Мәдениет үйінде (2 қабатта) жүргізіледі. Мекенжайы: 
Саумалкөл ауылы, Ақан сері көшесі, 31.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының  мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-360 нөмірлі сенім телефоны жұмыс 
істейді. Осы телефон арқылы Сіз өзіңізге қатысты лауазымды тұлғалардың 
ынтасыз қарауын, күш көрсетіп мәжбүрлеу және басқа жемқорлық іс-әрекеттер 
туралы хабарлай аласыз. Ақпарат құпиялылығы сақталады.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 

азаматтарды қабылдау кестесі

Туберкулез – науқастан сау адамға жөтелгенде, ауыз екі 
сөйлескенде, түшкіргенде  берілетін жұқпалы аурудың түрі. 

Адам өліміне себепші болатын жұқпалы ауруларының тізімінде 
туберкулез бірінші орын алады. 
Туберкулездің микробактериясы (кох таяқшасы) суықтан қорықпайды, 

ол тек тік түскен күн сәулесінен, қайнаған суда және хлорланған заттар-
дан тез өледі. 
Зақымданудың  тікелей жолы - ауа жолдары арқылы ұшып адамнан 

адамға  жұғуы.  Бір науқас адам жыл ішінде 10-15 адамды зақымдауы 
мүмкін... Әсіресе, бұған кішкентай балалар, жасөспірімдер, АҚТҚ 
жұқтырған науқастар, туберкулезбен ауыратындармен байланыс жа-
сайтындар және алкоголизммен әуестенушілер, нашақорлар, жүкті және 
босанған әйелдер, тыныс мүшелерінің  иммундық жүйесімен ауыратындар 
бейім тұрады.
Туберкулездің алғашқы белгілері: жөтел, қақырықтың бөлінуі, кеуде 

торының ауруы, қан құсу, әлсіздік, терлеу, дене қызуының көтерілуі, 
тәбеттің және салмақтың азаюы. Қазақстан азаматтары үшін туберкулезге 
тексерілу тегін. Екі апта бойы жөтелгенде және аталған симптомдардың 
бірі байқалса тез арада дәрігерге көрініп, туберкулезге тексерістен өту 
керек. Бұл шара тегін. Туберкулезді емдеу тегін, ұзақ, стандартты кесте 
бойынша медициналық қызметкерлердің қатаң бақылауымен жүргізіледі. 
Науқас дер кезінде анықталып, дұрыс емделген жағдайда туберкулезбен 
ауыратын адамдар толығымен сауығады.
Арнайы дәрі-дәрмектерді әр кезде қабылдау, олардың мөлшерін азайту 

науқастың  емделуін қиындатады және емлік-тұрақты туберкулезге айна-
лады. Туберкулездің алдын алудың негізгі құралы болып БЦЖ вакцинасы 
саналады. БЦЖ вакцинасымен сәби шағында иммунизациялау ауру-
сырқаушылықты 15 есе төмендетеді және көптеген ағзалар мен жүйелерді 
зақымдайтын туберкулездің түрлері дамуының алдын алады. БЦЖ егу-
ден кейін пайда болған иммунитет, орта есеппен 5 жыл сақталады. Дер 
кезінде вакцинациялау балаларды туберкулезден қорғайды. Ересектерге 
алдын алу мақсатында флюорографиялық тексерістен өту, еңбек және 
демалыс режимін және гигиена ережесін сақтап, салауатты өмір салтын 
ұстану ұсынылады.

Р.УРУСТЮМОВА,
«ЕС-164/8 ММ» мекемесі медбөлімінің 

фельдшері, әділет лейтенанты.

Денсаулық
ТУБЕРКУЛЕЗБЕН КҮРЕСТУБЕРКУЛЕЗБЕН КҮРЕС


