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құттықтаймыз!

Нұрлы жол – болашаққа бастар жол

Құрметтi ауыл еңбеккерлерi!
Сiздердi ауыл шаруашылығы қызметкерлерiнiң күнiмен шын 

жүректен құттықтаймыз!
Бiздiң елiмiзде Президентiмiз Нұрсұлтан Әбiшұлы 
Назарбаевтың мемлекеттiк қолдауы мен сындар-

лы саясатының арқасында жыл сайын аграрлық сектор 
қарқынды даму үстiнде. Ауыл шаруашылығының дамуы бой-
ынша мемлекеттiк бағдарламалардың орындалуы саланың 

дамуындағы оң өзгерiстерге қол жеткiзуге, елiмiздi азық-
түлiкпен қамтамасыз ету қауiпсiздiгiне лайықты үлес қосуға 

өз септiгiн тигiзуде.
Елбасымыз Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстан-2050 

стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттiң жаңа саяси 
бағыты» Жолдауында: «Ауыл шаруашылығын, әсiресе, ауыл 

шаруашылығы өнiмiне өсiп отырған жаһандық сұраныс 
жағдайында ауқымды жаңғырту қажет», - деп атап 

айтқан болатын. Қойылған мақсаттарға сүйене отырып, 
ауыл шаруашылығы еңбеккерлерi елiмiздiң тұрғындарын 
отандық азық-түлiкпен қамтамасыз етiп, халықаралық 

нарықта елiмiздiң бәсекеге қабiлетiнің өсуi үшiн негiз болып 
саналатын азық-түлiк сапасының артуын қадағалайды. 

Сарқылмайтын еңбектің қайнар бұлағы - ауыл шаруашылық 
саласының басшыларына және ардагерлерiне, өндiрiс озат-

тарына, барлық диқандар мен мал өсiрушiлерге ерекше 
алғысымыз бен ризашылығымызды бiлдiремiз.

Қымбатты жерлестер! Сiздер қажырлы еңбектерiңiзбен 
елiмiздiң экономикасының дамуына ғана емес, қоғамның 

әлеуметтiк тұрақтылығының нығаюына да қомақты үлес 
қосып келесiздер. Барлықтарыңызды мерекемен құттықтай 
отырып, шын жүректен зор денсаулық, бақыт, бейбiтшiлiк 

тiлеймiз.
Құрметпен,

Аудан әкімінің міндетін атқарушы А.Нұрғожин
Аудандық мәслихат хатшысы У.Майжанов

Құрметті қазақстандықтар!
Бүгінде бүкіл әлем жаңа сындармен және қатерлермен бетпе-бет келіп 

отыр. Әлемдік экономика әлі де жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс 
салдарынан айыға қойған жоқ. Қалпына келу өте баяу және сенімсіз 
қадамдармен жүруде, ал кейбір жерлерде әлі құлдырау жалғасуда. Геосаяси 

мемлекет басшысыНың қазақстаН халқыНа жолдауы
дағдарыс пен жетекші державалардың 
санкциялық саясаты әлемдік эконо-
миканы қалпына келтіруде қосымша 
кедергілер туындатуда. 

Мен өзімнің тәжірибемнен алдын 
ала сезіп отырғанымдай, таяудағы 
жылдар жаһандық сынақтардың уақыты 
болады. Әлемнің бүкіл архитектурасы 
өзгереді. Барлық елдер осы күрделі 
кезеңнен лайықты өте алмайды. Бұл 
шептен тек мықты мемлекеттер, 
жұдырықтай жұмылған халықтар ғана 
өтетін болады. Қазақстан, әлемдік 
экономиканың бір бөлшегі және гео-
саяси қысымның эпицентріне тікелей 
жақын орналасқан ел ретінде, барлық 
осы үдерістердің теріс ықпалын 
тап келеді. Нәтижесінде не болып 
жатқанын біз көріп отырмыз: әлемдік 
нарықтарда баға құлдырауда және, 
тұтастай алғанда, экономикалық 
өсім баяулауда.

Халықаралық валюта қоры мен 
Дүниежүзілік банк тарапынан 
2014 және одан кейінгі екі жыл-
да әлемдік экономиканың даму-
ында болжам төмендеу жағына 
қарай қайта қаралғаны белгілі. 
Сондықтан кейбір позицияларды 

жедел түрде қайта қарап, сондай-ақ, 
алдағы кезеңдердің жоспарларына 

түзетулер енгізу қажет. 
(жалғасы 2-ші бетте)

ЕШКІМ 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН 

ҚАШЫП 
ҚҰТЫЛМАЙДЫ

отбасыНда 
балаНы аНа тІлІНде

 сӨйлетуГе 
қалыПтастыру

АстАнАдА "нұр ОтАн" пАртиясы сАяси 
кеңесінің кеңейтілген Отырысы өтті

Отырыс жұмысына Саяси кеңес мүшелері – Үкіметтің, 
Парламенттің, Президент Әкімшілігінің басшылығы, 
«Нұр Отан» партиясының Мәжілістегі фракциясының 
депутаттары, орталық және жергілікті мемлекеттік 
органдардың басшылары қатысты.
Отырыста партияның «Қазақстан. 2017 мақсаттары. 
Ұлттық іс-қимыл жоспары» сайлауалды тұғырнамасының 
жүзеге асырылу барысы қаралды, сондай-ақ Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға арналған іс-
қимыл бағдарламасының жобасы талқыланды.
Мемлекет басшысы партияның, Парламент Мәжілісіндегі 
партиялық фракцияның сайлауалды тұғырнаманы жүзеге 
асырудағы іс-қимылының үйлесімділігін атап өтті.
– 2017 жылға дейінгі кезеңге белгіленген міндеттердің 
70 пайызы екі жарым жылдың ішінде орындалып 
қойды. Мәселен, партия 2017 жылға қарай кедейшілік 
деңгейін 6,1 пайызға дейін төмендетуді мақсат еткен еді. 
Бүгіннің өзінде бұл көрсеткіш екі есе төмен – 3 пайыз. 
Біз жұмыссыздық 5 жылда 5,4 пайызға дейін қысқарады 
деп жоспарладық. Қазірдің өзінде 5 пайыздық деңгейге 
жетіп отырмыз, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Мемлекет басшысы сондай-ақ барша қазақстандықтардың 
жұмыла жұмыс істеуінің арқасында еліміздің экономи-
касы қарқынды дамып келе жатқанына тоқталды. 
– Бүгінде Қазақстанның экономикалық қуаты Орталық 
Азияның барлық елдері экономикаларының жиынтық 
көлемінен 2 есеге асып түседі. ІЖӨ адам басына шаққанда 
13,5 мың доллардан асты, бұл Шығыс Еуропаның көптеген 
елдерімен, Түркиямен, Малайзиямен, Бразилиямен 
деңгейлес, – деп атап өтті Елбасы.
Дегенмен, Президенттің айтуынша, «Нұр Отан» партиясының 
сайлауалды тұғырнамасын сыбайлас жемқорлық 
көріністерге белсене қарсы тұру іс-қимылдарынсыз 
жүзеге асыру мүмкін емес.
– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді стратегия – «Нұр 
Отанның» «Қазақстан – 2050» стратегиясын жүзеге асыру 

барысындағы көшбасшылығының түбегейлі мәселесі. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – экономикалық 
өсім үшін қажетті елеулі ішкі резерв, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.
Қазақстан Президенті сондай-ақ халық пен биліктің 
бірлігі елдің барлық жетістіктері мен болашаққа деген 
сенімінің табан тірейтін негізгі іргетасы болып сана-
латынын айтты. – «Нұр Отан» парламентте көпшілік 
орын алатын, үкіметті құрап отырған халықтық партия 
ретінде осы бірлікті қамтамасыз етуші басты тетік рөлін 
атқарады. Біздің әрқайсымыз, әрбір нұротандық, белгілі 
бір нақты орында міндеттерді орындай отырып, бүкіл 
ел үшін жұмыс істейміз, – деді Мемлекет басшысы.
«Нұр Отан» партиясы Саяси кеңесі отырысының қорытындысы 
бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2025 жылға 
дейінгі іс-қимыл бағдарламасы қабылданды.
Партияның сайлауалды тұғырнамасын жүзеге асыру 
жөніндегі Үкімет есебі бойынша Премьер-Министрдің 
бірінші орынбасары Б.Сағынтаев сөз сөйледі. Соны-
мен қатар партияның сайлауалды тұғырнамасын жүзеге 
асыруды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету және 
қадағалау туралы «Нұр Отан» партиясының Мәжілістегі 
фракциясы жетекшісі, Парламент Мәжілісі Төрағасының 
орынбасары Д.Назарбаева баяндап берді.
Бұдан бөлек «Нұр Отан» партиясы Төрағасының бірінші 
орынбасары Б.Байбектің, Шығыс Қазақстан облысы әкімі, 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының төрағасы 
Б.Сапарбаевтың, Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс 
комитеті төрағасы Д.Ерғожиннің, Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы басқармасының төрағасы А.Мырзахметовтің, 
«Агрофирма «Родина» ЖШС директоры И.Сауэрдың 
баяндамалары тыңдалды.
Сондай-ақ, отырыста Мемлекет басшысы 2015 жылға 
арналған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 
Қазақстан халқына Жолдауын жария етті.

Akorda.kz

шығыс қазақстаНдағы 
мемлекеттІк қызмет ІстерІ 

аГеНттІГІНІң тәртІПтІк 
кеңесІНІң кезектІ отырысы
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жолдау жолдарынан

Нұрлы жол – болашаққа бастар жол

МеМлекет басшысыНың қазақстаН халқыНа жолдауы

(Басы 1-ші бетте)
Бізде ырғалып-жырғалуға уақыт 

жоқ. Бүгін айтылатын шараларды 
2015 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап жүзеге асыру керек. Біз теріс 
үрдістердің алдын алу үшін барлық 
ықтимал шараларды жедел қабылдауға 
тиіспіз.

Бүгін менің тапсырмам бойынша 
Үкімет белсенді жұмысқа кірісіп кетті. 
Біз 2015 жылға арналған республикалық 
бюджеттің параметрлерін қайта 
қарадық. Бұл дұрыс, өйткені, біздің 
экспорттық шикізат ресурстарына 
бағаның құлдырауы бюджеттің кіріс 
бөлігіне қаржы түсуін төмендетуге 
алып келуде. Бірақ, соған қарамастан, 
Үкімет алдына оңай емес, алайда, 
нақты міндет – барлық әлеуметтік 
міндеттемелерді толық көлемінде 
қамтамасыз ету міндеті қойылып 
отыр.

Дағдарыс жағдайларында, әлемдік 
тәжірибе көрсетіп отырғанындай, 
экономикалық саясатты қайта 
бағдарлаулар жүріп жатыр. Қолдауды 
экономикалық өсім мен жұмыспен 
қамтуда аса үлкен мультипликативті 
тиімділік беретін салалар алуы тиіс. 
Мұндай тәжірибе бізде бұған дейін 
болған. Біздің 2007-2009 жылдардағы 
дағдарысқа қарсы табысты шарала-
рымызды еске алсақ та жеткілікті. 
Көріп отырғандарыңыздай, өмір біздің 
жоспарларымызға түзетулер енгізуде. 
Және біз партияның тұғырнамасын 
бүгінгі күн шындығы тұрғысынан 
қарай отырып жаңа мазмұнмен 
толықтыруға тиіспіз.

Менің тапсырмам бойынша Үкімет 
дамудың жаңа ауқымды бағдарламасын 
жасауды аяқтады. Бүгінде, алдымыз-
да тұрған сын-қатерлерге жауап 
бере отырып, мен Қазақстанның 
«Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық 
Саясаты туралы жариялаймын. Мен 
2015 жылға арналған халыққа жаңа 
Жолдауымды осыған арнаймын. Ол 
контрцикпикалық сипатқа ие бола-
ды және біздің экономикамыздағы 
құрылымдық реформаларды жалғастыруға 
бағытталады. Бұл нені білдіреді?

Сыртқы нарықтардағы жағдай 
оңтайлылығымен ерекшеленіп, мұнай 
мен біздің экспорттық өнімдерімізге 
баға айтарлықтай жоғары деңгейде 
болған жылдары біз шикізат экспор-
тынан түскен табыстарды Ұлттық 
қорға бағыттап келдік. Ұлттық қордың 
негізгі міндеттерінің бірі біздің 
экономикамыздың сыртқы естен тан-
дырулар алдындағы орнықтылығын, 
оның ішінде, табиғи ресурстарға баға 
төмендеген жағдайда да, жоғарылату 
болып табылады.

Осы жылдардың бәрінде шикізат 
өндіру мен одан түскен табыстар-
ды біз осы Қорға салып келдік. 10 
миллиард долларды біз 2007-2009 
жылдардағы дағдарысқа қарсы күреске 
бағыттадық. Қалған ақшаны ішіп-
жеп және жұмсап қойған жоқпыз, 
сақтадық және көбейттік. Қазір біз 
осы резервтерді пайдалануға тиіс 
болатын кезең туындап келеді. Бұл 
қаржы қиын уақыттарды еңсеріп, 

экономикамыздың өсімін ынталандыруға 
көмектесетін болады. Бұл ресурстар 
қысқа мерзімдік шараларға арналмаған. 
Олар экономиканы әрі қарай қайта 
құрылымдауға бағытталатын бо-
лады. Нақты айтқанда, көліктік, 
энергетикалық, индустриялық және 
әлеуметтік инфрақұрылымдарды, 
шағын және орта бизнесті дамытуға 
бағытталады.

Ақпан айында Ұлттық қордан 
экономикалық өсім мен жұмыспен 
қамтуды қолдау үшін 2014-2015 
жылдарға 500 миллиард теңгеден 
екі транш бойынша 1 триллион теңге 
бөлу туралы шешім қабылданған 
болатын. Басталған жобаларды аяқтау 
және аса өткір мәселелерді шешу 
үшін Үкіметке Ұлттық қордан 500 
миллиард теңге көлеміндегі екінші 
транш қаржысын мына мақсаттарға 
бағыттауды тапсырамын.

Бірінші. Шағын және орта бизнесті, 
сондай-ақ, ірі кәсіпкерлікті жеңілдікпен 
несиелеуге қосымша 100 миллиард 
теңге бөлу қажет. Бұл тамақ және 
химия өнеркәсібіндегі, машина 
жасаудағы, сондай-ақ, қызмет көрсетулер 
саласындағы жобаларды жүзеге асы-
руды қамтамасыз етеді.

Екінші. Банк секторын сауықтыру 
және «жаман» несиелерді сатып алу 
үшін 2015 жылы Проблемалы несие-
лер қорын қосымша 250 миллиард 
теңге көлемінде капиталдандыруды 
қамтамасыз етуді тапсырамын.

Үшінші. Жаңа инвестициялар тарту 
үшін тиісті жағдайларды жақсарту 
қажет. Осы мақсатта 2015 жылы 
«құрғақ порттың» бірінші кешені 
құрылысын аяқтауға, «Қорғас-Шығыс 
қақпасы» және Атырау мен Тараздағы 
«Ұлттық индустриялық мұнай химиясы 
технопаркі» арнайы экономикалық 
аймақтары инфрақұрылымдарына 
81 миллиард теңге бағыттауды тап-
сырамын.

Төртінші. Бұған дейін бөлінген 25 
миллиардқа ЭКСПО-2017 кешені 
құрылысын жалғастыруды несиелеу 
үшін 2015 жылы қосымша 40 миллиард 
теңге бөлуді тапсырамын.  

Бесінші. ЭКСПО-2017 қарсаңында бізге 
Астананың көліктік инфрақұрылымын 
дамыту туралы ойластыру қажет. 
Астана аэропорты осы жылдың 
өзінде-ақ өзінің максималды өткізу 
қабілеті – 3,5 миллион адамға жетеді. 
Сондықтан оның әлеуетін ұлғайту 
үшін 2015 жылы жаңа терминал 
құрылысы мен ұшу-қону жолағын 
қайта жаңғырту үшін 29 миллиард 
теңге бөлуді тапсырамын. Бұл өткізу 
қабілетін 2017 жылға қарай жылына 7,1 
миллион жолаушыға дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік береді.

Құрметті қазақстандықтар!
Экономиканы дамытуда жаңа 

сыртқы тәуекелдерді есепке ала 
отырып, бізге іскерлік белсенділік 
пен жұмыспен қамтуды ынталандыру 
үшін жаңа бастамалар қажет. Жаңа 
Экономикалық Саясаттың Тұғыры 
мен бүгін жариялағалы отырған 
Инфрақұрылымдық дамудың жоспа-
ры болады. Ол 5 жылға есептелген 

және қатысуға 100-ден астам шетелдік 
компаниялар ниет білдіріп отырған 
ҮИИДБ-ны жүзеге асырудың Екінші 
бесжылдығына сәйкес келеді. Жалпы 
инвестициялық портфель 6 триллион 
теңгені құрайды, мемлекеттің үлесі 
– 15 пайыз.

***
Қазақстан – ұшқан құстың қанаты 

талатын ұлан-ғайыр аумақтың иeci. 
Сондықтан, аталған жоспар орасан 
қаражат пен еңбекті, аса ауқымды 
жұмысты қажет етеді. «Елдің өркенін 
білгің келсе, жолына қара» деген 
қағида қалыптасқан. Барыс-келіс пен 
алыс-берісте жол қатынасы айрықша 
маңызға ие. Көне замандарда ірі 
қалаларымыздың көбі Ұлы Жібек 
жолын жағалай қоныс тепкен.

Қазір де қайнаған тіршілік күре 
жолдардың бойында. Жол – шын 
мәнінде өмірдің өзегі, бақуатты 
тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар 
теміржолмен, тасжолмен, әуе жолы-
мен өзара тығыз байланысуы керек. 
Астанада тоғысқан тоғыз жолдың то-
рабы елорданың жасампаздық рухын 
тарататын өмір-тамырға айналуы тиіс. 
Аймақтардың өзара байланысын 
жақсарту елдің ішкі әлеуетін арт-
тырады. Облыстардың бip-бipiмeн 
сауда-саттығын, экономикалық бай-
ланыстарын нығайтады. Ел ішінен 
тың нарықтар ашады. Осылай, алысты 
жақын ету – бүгінгі Жолдаудың ең 
басты түйіні болмақ.

 *** 
Бірінші. Көліктік-логистикалық 

инфрақұрылымдарды дамыту. Ол 
макроөңірлерді хабтар қағидаты 
бойынша қалыптастыру аясында 
жүзеге асырылатын болады. Оның 
үстіне, инфрақұрылымдық қаңқа 
Астанамен және макроөңірлерді маги-
старалды автомобиль, теміржол және 
әуе жолдарымен шұғыла қағидаты 
бойынша өзара байланыстырады. 
Бірінші кезекте, негізгі автожолдар 
жобасын жүзеге асыру қажет. Бұлар 
Батыс Қытай – Батыс Еуропа; Астана 
– Алматы; Астана – Өскемен; Астана – 
Ақтөбе – Атырау; Алматы – Өскемен; 
Қарағанды – Жезқазған – Қызылорда; 
Атырау – Астрахань.

Сондай-ақ, елдің шығысында 
логистикалық хаб және батысын-
да теңіз инфрақұрылымын құруды 
жалғастыру қажет. Батыс бағытта 
Каспий порты арқылы экспорттық 
әлеуетті арттыруға Құрық порты-
нан ауқымды паромдық өткел және 
Боржақты – Ерсай теміржол желісі ықпал 
ететін болады. Үкіметке Қытайдың, 
Иранның, Ресей мен ЕО елдерінің 
«құрғақ» және теңіз порттарында 
терминалдық қуаттар салу немесе 
жалға алу мәселесін ойластыруды 
тапсырамын.

Екінші. Индустриялық 
инфрақұрылымдарды дамыту. 
Инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге 
асыру құрылыс материалдарына, көліктік-
коммуникациялық, энергетикалық және 
тұрғын үй-коммуналдық салалар үшін 
өнімдер мен қызмет көрсетулерге 
үлкен сұраныс тудырады.

Осыған байланысты, біріншіден, жұмыс 
істеп тұрған арнайы экономикалық 
аймақтарда инфрақұрылымдар 
қалыптастыру жұмыстарын аяқтау 
керек. Үкіметке және әкімдерге оларды 
нақты жобалармен толықтыру бойынша 
жедел шаралар алу қажет. Екіншіден, 
өңірлерде ШОБ өндірісін дамыту мен 
қосымша инвестициялар тартуға 
бағытталған жаңа индустриялық 
аймақтар салу мәселесін ойластырған 
жөн. Туризм үшін инфрақұрылым – 
жеке бағыт. Оның басты басымдығы 
жұмыс орындары санын көптеп құру 
мүмкіндігі болып табылады. Мұнда 
бір жұмыс орнын құру өнеркәсіпке 
қарағанда 10 есе арзанға түседі.

Үшінші. Энергетикалық 
инфрақұрылымдарды дамыту. Өткен 
5 жылда энергетикада индустрия-
ландыру бағдарламасы шеңберінде 
үлкен жұмыстар жүргізілді. Соған 
қарамастан, магистралдық желілердің 
шектеулілігі елдің оңтүстік өңірлерінде 
электр энергиясының, орталық және 

шығыс облыстарында табиғи газдың 
тапшылығын туындатып отыр. Екі 
жобаға назар салу керек. «Екібастұз 
– Семей – Өскемен» және «Семей 
– Ақтоғай – Талдықорған – Алма-
ты» бағыттарында жоғары вольтты 
желілер салу қажет. Бұл қазақстандық 
электр стансаларының елдің барлық 
өңірлерін теңдестірілген энергия-
мен қамтамасыз етуіне мүмкіндік 
береді.

Төртінші. ТКШ мен су- және 
жылумен қамтамасыз ету желілері 
инфрақұрылымдарын жаңғырту. 
Инвестицияларға жалпы қажеттілік 
қаржыландырудың барлық көздерінен 
2020 жылға дейін жыл сайын ең азы 200 
миллиард теңге бөлгенде кем дегенде 
2 триллион теңгені құрайды.

Бүгін ТКШ-ны жаңғыртуға инве-
стициялар салуға Еуропа Қайта құру 
және даму банкі, Азия даму банкі, 
Ислам даму банкі, сондай-ақ, жеке 
инвесторлар үлкен қызығушылық 
танытып отыр. Ұзақ мерзімді 
инвестициялық тарифтер ұсыну 
арқылы олардың барынша тартылуын 
қамтамасыз ету қажет. Тарифтердің 
айтарлықтай ұлғаюына жол бермеу 
үшін ондай жобаларды мемлекет 
қосымша қаржыландыруы керек. 
Осыған байланысты жылу- және 
сумен қамтамасыз ету жүйелерін 
жаңғырту қарқынын жеделдету үшін 
бюджетте қарастырылған қаржыға 
қосымша жыл сайын 100 миллиард 
теңге бағыттау ұтымды болмақ.  

Бесінші. Тұрғын үй инфрақұрылымдарын 
нығайту. Агломерациялар қалыптастыру 
айтарлықтай тұрғындар ағынымен 
қатарласа жүреді. Бұл еңбек нарығы 
мен қалалардың инфрақұрылымына, 
соның ішінде, тұрғын үй қорына қысым 
туғызады. Сондықтан жалға берілетін 
тұрғын үй құрылысына көзқарасты 
қайта қараған жөн. Мемлекет 
әлеуметтік жалдамалы баспананы 
салып, оны тұрғындарға сатып алу 
құқын бере отырып, ұзақ мерзімді 
жалға ұсынады. Баспананы тікелей, 
делдалдарсыз және несиеге барынша 
төмен пайызбен ұсыну оның сатып 
алу құнын арзандатуға мүмкіндік 
береді. Бастапқы жарнаның болмауы 
мен ипотека үшін төмен пайыздар 
баспананы қазақстандықтардың 
көптеген жіктері үшін қолжетімді 
ете түседі. Сондықтан 2015-2016 жыл-
дар ішінде жалға берілетін тұрғын 
үй құрылысын қаржыландыруды 
қосымша 180 миллиард теңге со-
масында ұлғайтамыз.

Алтыншы. Әлеуметтік 
инфрақұрылымдарды дамыту. Бірінші 
кезекте, бұл – апатты мектептер 
мен үш ауысымда оқыту пробле-
маларын шешу. Бұл – біздің Сай-
лауалды тұғырнамамыздың негізгі 
индикаторларының бірі. Үшжылдық 
бюджетте қарастырылған қаржы бұл 
проблеманы 2017 жылға дейін ше-
шуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан 
Үкіметке қосымша 70 миллиард теңге 
бағыттауды тапсырамын. Балалар 
бақшасының жетіспеушілігі – басқа 
мәселе. Мектепке дейінгі мекемелер-
де орындар тапшылығын түбегейлі 
қысқарту үшін 3 жыл бойы қосымша 
20 миллиард теңге бағыттауды тап-
сырамын. Әкімдер жеке секторды 
тарта отырып, бұл жұмыспен барынша 
айналысуы тиіс.

Индустрияландыру бағдарламалары 
шеңберінде базаларында ғылымның 
экономика салаларымен және мамандар 
дайындаумен байланысы қамтамасыз 
етілетін 10 ЖОО анықталды. Осы 
мақсаттарға 2017 жылға дейін 10 
миллиард теңге бағыттай отырып, 
осы жоғары оқу орындарының 
материалдық-техникалық базасын 
қалыптастыруды тапсырамын.

Жетінші. Шағын және орта бизнес пен 
іскерлік белсенділікті қолдау бойынша 
жұмысты жалғастыру қажет. Бүгінде 
Ұлттық қордан ШОБ-ты қолдауға 
және несиелеуге бағытталған 100 
миллиард теңге толықтай игерілді. 
Бұл 4,5 мың жұмыс орнын құруға 
мүмкіндік берді. Бұл қаржыға сұраныс 
ұсыныстан 23 миллиард теңгеге асып 

түсті. Бизнесті 10 жылға бар-жоғы 6 
пайызбен несиелеудің бұрын-соңды 
болмаған шарты жасалды. Мұндай 
шарттар біздің елімізде бұған дейін 
болған емес. ШОБ-ты экономикалық 
өсімнің драйвері ретінде дамыту және 
оның үлесін 2050 жылға қарай ІЖӨ-
нің 50 пайызына ұлғайту бойынша 
жұмысты жалғастырған жөн. Сондықтан 
шағын және орта бизнес үшін 2015-
2017 жылдары жалпы сомасы 155 
миллиард теңге несие желілерін АДБ, 
ЕҚДБ, Дүниежүзілік банк есебінен 
тиімді пайдалану қажет. 

Құрметті қазақстандықтар!
Әлемдік экономикадағы жағдай 

мынадай, дағдарысты жағдайларда 
алға қойған мақсаттарға қосымша 
қаржы ресурстарынсыз қол жеткізу 
айтарлықтай күрделі.

Кезінде Ұлттық қордың не үшін 
құрылғанын қаперлеріңізге салғым 
келеді. Оның басты міндеті – тұрақты 
әлеуметтік-экономикалық дамуды 
қамтамасыз ету және экономиканы 
сыртқы қолайсыз жағдайлардан қорғау. 
Дәл қазір біздің осы қорымызды қажетке 
жарататын кез келді. Қазақстан өзге 
елдердің қателіктерін қайталамай, 
экономикалық өсім үшін ішкі қорын 
барынша тиімді пайдалануы тиіс.

Мен Ұлттық қордан 2015-тен 2017 
жылға дейінгі кезеңге жыл сайын 
қосымша 3 миллиард долларға дейін 
бөлу жөнінде шешім қабылдадым. 
Үкіметке бір апта мерзімде Ұлттық 
қордан қаржы бөлу үшін тиісті шешім 
дайындауды және 2015 жылға арналған 
республикалық бюджет жобасында 
қажетті қаржыларды ескеруді тапсы-
рамын. Сондай-ақ, Үкімет қажетті 
шаралар қабылдап, осы қаржылардың 
тиімді әрі оңтайлы пайдаланылуын 
қамтамасыз етуі керек.

Мен құрған комиссия қаржының 
тиімді жұмсалуын қатаң қадағалап, жеке 
өзіме баяндап отыратын болады. Әр 
теңге үшін қатаң сұрау болмақ. Барлық 
әкімдерге айрықша жауапкершілік 
жүктеледі. «Нұр Отан» осы жұмысқа 
белсенді араласып, барлық деңгейлерде 
қатаң партиялық бақылау орнатуы 
тиіс.

Ұлттық қор инвестициялары 
экономиканың тиісті салаларында 
міндетті құрылымдық реформалар 
жүргізумен қоса-қабат жүруі тиіс. Ол 
үшін жобаларды халықаралық қаржы 
ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асыру-
ды қамтамасыз ету қажет. Мәселен, 
Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі, 
ЕҚДБ және ИДБ қазірдің өзінде 90 
басымдықты жобаға 9 миллиард 
доллар шамасында бөлуге дайын. 
Қаржыларды бөлу инвестициялық 
белсенділікті қолдауға, халықтың та-
быстары деңгейі төмендеуінің алдын 
алуға және жаңа жұмыс орындарын 
ашуды ынталандыруға бағытталған. 
Нәтижесінде қысқа мерзімді және орта 
мерзімді перспективада экономиканың 
тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі.

Біздің білім беруді, денсаулық 
сақтауды, ауыл шаруашылығын дамыту 
бағдарламаларымыз жалғаса береді. 
Бұл туралы алдағы жылы Үкіметтің 
алғашқы кеңейтілген отырысында 
нақты әңгіме қозғайтын боламыз. 
«Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық 
Саясат – әлемнің ең дамыған 30 елінің 
қатарына бару жолындағы біздің 
ауқымды қадамымыз.

Бүгінде табысты жұмыс істеу үшін 
барлық қажетті жағдайлар жасалған. 
Әкімшілік реформа жүргізілді, Үкімет 
пен атқарушы биліктің жаңа құрылымы 
жұмыс істеуде. Әр министр не істеу 
керек екенін біледі. Біз басқарудағы 
қосарланушылық пен қажет емес буын-
дарды жойдық. Әкімдер өкілеттіліктің 
қажетті деңгейіне ие болды. Өңірлерде 
бәрі бар – бағдарламалар, ресурстар, 
қаржы құралдары. Әркім өз жұмыс 
учаскесі үшін жауап береді. Тек білекті 
сыбанып, іске кірісу қажет.

«Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық 
Саясат біздің экономикамыздың таяу 
жылдардағы өсімінің драйвері болады. 
Тек жол құрылысы арқылы ғана жаңадан 
200 жұмыс орны құрылады. 

(жалғасы 3-ші бетте)
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тағайындау
Даниял ахметов шқо әкімі

 болып тағайынДалДы
Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов ШҚО активіне жаңа әкімді таны-

стырды. Облыс әкімі лауазымына Даниал Ахметов тағайындалды 
деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Даниал Кенжетайұлы Ахметов - 1954 жылы 15 маусымда дүниеге 
келді. 1976 жылы Павлодар индустриалдық институтын аяқтады (қазіргі 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті).

Экономикалық ғылымдар докторы, академик.
2001 жылдан бастап 2003 жылға дейін - Павлодар облысының 

әкімі;
2003 жылдан бастап 2007 жылға дейін - Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі;
2007 жылдан бастап 2009 жылға дейін - Қазақстан Республикасының 

Қорғаныс министрі;
2010 жылғы желтоқсанда экологиялық энергетика саласындағы 

компанияны басқарды.
2012 жылғы 1 ақпаннан бастап - Еуразиялық экономикалық 

комиссияның энергетика және инфрақұрылым жөніндегі Алқа мүшесі 
(Министрі). 

Шығыс ҚазаҚстандағы 
МеМлекеттік ҚызМет істері 

агенттігінің тәртіптік 
кеңесінің кезекті отырысы

2014 жылдың 9 қазанында ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
ШҚО бойынша тәртіптік кеңесінің кезекті отырысы өтті. Аталған 
отырыста 5 мәселе қаралды. Атап айтқанда, 4 тәртіптік іс және 
2014 жылдың 11 қыркүйегіндегі Тәртіптік кеңестің шешімдерін 
орындау туралы мәселелер. 

Прокуратура органдарының материалдары бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылық фактілері бой-
ынша Самар, Курчатов, Ұлан аумақтық бөлімі филиалдарының бас-
шылары – аға сот орындаушыларына  А.Редькинаға, Қ.Өнербаевке, 
Б.Қанапинге және Өскемен қаласы мемлекеттік сот орындаушысы 
Т.Қабидолдаға қатысты тәртіптік істер қаралды.  

Тәртіптік кеңес отырысында объективті және заң алдында теңбе-
теңдік принциптерінің сақталуымен шешімдер қабылданды. 
Атап айтқанда, департаменттің аумақтық бөлімдерінің лауазым-
ды тұлғаларына ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Заңымен көзделген тәртiптiк жаза қолдану ұсынылды. Бұл 
ретте, Тәртіптік кеңес мүшелері екі сот орындаушыға қатысты 
жауапкершіліктерді қайта саралады. 

Тәртіптік кеңес хатшылығы

(Соңы. Басы 1-ші бетте)
Ал бұл халықтың жұмыспен қамтылуын және табыстарының 

өсуін білдіреді. «Нұрлы Жол» цемент, металл, техника, би-
тум, жабдықтар өндіру мен соған сәйкес қызметтер сияқты 
экономиканың басқа да салаларына мультипликативті әсер 
етеді. Жолдар – Қазақстан үшін өмір желісі. Біздің кең 
байтақ жерімізде жолдар бойында әркезде де өмір пайда 
болған және дамып отырған. Біз Астанадан барлық жақтарға 
автомобиль, теміржол және авиациялық магистральдар та-
райтындай көлік желісін құруға тиіспіз. Жүректен тарайтын 
артериялар сияқты. Күннен тарайтын шұғыла сияқты.

Қазақстандықтар салатын жаңа магистральдар біздің эконо-
микамыз бен қоғамымызды жаңартады. Олар біздің еліміздің 
барлық түкпірлерін орталықпен берік байланыстырады. Жүк 
тасымалы жеделдейді және ұлғаяды. Ел арқылы транзит 
көлемі артады. Біздің азаматтарымыз заманауи және сапалы 
автомагистральдармен жүріп, кез келген өңірге қауіпсіз 
және тез жететін болады. Әлеуметтік инфрақұрылым 
жақсарады, жаңа және заманауи мектептер мен ауруханалар 
жоғары сапалы қызметтер көрсетеді. Нәтижесінде ол әрбір 
қазақстандықтың әл-ауқаты мен өмір сапасында көрініс 
табады. Ал ең бастысы – осының бәрі болашақ ұрпақтың 
байлығы ретінде біздің жерімізде қалады.

Құрметті қазақстандықтар!
Алда үлкен де жауапты жұмыстар тұр. Толысқандықтың 

жаһандық сынынан өту үшін біздің топтаса білуіміз 
қажет. Біз барлық қазақстандықтар арасындағы сенімді 
нығайтуға тиіспіз! Бір-бірімізге тағатты болуымыз керек! 
Бұлар – Қазақстанның болашағына кілттер. Этносаралық 
келісім – ол өміршеңдік оттегі. Біз дем алған кезде оны 
байқамаймыз, ол өздігінен болады – біз тек өмір сүреміз. 
Бірлігіміз бен этносаралық келісімді біздің өзіміз сақтауға 
тиіспіз. Оны біз үшін ешкім ешқашан сырттан келіп жаса-
майды. Біздің жастарымыз жаңа, тәуелсіз елде өсіп келеді. 
Бүгінгі буын 90-шы жылдардағы этносаралық соғыстар мен 
қақтығыстарды, күйреуді көрген жоқ. Сондықтан көпшілігі 
Қазақстандағы тұрақтылық пен қолайлы өмірді туғаннан 
солай болуға тиіс сияқты қабылдайды.

Тұрақтылық пен келісім дегеніміз не? Ол отбасылық әл-ауқат, 
қауіпсіздік, баспана. Бейбітшілік – ол әке мен ана қуанышы, 
ата-аналар денсаулығы және біздің балаларымыздың бақыты. 
Бейбітшілік – ол тұрақты жұмыс, жалақы және ертеңгі күнге 
деген сенім. Бейбітшілік пен тұрақтылық – күн сайынғы 
еңбекпен қорғап, нығайтуды қажет ететін жалпыхалықтық 
жетістік. Мен жастар – біздің болашағымыздың тірегі дегенді 
әркез айтып келемін. Мемлекет жаңа буынның алдында 
барлық есіктер мен жолдарды ашты! «Нұрлы Жол», міне, 
біздің креативті ырғақты жастарымыздың күш-жігер жұмсап, 

нұрлы жол – болаШаҚҚа бастар жол

МеМлекет басШысының 
ҚазаҚстан халҚына жолдауы

құлаш сермейтін тұсы осы!
Алдағы жылы біз Конституцияны қабылдаудың 

және Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылуының 20 
жылдығын салтанатты түрде атап өтеміз. Осы даталар-
ды атап өте отырып, бізге қазақстандықтарды рухани 
тұрғыда бұрынғыдан да гөрі күштірек, топтасқан және 
бұрынғыдан да бетер тағатты ету маңызды. Қазақстан, 
тек алға атты біздің басты қағидатымыз тарихтың жаңа 
жауапкершілікті орамында жаңаша үн мен неғұрлым 
терең мағынаға ие болатынына менің сенімім мол. 
Баршаларыңызға біздің Отанымызды бұрынғыдан да 
зор биікке көтеретін жаңа шыңдарға қол жеткізуде та-
быстар тілеймін!

Қадірлі халқым!
Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар 

етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға 
айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі 
кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер 
төгуіміз керек. Mәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, 
ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» 
Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа Қазақстандық 
патриотизм дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! Ол – барша 
Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы.

Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға 
мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік 
Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю – ба-
балардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту және 
кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз. Барша 
қазақстандықтардың жұмысының түпкі мәні – осы!

«Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. 
Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Tүркі жұртының 
мұраты – Мәңгілік Ел» деп өсиет қалдырған. Бұл біздің 
жалпыұлттық идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры сияқты 
көне тарихтан бастау алатынын көрсетеді. Жалпыұлттық 
идеяны өміршең ететін – Елдің бірлігі. Ауызбіршілік 
қашқан, алауыздық тасқан жерде ешқашан да жалпыұлттық 
идеялар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан шыңы 
мен бағындырған биіктерінің ең басты себебі – бірлік, 
берекесі.

Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі 
табыстарға жеттік. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен 
ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік 
беру арқылы тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің 
кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз – Ел 
бірлігі болуы керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты 
біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз.

2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі 
биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. 
Қазақ хандығының 550 жылдығын, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығын, 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. Осынау тари-
хи белестер Жаңа Қазақстандық Патриотизмді ұрпақ 
жадына сіңіруде айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп жарияладық. 
Елдің тұтастығы мен бірлігі, татулығы мен тыныштығы 
ең басты назарда.

Ел бірлігі – біздің барша табыстарымыздың кілті. 
Тұрақты дамудың қазақстандық моделі бүгінде бүкіл 
әлемге үлгі. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтой-
ын және халықаралық ЭКСПO-2017 көрмесін табы-
сты өткізіп, еліміздің әлеуетін әлемге паш етеміз. Ұлы 
жолдағы сапарымыз сәтті, болашағымыз жарқын болсын! 
Баршаңызға «Нұрлы Жол» Жолдауын жүзеге асыруда 
табыс тілеймін!

тәртіптік кеңестің кезекті отырысы өтті
2014 жылдың 6 қарашасында Т.Жұмағұловтың 

төрағалығымен Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шығыс 
Қазақстан облысындағы тәртіптік кеңесінің кезекті 
отырысы өтті. Аталған отырыста 11 мәселе, оның 
ішінде бірнеше тәртіптік іс қаралды. 

Тәртіптік кеңес отырысында «Үржар тірек-
қозғалу аппараты функцияларының бұзушылығы 
бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік 
мекеме» ҚМК директоры міндетін атқарушы 
Р.Жанкүшіковаға, Зайсан ауданы Қарабұлақ 
ауылының Абай атындағы орта мектебінің ди-
ректоры Г.Ахтановаға, Аягөз қаласының № 7 орта 
мектебінің директоры А.Надточийге, Көкпекті 
ауданының Бастаушы ауылдық округінің әкімі 
М.Капчиковқа, Көкпекті Қ.Раев атындағы балалар 
үйінің директоры К.Алтынбаевқа, Семей қаласы 
әкімінің орынбасары С.Нұртазаевқа, Шемонаи-
ха қаласының әкімі М.Желдібаевқа, Шемонаиха 
ауданының жер қатынастары бөлімінің басшысы 
С.Миненкоға қатысты прокуратура органдарының 
ұсыныстары қаралды.

Қараудың қорытындысы бойынша Кеңес «Үржар 
тірек-қозғалу аппараты функцияларының бұзушылығы 
бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік 

мекеме» ҚМК директоры міндетін атқарушы 
Р.Жанкүшіковаға Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік 
сатып алу» заңының талаптарын бұзғаны үшін 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасына 
сәйкес қызметіне толық сәйкес еместігі туралы 
ескерту түрінде, ал  Зайсан ауданы Қарабұлақ 
ауылының Абай атындағы орта мектебінің дирек-
торы Г.Ахтановаға Қазақстан Республикасы Еңбек 
Кодексіне сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартуға 
ұсыныстар жасады. А.Надточийге, М.Капчиковқа, 
К.Алтынбаевқа, С.Нұртазаевқа, М.Желдібаевқа, 
С.Миненкоға қатысты тәртіптік істер әртүрлі 
жағдайдарға байланысты тоқтатылды. Сонымен 
қатар, тәртіптік кеңес мемлекеттік қызметшілерге 
және оларға теңестiрiлген адамдарға мемлекеттік 
сатып алу және жер заңнамаларын қатаң сақтау 
жөнінде ұсыныс жасады.

Семей қаласының жер қатынастары бөлім бас-
шысы К.Сейілхановқа, сәулет және қала құрылысы 
бөлімінің басшысы К.Кокилановқа қатысты 
тәртіптік істер қызметкерлердің еңбекке уақытша 
қабілетсіздігіне байланысты уақытша тоқтатылды. 
Оларға қатысты істерді жұмысқа шыққанан кейін 
қарау жоспарлануда.

тәртіптік кеҢес хатшылығы    

елбасы облыс 
әкімдерімен кездесті 

Кездесуде Елбасы Қазақстан халқына Жолдауында жария етілген жаңа 
экономикалық бағдарламаны жүзеге асыруға бүкіл өңірлер қатысуы 
қажеттігін айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев алға қойылған барлық міндеттерді жүзеге асыру 
үшін облыс әкімдерінің бар мүмкіндіктерін тиімді пайдалануы керектігіне 
назар аударды.

Сондай-ақ әкімдер Президентке өздері басқарып отырған өңірлердің 
әлеуметтік-экономикалық дамуы мен негізгі мемлекеттік бағдарламалардың 
жүзеге асырылу барысы туралы баяндады. 

жолдаудағы міндеттерді 
іске асыру бойынша 
Үкімет отырысы өтті 

Елбасының халыққа Жолдауындағы міндеттерді іске асыру бойынша 
бүгін жедел түрде Үкімет отырысы өтті. ҚР Премьер-Министрі Кәрім 
Мәсімов Үкімет мүшелеріне Елбасы қойған тапсырманың маңыздылығын 
айта келе, қысқа мерзімде тиянақты орындау міндет екендігін деп 
атап өтті. Тиісті мемлекеттік орган жетекшілеріне бірқатар тапсырма-
лар жүктелді. Мәселен ҚР Ұлттық экономика министрлігі, ҚР Қаржы 
министрлігі және Әділет министрлігі жауапты органдармен бірлесіп, 
2015-2017 жылдар аралығында ұлттық қордан 3 млрд АҚШ долларын 
бөлу үшін тиісті құжаттарды әзірлеуі қажет. ҚР Премьер-Министрі 3 
күннен кейін бұл заң жобасын Үкімет қарауына шығаруды тапсырды. 
Бұдан бөлек ҚР Экономика министрлігі 10 желтоқсанға дейін алдағы 
5 жылға инфрақұрылымды дамыту жобасын әзірлеуі керек. Сонымен 
қатар аталған ведомства 1 желтоқсанға дейін кәсіпкерлік субьектілерін 
қаржыландыру бойынша ҚР Үкіметі мен ҚР Ұлттық банкінің бірлескен 
іс-қимылдар жобасын дайындауға міндеттелді. Министрлік, ҚР Президенті 
әкімшілігі және мемлекеттік органдармен бірлесіп, Жолдаудағы міндеттерді 
орындау бойынша ұлттық жоспарды жасауға жауапты. Ал барлық ведом-
ства өкілдері 20 қарашаға дейін Жолдаудағы бағыттарды іске асыруға 
бағытталған тақырыптық жобаны дайындауы тиіс. Үкімет басшысы өз 
сөзін қорытындылай келе, ұлттық қордан бөлінген қаражатты орнымен 
жұмсай отырып, Елбасының тапсырмасын сапалы түрде орындау қажет 
деп ескертті. 

Бақ беттерінен
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ОТБАСЫНДА БАЛАНЫ 

АНА ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕТУГЕ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

БЕЛАғАш мЕкТЕБІНДЕГІ ТәРБиЕЛЕУ 
ТәСІЛДЕРІ

Белағаш ауылдық округінің Белағаш орта мектебінде 6 қарашада «Ертегілер 
елінің ғажайып кереметі» атты ойын-сауық кеші өтті.

Ертегілер бойынша қызықты саяхатар жасалды. Ойын-сауыққа мектепке дейінгі 
балалар және бастауыш сынып оқушылары қатысты.  Олар орыс халық ертегілері 
бойынша әзірленген слайдтарды тамашалап, арасында сұрақтарға жауап беріп 
отырды. Кеш барысында әртүрлі ойындар ойнатылды. Бұл кезде оларға «Алтын 
кілт», «Аленушка әпкесі мен Иванушка бауыры», «Балтадан жасалған көже», 
«Бауырсақ», «Маша мен Аю» және тағы басқа ертегілердің кейіпкерлері бейне-
ленген суреттер көмектесті. Ойын-сауық «Маша мен Аю» мультфилімін тамаша-
лаумен аяқталды. 

     Ойын-сауықтың мақсаты ертегілер кейіпкерлерінің көмегімен балалардың жақсы 
және жаман қылықтар туралы білімдерін кеңейту. Балаларға ізгі  қылықтардың  ізгі 
сөздер арқылы жүзеге асатынын түсіндіру. Оқушыларды мәдени қарым-қатынас, 
достық, өзара түсіністік сияқты қасиеттерді игеруге үндеу. Олардың жеке әдеби 
дағдыларын дамыту, бейнелі сөйлеуге дағдыландыру, дауыс ырғағын  дамыту, 
сөздік қорын құнарландыру. Балаларды досына көмек көрсетуге, ойында адал 
болуға тәрбиелеу. 

       Ауыл әкімдігі және мектеп әкімшілігі тәрбиелік маңызы бар осы ойын-сауықты 
ұйымдастырғаны және өткізгені үшін оқытушы А.Смағұловаға алғыс білдіреді.

Белағаш орта мектебінде 9 қарашада бастауыш сынып оқушылары арасында  тағы 
бір қызықты іс-шара ұйымдастырылды. Ол  «Өз ойыным» атты ойын-сауық кеші 
еді. «Өз ойыным» кешінің бағдарламасында 1 - 4 сынып оқушыларына арналған 
үш кезеңнен тұратын тұсаукесер рәсімдері енгізілді. 

Бірінші кезеңде жалпы сұрақтар қойылды. Екінші кезеңде 5 тақырып (сиқырлы 
құралдар, жаңылпаш, жұмбақтар, мақалдар, менің атым кім) бойынша,  үшінші 
кезеңде 4 тақырып («Ашылым», «Ең-ең-ең...», «Ғарыш», «Жалпы сұрақтар») бой-
ынша сұрақтар берілді.

Екі топтың қатысушылары кезек бойынша пәнді және белгілі бағаға арналған 
сұрақты таңдады. Егер жауап дұрыс болса, онда топ таңдаған бағаға сәйкес ұпай 
алды. Егер жауап жоқ болса немесе жауап дұрыс болмаса, онда топтан бағаның 
ұпайы алынып тасталды. Барлық қатысушылар сыйлық алды және граматамен 
марапатталды. Зияткерлік ойынның басты мақсаты әр баланың дамуына қолайлы 
жағдай жасау және оқушыларды зияткерлік еңбектен ләззат алып, жоғары нәтижеге 
қол жеткізуге тәрбиелеу. 

Ойынды мектеп кітапханашысы Н.Сюксяева ұйымдастырды және өткізді.         
        О.ШалгенОва

  Отбасының бір басты мәселесі – баланы ана тілінде сөйлету. Жер 
бетінде қанша халық болса, соның барлығы да өз атын, өз тілін, өз 
мәдениетін сақтап, мәңгілік мұра ретінде қалдырып кетуді армандай-
ды.

  Отбасында тәрбиеленіп келе жатқан баланы ана тілінде сөйлетіп, 
тілін сүюге, құрмет татуға үйрету - өнегелі әрі басты мәселенің біріне 
жатады. Бұл басқа халықтарда ерекше рөл атқармауы да мүмкін. Ал 
өз ана тілін жүз пайыз толық жетік білмей отырған қазақ халқы үшін 
бұл өте маңызды. 

  Тіл – қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры, тәлімі мен тәрбиесі, 
оның негізгі қатынас құралы. Әдетте, тіл болмаса, адамзат арасында 
өзара түсіністік те болмақ емес. Тіл болмаса, адам өмірінде мән де, 
маңыз да болмайды. Сондықтан да әр ұлт үшін тілдің, оның ішінде 
ана тілінің орны ерекше. Осы орайда ана тілі жайлы терең ойлану - 
әрбір отбасының парызы.

  Тіл – халықтың, ұлттың жаны. Тіл құрыса, халық бірге өшеді. Осы 
жерде А.Байтұрсыновтың: «Сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады», - деген 
пікірі еріксіз ойға оралады. Шынымен де, адамзат тарихында қаншама 
дамыған мемлекеттердің құрып кетуі осы тілден басталғаны ғылыми 
түрде дәлелденіп те отыр. Бала бағып отырған отбасылардың әрқайсысы 

ұлттық рухсыз, ұлттық мінезсіз, 
ұлттық намыс пен ана тілінсіз ұлт 
та жоқ екендігін үнемі жадында 
ұстауы тиіс. Өйткені ұлтымыздың 
аса бай рухани қазынасы – туған 
ана тіліміз. Ол – қазақ тілі.

  Қазақ тілі – Қазақстан сахарасының 
сары даласындай жалпақ тіл. Қазақ 
сөзі үнемі сарыарқаның салқын 
самалындай аңқылдап желпіп 
тұрады. Қазақ даласындағы маң-маң 
басқан түйелердей қазақ сөзі кейде 
салиқалы да сабырлы, кейде қарлы 
боранда соққан дауылдай ызғарлы 
да өтімді, естіген құлаққа әуендей 
естілетін сазды болып келеді. 

  Бала жас кезінде үйде ана тілінде 
сөйлеп үйренсе, ата-ана тәрбиесімен, 
ана сүтімен бірге қалыптасқан 
өнеге еш уақытта ұмытылмақ 
емес. Жылдан-жылға есейген сай-
ын, адамдармен араласқан сайын, 
ортамен байланысын нығайтқан 
сайын тілге деген көзқарасы, тілге 
деген құрметі арта түспек.

  Демек, елдің елдігін танытар – ана 
тілі. Тіл – құдірет, ана тілі – елдің 
айбыны. Қандай қиындықтарды 
жеңіп, «мың өліп, мың тіріліп келе 
жатқан» тіл. Ендеше тілдің мерейін 
көтеріп, бала тәрбиелеудің басты 
құралы екендігін бір сәт жадымыз-
дан шығармайық.

г.МахаМбетОва, бороду-
лиха аІІб Мемлекеттік тіл 

және ақпарат тобының 
жетекші маманы

бердібек сапарбаев қр вице-
премьері болып тағайындалды
Өскеменде ҚР Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Бердібек Сапарбаевтың 

вице-премьер лауазымына тағайындалғаны жөнінде хабарлады, - деп 
хабарлайды Қазақпарат.

Бердібек Мәшбекұлы Алматы халық шаруашылығы институтының жо-
спарлау экономикалық факультетін бітірген (1977), мамандығы – экономист. 
Экономика ғылымдарының докторы (1999). Докторлық диссертациясының 
тақырыбы: «Өндірістік-шаруашылық жүйедегі инвестициялық үдерістерді 
басқару». ҚР Әлеуметтік ғылымдар академиясының құрметті мүшесі 
(1996).

«Аймақтың өтпелі кезеңдегі экономикасы» (1995), «Арнаулы экономикалық 
аймақтар. Құру тәжірибесі» (1996), «ҚР Кеден кодексі» (2003) кітаптарының, 
ҚР Кеден кодексіне түсініктеменің (2005) авторы.

Қазақ, орыс, түрік және ағылшын (сөздіктің көмегімен) тілдерін 
біледі.

1969 жылдың тамыз айынан - Қызылорда облысының Жаңақорған 
ауданындағы «Задария» кеңшарынының №3 бөлімшесінде жұмысшы, 
әрқилы қарапайым жүмыстарды атқарушы. 1971 жылдың мамырынан - 
Кеңес Әскерінің қатарында қызметте. 1977 жылдың тамыз-қыркүйек айла-
рында - Мемеңбекжинақкассасының Қазақ республикалық басқармасында 
тексеруші. 1977 жылдың қазан айынан - ҚазКСР Қаржы министрлігінің 
Мәдениетті және денсаулық сақтауды қаржыландыру басқармасында 
экономист, 1978 жылдың қазан айынан - аға экономист, 1983 жылдың 
мамыр айынан -жетекші экономист, 1985 жылдың шілде айынан - 
бас экономист, 1986 жылдың наурыз айынан - бөлім бастығының 
орынбасары. 1988 жылдан - ҚазКСР Халыққа білім беру министрлігі 
жоспарлау-қаржы басқармасының бастығы. 1990 жылдан - ҚР Білім 
министрінің орынбасары. 1994 жылдан - ҚР Президенті және ҚР 
Министрлер кабинеті Аппаратының қаржы, еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау бөлімі меңгерушісінің орынбасары, ҚР Министрлер 
кабинетінің Істер басқармасы қаржы, еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау бөлімі меңгерушісінің орынбасары, бөлім меңгерушісі. 1995 
жылдың наурыз айынан - ҚР Министрлер кабинеті Аппаратының 
жетекшісі. 1995 жылдың қыркүйек айынан - Қызылорда облысының 
әкімі. 1999жылдан - Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі. 2002 жылдан 
- ҚР Кедендік бақылау агенттігінің төрағасы. 2004 жылдан - қаржы 
вице-министрі - ҚР Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің 
төрағасы. 2006 жылдан - ҚР Премьер-министр кеңсесі жетекшісінің 
орынбасары - ҚР Парламенті Мәжілісіндегі Үкіметтің өкілі. 2007 
жылдан - ҚР экономика және бюджеттік жоспарлау вице-министрі, 
ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі.

Ал 2009 жылдан бері - Шығыс Қазақстан облысының әкімі лауа-
зымын атқарып келді.
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Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында 
бокстан 1999 - 2000 жылы туылған жасөспірімдер арасында Мал-
дыбай Қажының жүлдесіне арналған республикалық турнир өтті. 

Дәуреннің жеңісі – бізДің 
жеңіс

Бұл турнирге облысымыздың барлық аудандары мен қалаларынан 
және Алматы, Оңтүстік Қазақстан облыстарынан жас боксшылар 
қатысты. Бородулиха ауданынан БЖСМ-нің жаттықтырушылары 
Ерболат Сулейменов және Қасым Оразбаевтің шәкірті Даурен 
Мұқанов рингке шықты.

46 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Дәурен ақтық кезде-
суге дейін барлық қарсыластарын айқын басымдылықпен ұтты. 
Ақтық кездесуде зыряндық Ринат Исеновтен ұпай санымен басым 
түскен Дәурен турнир жеңімпазы атанды.

Осы жарыстың қортындысы бойынша Дәурен Мұқанов бок-
стан Қазақстан Республикасы спорт шеберлігіне үміткер атағын 
қорғады.

Дәуренге алдағы үлкен жарыстарда жеңіс тұғырынан көріне бер 
дегіміз келеді.

Ә.Бозаев, БЖСМ оІМ

Қазыналы қариялар қайда екен?
Осыдан біраз жыл бұрын жолдасым Жұманбай: – Әй, оқымысты, жүр мәшінге 

отыр, сенің жастық шағың өткен Көкжайдаққа барып қайтайық, – деді аяқастынан. 
Мен бірден қосыла кеттім. 

Содан, жастық шақ демекші, «Қарымбай» кезеңін асқан соң-ақ, барлық балалық 
шағым көз алдыма елестеп, тізбектеліп өтіп жатты. 

– Әй, Айғазы, осы екеуміз жайлаулатып, шешелеріміздің қасында қозы-лақты 
қатар бағып, бірер жыл мектептен қол үзгенде, сен қалай аяқастынан оқуға 
кетіп қалдың? Соған себепкер кім болды? – деді жол қысқартқысы келген жол-
дасым.

 – Тамыз айы. Бір қора қозыны қораға қамап, үйге кірсем, үй толы кісі. Төрде 
кең иықты, кеуделі, сақал-мұрты аппақ қудай, батыр тұлғалы ақсақал отыр. 
Сәлем бердім. Ақсақал аңтарыла қарап, сәлемімді алды да, қасындағы әкемнің 
ағасы Қабидоллаға бұл қай бала дегендей, иек көтерді. Оны ұға қойған ағамыз: 
«Хама (Хамза), бұл бағанағы сөз қылған, оқытсам деген інімнің ұлы. Әкесі 
хабарсыз, соғыстан келмеді», – деді. «Баланың не өнері бар?» – деді әңгіме 
үстінде үлкен кісі. Шешем Шағи әдеп сақтап, төменшіктеп отырып, «Аздап 
домбыра тартып, ән салатыны бар» дегені. – О, онда ән салғызайық, әперіңдер 
домбыраны, – деді Хамза ақсақал. Мен үлкен кісінің алдында қысыла оты-рып, 
домбыраны қолыма алып, күйге келтіріп, бұрыннан айтып жүрген халық әндерінің 
бір-екеуін шырқадым. Ақсақал шайды қолына ұстаған бойы шалқая қарап, бар 

ынтасымен беріле тыңдап қалыпты. Үйдегілер де үлкен кісі не дер екен дегендей 
үнсіз. Ән аяқталған кезде барып, Хамаң кеседен бір ұрттап алдына қойды да: 
«Әй, Қабидолла, мына балаңды оқытайын. Өнерге бейім екен. Қой соңында қор 
болмасын» – деді. Үй іші қуанып, рақметін жаудырып жатыр. Мен не дерімді 
білмей, домбыраны төсекке сүйей салып, далаға атып шықтым...

– Сонымен оқуға бардың ба? Бұл шалың кім болды, сонда? – деді Жүкең. 
– Ие, Жүке, соны айтайын. Күзде оқу басталғанда апам сол атаныкіне, Қиғаш 

ауылына апарып, орналас-тырды. Ал атамыздың жөні былай: Қауқардың Хамзасы 
атанған бұл кісі Мәмбетқұл еліне белгілі, сыйлы адам. Өте қарапайым, жоқ-
жітікке қарайласатын, ел ішінде беделді жан екен. 1920 жылдардың басында 
болыс болып, біраз қудалау да көріпті. Ағасы Тәнекені «бай, ауқатты» деп, 
Риддер қаласына жер аударыпты. Жалғыз ұлы болса, Ұлы Отан соғысында қаза 
тауыпты. Міне, осындай ауыр күндерді бастан кешкен ақсақал ара-тұра құда-
жекжат, ағайынды аралап, бой сергітсе керек. Бәйбішесі Сәлима апамыз екеуі бес 
жылдай менен бір тиын ақы алмай тегін оқытты ғой. Бұл дегенің халқымыздың 
сол заманда бойына біткен кеңпейілді дарқан мінезі ғой. Ал қазір сондай дана 
қариялар табылар ма екен? – деймін өткен күнді сағынышпен еске алып. 

– Әй, қайдам, осыған мен де қазір дүдәмалмын, – деді Жұманбай досым 
мұңайып...

Мәуітқазы зүкенов

КӨмеК қолын СоЗУдан 
қалыС қалма!

бородулиха ауданының тұрғындарын 
«нұр отан» халықтық демократиялық 
партиясының, «жас отан» жастар қанатының 
ұйымдастыруымен республикалық 
көлемде өткізіліп жатқан мейірімділік 
акциясына қатысуға шақырамыз.

мейірімділік — адамның өзге біреуге 
жылылығын, ізгі ниеті мен лебізін 
білдіру көрінісі. мейірімділік адамдар 
арасындағы сыйластық, кең пейілділік, 
жанашырлық, ізгі ниет секілді қасиеттерге 
негізделеді. мейірімділік адамның жоғары 
адамгершілік белгісі ретінде оның бүкіл 
тыныс-тіршілігін, жан дүниесін жады-
рататын, шат-шадыман тіршілігі үшін 
қажетті аса маңызды қасиеттің бірі бо-
лып саналады. мейірімділік адамдар 
арасындағы адамгершілік, ізгілік пен 
ізеттілік, имандылық пен инабаттылық 
секілді асыл қасиеттермен үндестік табады. 
ж.баласағұн “Кір тигізбей ұста ойыңның 
өресін, мейірім етсең — мейірімділік 
көресің” деп, мейірімділікке зор мән 
берген.

аталған акцияның басты мақсаты – 
жағдайы төмен отбасыларға және жетім 
балаларға көмек көрсету. бұл көмек 
қалай жүзеге асырылады?! алдымен 
аудан тұрғындары өз еріктерімен киім-
кешек, кеңсе тауарлары және ойыншықтар 
өткізіп, олар бір жерде жиналады. ак-

ция соңында жиналған заттар жағдайы төмен отбасыларға және жетім балаларға таратып 
беріледі. Заттар бородулиха ауылы, достық көшесі, 154-үй мекен-жайында орналасқан «нұр 
отан» партиясы аудандық филиалының ғимаратында қабылданады.

жағдайы төмен отбасылар мен жетім балаларға көмек қолын созудан қалыс қалмайық, 
ағайын!

«жас отан» жастар қанатының аудандық бөлімшесі, 
жастар орталығы

ДоДалы жарыс
Спорт ағылшын тілінен аударғанда 

«ойын, көңіл көтеру» дегенді 
білдіреді. Спортты біз қалай 
түсінеміз, спортқа деген көзқарас 
қандай? Жалпы қазақ халқы спортты 
қаншалықты сүйеді, қаншалықты 
күйінеді. Спорт ол жұдырық ала 
жүгіретін көше төбелесі емес. 
Спорт - ол мәдениет. Спорт - ол 
зияткерлік. Спорт - ол қозғалыс.
Спорт - ол күрес. 

Бүгінгі таңда спорт әр адамның 
өмірінде орын алып жатыр. 
Қарапайым ғана жүгіру мен 
жүру немесе баспалдақпен 
жоғары-төмен түсу - осының 
бәрі спорт. Спорттың адамға 
берер пайдасы шаш етектен. 
Үнемі бір қалыпта болу, сұлу 
бітім қалыптастыру, денсаулықты 
жақсарту және шығармашылық-

зияткерлік қабілетті өсіру спорт 
арқылы қол жеткізуге болатын 
нақты жетістіктер. Сондай-
ақ спорт арқылы мінез-құлық 
қалыптасады.Адам алға қойған 
мақсатқа жетуді және қалай жеңу 
жолдарын үйретеді. Көңілімізге 
қуаныш пен күш сыйлайды. Әрі 
спортпен айналысып жүрген адам-
дар ешқашан зерікпейді. Егер 
өзіңнің сүйікті спорт түріңмен 
айналыссаң, зерігуге де уақыт 
жоқ. Әр спорттың өзіндік заңы 
мен тарихы бар. 

Жақында Бородулиха ауылының 
БЖ С М  кеш ен ін д е  2001  - 2003 ,  
2003 - 2005 жылдары туылған 
қыздар арасында волейболдан 
“Нашақорлыққа жол жоқ” деген 
ұранмен жарыс өткізілді. Жарысқа 
Т.Аманов орта мектебі мен Бо-

родулиха қазақ орта мектебінен 
екі құрама команда қатысты.

Қызу тартыспен өткен әдемі 
ойында 2001 - 2003 жылы туылған 
қыздар арасынан Т.Аманов орта 
мектебінің волейбол құрама ко-
мандасы жеңіске жетсе, екінші 
орынды Бородулиха қазақ орта 
мектебінің волейбол құрама коман-
дасы қанжығасына байлады. 

2003 - 2005 жылғы туылған 
қыздар арасынан қазақ орта мектебі 
бірінші орынды иеленді.

Ал енді номинациялар бойын-
ша “Үздік шабуылшы” атағы 
Е.Малигаға, “Үздік қорғаушы” 
атағы Н.Әбіловаға, “Пайдалы 
ойыншы” атағы Т.Зәкиеваға 
беріліп, олар арнайы грамота-
лармен марапатталды. 

Барлық командалар жарысқа жақсы 
дайындықпен келіп, жеңіске деген 
құштарлықтарымен ерекшеленді. 
Жеңімпаз командаларға медальдар-
мен грамоталар тапсырылды. 

Ауданымыздың спорты күннен күнге өсіп, дамып келеді. Біздің 
спортшылар додалы жарыстарда топ жарып ауданымыздың мерейін 
үстемдетіп жүр. Бұған біз күн сайын куә болып отырмыз. Аудан 
спортын өрге сүйреп келе жатқан барша спортшыларға біздің 
тілейтініміз: «Үлкен жарыстарда топ жарып, жүлделі орындар-
дан көріне беріңіздер!».

Т.ҚалиБаев
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Хабар 
ДҮЙСЕНБІ, 17 қараша
7:05«Айтұмар»8:00«Жаңа 
күн» 10:00Информационный 
канал - аналитическая про-
грамма «Жетi күн»11:00«Сәтті 
сауда»11:30Мультфильм. «Гно-
мео и Джульетта»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Страх в твоем доме» 
14:05Телесериал. «Женский 
доктор – 2»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма15:50«Сәтті 
сауда»16:25Мультсериал «Кішкентай 
рыцарь Тренк»16:55«Подари де-
тям жизнь»17:00Кешкі жаңалық
тар17:15«Көзқарас»17:45«Бизн
ес сыры»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Ду думан»19:00«ТВ 
Б и н го » 2 0 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар20:30«Арнайы 
хабар»21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 
22:20Телесериал. «Сулейман 
Великолепный»23:20«Жекпе-
ж е к » 0 0 : 1 5 Т е л е с е р и а л . 
« С л ед » 0 1 : 1 5 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар01:45Итоговый 
выпуск новостей02:15«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі 
драма02:45Жаңалықтар
СЕЙСЕНБІ, 18 қараша
7:05«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 
10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вку-
са». Кулинарная программа с Т. 
Веденеевой11:45«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 12:35«100 
бизнес – историй» 12:55«Подари 
детям жизнь» 13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Страх в твоем доме» 
14:05Телесериал. «Женский 
доктор – 2»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма15:50«Сәтті 
сауда»16:25Мультсериал «Кішкентай 
рыцарь Тренк»16:55«Подари де-
тям жизнь» 17:00Кешкі жаңалы
қтар17:15«Көзқарас»17:45«Экон
омкласс»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Сұлтан Сүлейман» 
Телехикаясы19:10«Нүкте» пікір 
- талас алаңы 19:50Қорытынды 
ж а ң а л ы қ т а р 2 0 : 3 0 « Б ю р о 
расследований»21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 
22:20Телесериал. «Сулейман 
Великолепный» 23:30«Арнайы 
ха б а р » 0 0 : 0 0 Те л е с е р и а л . 
« С л ед » 0 0 : 5 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар01:20Итоговый 
выпуск новостей01:50«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі 
драма02:20Жаңалықтар
СӘРСЕНБІ, 19 қараша
7:05«Айтұмар» 8:00«Жаңа күн» 
10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вку-
са». Кулинарная программа с Т. 
Веденеевой11:45«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 
12:35«Экономкласс»12:45«Подари 
детям жизнь»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Страх в твоем доме» 
14:05Телесериал. «Женский 
доктор – 2»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма15:50«Сәтті 

сауда»16:25Мультсериал « Кішкентай 
рыцарь Тренк»16:55«Подари 
детям жизнь» 17:00Кешкі жаң
алықтар17:15«Көзқарас»17:45
«Бизнес сыры» 18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15«Сұлтан 
Сүлейман» Телехикаясы19:00«Біздің 
ү й » 2 0 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар20:30«IBS GROUP». 
Д/фильм21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 
22:20Телесериал. «Сулейман Ве-
ликолепный» 23:20«Нүкте» пікір 
- талас алаңы00:10Телесериал. 
« С л ед » 0 1 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар01:30Итоговый вы-
пуск новостей02:00«Әр үйдің 
сыры басқа». Деректі драма 
02:30Жаңалықтар
БЕЙСЕНБІ, 20 қараша
7:05«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 
10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вку-
са». Кулинарная программа с Т. 
Веденеевой11:45«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 12:35Деректі 
сериал. «Табиғат тартуы» 
12:55«Подари детям жизнь»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 
14:05Телесериал. «Женский док-
тор – 2»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма15:50«Сәтті 
сауда»16:25Мультсериал «Кішкентай 
рыцарь Тренк»16:55«Подари де-
тям жизнь» 17:00Кешкі жаңалы
қтар17:15«Көзқарас»17:45«100 
бизнес – историй»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15«Сұлтан 
Сүлейман» Телехикаясы19:10«Жекпе-
ж е к » 2 0 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар20:30«Энергия бу-
дущего» 21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 
22:20Телесериал. «Сулейман 
Великолепный»23:20«Біздің 
ү й » 0 0 : 1 0 Т е л е с е р и а л . 
« С л ед » 0 1 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар01:30Итоговый вы-
пуск новостей02:00«Әр үйдің 
сыры басқа». Деректі драма 
02:30Жаңалықтар
ЖҰМА, 21қараша
7:05«Айтұмар» 8:00«Жаңа 
күн»10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вкуса». 
Кулинарная программа с Т. 
Веденеевой11:45«Махаббатым 
жүрегімде» телехикаясы 
12:35«Энергия будущего» 13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные 
мелодрамы»14:05Телесериал. 
«Женский доктор – 2»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:50«Сәтті сауда»16:25«Ұлт 
саулығы»16:55«Подари де-
тям жизнь» 17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15«Бармысың, 
бауырым?»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Сұлтан Сүлейман» 
Телехикаясы19:10«Орталық 
Х а б а р » 2 0 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
ж а ң а л ы қ т а р 2 0 : 3 0 « О д н а 
судьба»21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Дневник 
«Turkvision-2014». Казахстан-
ский отбор 22:00«Turkvision-
2014». Финал. Прямая транс-
ляция из г. Казань.00:00Кино. 
Дженифер Лав Хьюит в фильме 
«Если только» 01:35Қорытынды 
жаңалықтар02:05Итоговый выпуск 
новостей02:35«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма
СЕНБІ, 22 қараша
7:05«Шаншар» әзіл-сықақ теа-
тры 8:30«Фархат» мультсериа-
лы 9:00«Бармысың, бауырым?»
9:45«Продвопрос»10:10«Спорт 
без границ» 10:35Мультфильм. 

«Приключения маленького 
вождя»11:55Мультфильм. «Маша 
и медведь»12:20Кино для всей 
семьи. «Пеликан»14:00«Орталық 
Х а б а р » 1 4 : 5 0 « О й ж ү й р і к
»15:40«Жұлдызды дода» 
17:10»Жансарай»18:00«Кеше ғана» 
- «Еще вчера»19:00«Под прицелом» 
с Айгуль Мукей19:50«Бенефис-
шоу»21:00Ақпарат арнасы – «Жетi 
күн» Сараптау бағдарламасы 
22:00Мегахит. Премьера! «Иллюзия 
обмана»00:00Кино. «Махаббат. 
Қолдану тәсілдері».02:00«Іңкәрім» 
телехикаясы
ЖЕКСЕНБI, 23 қараша
7:05«Шаншар» әзіл -сықақ 
театры8:30«Айбын»9:00Ақпарат 
арнасы – «Жетi күн» Са-
раптау бағдарламасы 10:00 
«Ас арқау» 10:25«Спорт 
әлемі»10:50Мультфильм. «Отваж-
ная Лифи»12:10Сказки Братьев 
Гримм и Ганса Христиана Андер-
сана «Дьявол с тремя золотыми 
волосками»13:25Мультфильм 
«Динофроз»14:00«Бенефис-
шоу»15:10Үнді фильмі «Жаным 
менің»17:40«Ойжүйрік»18:30«В
ечер джаза». Л.Долина. 20:10«Ду 
думан»21:00Информационный 
канал - аналитическая програм-
ма «Жетi күн»22:00Мегахит. 
Сэмюэл Л. Джексон в трилле-
ре «Немыслимое».23:30Кино. 
«Тиффанидегі жексенбі күндер» 
01:00Кино. «Тосырқау». 02:50 
«Іңкәрім» телехикаясы
қаЗақСтаН
ДҮЙСЕНБІ, 17 ҚАРАША 
7:00«ТАҢШОЛПАН».10:00«Дауа». 
(с субтитрами)10:35«Арнайы 
репортаж» 10:55«Айтуға 
оңай...» 11:40«Сұлтан Бей-
барыс». Телехикая. 9-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Апта. 
Kz»13:50«Ақсауыт». Әскери-
патриоттық бағдарлама 
14:25«Майя». Мультхикая. 11-12 
бөлімдері14:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ДЖУНГЛИ КІТАБЫ». 
2-маусым. Мультхикая. 47-бөлім 
15:05«Әйел бақыты». Ток-шоу. 
16:10«Келін». Телехикая. 1150-
1151-бөлімдері 17:00«Менің Қ
азақстаным»17:30ЖАҢАЛЫҚ
ТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:
05«Шын жүректен!». Реалити 
шоу 18:50«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
Тікелей эфир 19:30«СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС». Телехикая.0:30Ж
АҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
47-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1152, 1153-
бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ
»0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30«Ар
найы репортаж»0:50«Көкпар» 
Ұлттық ойын1:35«Шарайна». 
Телесаяхат2:00«Дауа». (с 
субтитрами)2:30«Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев»3:0
0ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Өзек
жарды»
СЕЙСЕНБІ, 18 ҚАРАША 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 47-бөлім 
10:55«Айтуға оңай...» 11:40«Сұлтан 
Бейбарыс». Телехикая. 10-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«SPORT.
KZ» 13:10«Алаң» ток-
шоуы 14:00«Сыр-сұхбат». 
14:30«Майя». Мультхикая. 13-14 
бөлімдері14:55ТҰСАУКЕСЕР! 
«ДЖУНГЛИ КІТАБЫ». 2-маусым. 
Мультхикая. 48-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10«Келін». Телехикая. 1152-
1153-бөлімдері 17:00«Жарқын 

бейне» (с субтитрами)17:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР17:50«Ас болсын!» 
18:35«Әлем мойындаған Айха-
нов». Арнайы тележоба19:05«Жан 
жылуы». 19:30«СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС». Телехикая. 11-
0:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
48-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1154, 
1155-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАНҚОЯ
НБАЕВ»0:00ЖАҢАЛЫҚТА
Р0:30«Сыр-сұхбат». 1:00«Ас 
болсын!»1:45«Шын жүректен!». 
Реалити шоу 2:30«Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»3:00ЖАҢА
ЛЫҚТАР3:30«Жарқын бейне» 
(с субтитрами)
СӘРСЕНБІ, 19 ҚАРАША 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 48-бөлім 
11:00«Айтуға оңай...»11:45«Сұлтан 
Бейбарыс». Телехикая. 11-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Тағдыр» 
13:00«Поэзия әлемі». 13:25«Заң және 
біз»14:05«Мың түрлі мамандық» 
14:35«Майя». Мультхикая. 15-16 
бөлімдері14:55ТҰСАУКЕСЕР! 
«ДЖУНГЛИ КІТАБЫ». 2-маусым. 
Мультхикая. 49- бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 
1154-1155-бөлімдері 17:00«ҰЛТ 
МАҚТАНЫШЫ». Деректі фильм
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕ
КЖАРДЫ»18:10«Ғасырлар үні». 
Деректі фильм 18:40«Шарайна». 
Телесаяхат 19:10«ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА». 19:30«СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС». Телехикая12лім
ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
49-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1156, 1157-
бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАНҚОЯНБАЕВ
»0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Ұл
т мақтанышы». Деректі фильм 
1:05«Поэзия әлемі». 1:30«Мың 
түрлі мамандық» 2:00«Ғасырлар 
үні». Деректі фильм 2:30«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев»3:
00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Өзек
жарды»
БЕЙСЕНБІ, 20 ҚАРАША 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 49-бөлім 
11:00«Айтуға оңай...» 11:45«Сұлтан 
Бейбарыс». Телехикая. 12-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Агро
бизнес» (с субтитрами)13:05«Сіз 
не дейсіз?» 13:30«Жан жылуы» 
14:00«Ұлт мақтанышы». Деректі 
фильм 14:25«Майя». Мультхикая. 
17-18 бөлімдері14:55ТҰСАУКЕСЕР! 
«ДЖУНГЛИ КІТАБЫ». 2-маусым. 
Мультхикая. 50- бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1156,1157-бөлімдері 17:00«ҰЛТ 
МАҚТАНЫШЫ». Деректі фильм 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Қылмыс 
пен жаза»18:15«Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»18:40«Поэзия 
әлемі»19:05«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН 
- 2050» 19:30«СҰЛТАН БЕЙ-
БАРЫС». Телехикая. 13-
бөлімАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
50-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1158, 
1159-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯН
БАЕВ»0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:3
5«Қылмыс пен жаза»1:00«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 
1:30«Поэзия әлемі»1:55«Мәлім 

де беймәлім Қазақстан»2:25«Түнгі 
студияда НұрланҚоянбаев»3:0
0ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Сіз не 
дейсіз?» 
ЖҰМА, 21 ҚАРАША 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 50-бөлім 
11:00«Айтуға оңай...» 11:45«Сұлтан 
Бейбарыс». Телехикая. 13-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»13:15«Көкпар» 
Ұлттық ойын13:55«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 
14:25«Майя». Мультхикая. 19-20 
бөлімдері14:55ТҰСАУКЕСЕР! 
«ДЖУНГЛИ КІТАБЫ». 2-маусым. 
Мультхикая. 51-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1158-1159 бөлімдері 17:00«ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:25«Еңбек түбі - 
береке» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:05«Жа
ңа Қазақстан - 2050»18:25«Ұлы 
дала дүбірі». Деректі фильм. 
18:50ПАРЛАМЕНТ»19:10«ИМАН 
АЙНАСЫ»19:30«СҰЛТАН БЕЙ-
БАРЫС». Телехикая. 14-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
Реалити шоу 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН».Телехикая. 1160-1161 
бөлімдері 23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35Кененбай 
Қожабеков, Қарғынбай Са-
таев, Әлішер Сүлейменов 
«Құлагер» тарихи драмасында 
1:55«Ұлт мақтанышы». Деректі 
фильм2:20«Парламент» 2:40«Иман 
айнасы»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:
30«Өзекжарды»
СЕНБІ, 22 ҚАРАША 
7:00Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт8:40«АГРОБИЗНЕС» 
(с субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК 
ТАҢ». Ақпаратты-сазды 
бағдарлама 10:05«ДАУА». (с 
субтитрами)10:35«АC БОЛ-
СЫН!» 11:25«Қазақстан дауы-
сы» 12:50«ЕУРАЗИЯ БАРЫСЫ» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРІ. Тікелей 
эфир19:00Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт.19 :45«ТАҒДЫР » 
20:05«АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«ҰЛТТЫҚ 
ШОУ»22:25«ӨНЕРІМ МЕНІ 
ШАҚЫРАДЫ» Нұржамал 
Үсенбаеваның шығармашылық 
кеші0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35 
Бенедикт Камбербэтч, Мартин 
Фриман, Уна Стаббс «Шерлок» 
детективінде. 3-маусым. «Бос 
табыт» 1-бөлім 2:10«Келбет» 
(с субтитрами)2:40«Арнайы 
репортаж»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
ЖЕКСЕНБІ, 23 ҚАРАША 
8:35«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан». 9:05«Лупдиду. 
Капитан Немостың қазынасы» 
Мультфильм. 10:00VI маусым. 
«АЙГӨЛЕК». Республикалық 
балалар байқауы. Жартылай 
финал. 11:20«АҚСАУЫТ» 
Әскери-патриоттық бағдарлама 
11:55«Шарайна». Телесаяхат 
12:25«СЫР-СҰХБАТ» 12:55«Ұлттық 
шоу» 14:15ТҰСАУКЕСЕР! «ЖЕ-
ДЕЛ ЖӘРДЕМ». Телехикая. 31-
34 бөлімдері 17:05«ҒАСЫРЛАР 
ҮНІ». Деректі фильм 17:35«ӘН 
ДОМБЫРА» Гүлмира Саринаның 
шығармашылық кеші. КZ» 
21:00«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫ-
СЫ» 22:30«АЛАҢ» ток-шоуы 
23:20«КӨКПАР». Ұлттық ойын0:00 
Бенедикт Камбербэтч, Мартин 
Фриман, 1:25«ТЕЛҚОҢЫР» 
2:05«Ғасырлар үні». 2:35«Мәлім 
де беймәлім Қазақстан»
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2014 жылдың 17-23 қарашасы арасындағы алдағы 
аптаға арналған астроболжам 

тоқты. 21.03-20.04. Осы аптада заңға қатысты жанжал-
дар пайда болады, жауынгер Тоқтылар әлмендi күшке 
ұрынады. Сондықтан тәуекел етпей, тексерiлмеген 
ақпаратқа, серiктестерге тым сенбей, жаңа күмәндi 
жобаларға қаражат салмай, айла-тұзақ болуы ықтимал 

шарттарға қол қоймағаныңыз жөн. 
торпақ. 21.04-21.05. Келесi жетiде, Торпақтарға 
өз шаруаларымен ғана емес, өз серiктестерiнің 
мәселелерiмен де шұғылдануына тура келеді. Бұл 
ретте кәсiби мiндеттеріңізге аса ықыласпен қарауыңыз 
керек, себебі  белгiңiздегi адамдардың абыройына кiр 
келтiре алатын, сонымен бiрге жетекшiнің өзіңізге 
сенiмін жоғалтатын  қателерді естен шығармаған 

жөн. 
егiздер. 22.05-21.06. Ескi бауырларыңызбен сонымен 
бiрге жетекшiлерiңізбен қатынасыңыз бүлінетін шығар. 
Бұл уақытта көптеген қатынастар қиын қалыптасады, 
белгiңiздегi адамдарға бірқатар мәселелердi ту-
дырады, сондықтан кез-келген келiссөздер мен 
қатынастарды анықтау Егiздердiң бизнес пен ман-
сабын тоқтата алады. Жалпы бұл мерзiмде ауырлық 
түсіретін кертартпалыққа негiзделген шаруалармен 

шұғылдануыңызға тура келеді. 
шаян. 22.06-22.07. Шаяндар өздерiн күштi де 
ықпалдымыз деп сезiнедi, сондықтан өздерi ғана емес, 
қымбат адамдары үшін де күресе алады. Шаяндардың 
мiнез-құлығы жұрттың бәріне бірдей түсiнiктi бола 
бермейді, бiрақ басқалардан алысқа көз саласыз, 
батылдығыңыз, тәуекелдiгіңіз шаруада ілгерілеуіңізге 
көмектеседi. Дегенмен бұл мерзiмде жаңа жобаларға 
ақша салмай, сонымен бiрге өз жақындарыңызға  

дүние шашқыш болуына ерiк бермеңіз. 
арыстан. 23.07-23.08. Бұл мерзiмде жақын адам-
дармен жанжалдар туындап, сонымен бiрге ықтимал 
көңiл қалу, өкпелеу орын алуы мүмкін. Арыстандарға 
үлкен жұмыс ауқымы жүктеледі, сондықтан өз 
жоспарларыңызды қайта қарап, шаруаға көп уақытын 
бөлуіне тура келеді. Бұл уақытта Арыстандарды 
ұйымдастыру қабiлетi жолынан тайдырады, көбiңiз 
салдыр-салақтыққа бейім боласыздар, бірдеңеге 
дәмеленіп, кейбiр әдеттегi шаруалар құлдырау 

жағына кетеді. 
бикеш. 24.08-23.09. Осы аптада Бикештердің қадірiн 
түсіріп, жетекшiлермен елеулі алауыздыққа ұрындыратын 
жанжалдар, қиындықтар әлі де сақталады. Отбасы 
мүшелерiнiң қатынасында бәрі жақсы бола бермейді, 
Бикештерге пайда болатын мәселелердi шешудің 

жолын iздеуге тура келеді. 
таразы. 24.09-23.10. Бұл уақытта тым артық 
байланыстар шаруада бөгет бола алады немесе 
кейбiр жұмыс мезеттерiнде қақтығыс орын алып, 
қатынастарды анықтау мен талқылауды керек етеді. 
Ықпалды адамдардың, жасы үлкен бауырлардың  
көмегінiң арқасында жағдай түзеле аласыз, бiрақ 
әлi де әрiптестiк қатынастағы елеулі алауыздықтарға 

ұрынуыңызға тура келеді.
Сарышаян. 24.10-22.11. Көптеген Сарышаяндар-
ды алдағы аптада көңіл көтеру, саяхат өзіне тар-
тады,  өз өмiріңіздi барынша түрлендіруге тыры-
сасыз, сондықтан қатынастағы кез-келген ескiлiк 
наразылығыңызды  тудыра алады. Бұл ретте осы 
кезеңде Сарышаяндардың өз идеяларын жүзеге 

асыруына оң мүмкiндiктерi болмайды.
мерген. 23.11-21.12. Мергендер болашаққа көз салып,  
айналасындағылармен қатынастағы үйлесiмдiлiкке 
ұмтылады. Бауырларыңыз бен достарыңызға 
қарайласуға, қайырымдылыққа қатысты шаруа-
лар аса нәтижелi болып, сiзге үлкен моральдық, 
сонымен бiрге материалдық қанағат алып келетiнін 

естен шығармаған жөн. 
тауешкі. 22.12-20.01. Бұл кезеңде сіздi мансаптағы 
тоқырау ғана емес, сондай-ақ дербес өмiріңіздегі сәтсiздiк 
пен маңызды өзгерiстер де күтiп тұр. Тауешкілерге 
айналасындағылармен өзара қатынаста ықыласты 
болуға тура келеді. Жамандық ойлаушылардың, 
бұрынғы серiктестердiң әрекеті шаруада елеулi 
бөгетке айналады. Көптеген Тауешкілер осы уақытта 

көңiл қалуды, жалғыздықты сезiнедi. 
Суқұйғыш. 21.01-19.02. Осы мерзiмде жұмыста оң 
ілгерілеу, дауды шешу мүмкiндiгi, жетекшiлермен 
қатынасты жөнге келтіру, ықпалдылардың қолдауы 
байқалады, дегенмен Суқұйғыштар ақшаның бiр 
бөлiгiн жоғалтуы мүмкін екенін естен шығармаған 
жөн. Сонымен бiрге серiктестердің  өз сәтсiздiктерiн 
Суқұйғыштардың  қателерiне, керенаулығыңызға, 
нашар ұйымдастырылуына балап қоятынын естен 

шығармаған жөн. 
балық. 20.02-20.03. Балықтарға келесi жетiде өмiрдегі 
сенiмдi жағдай үшін белсендiрек күресуіне тура 
келеді, себебі үлкен шығындар орын алуы мүмкiн. 
Айналаңыздағылар сiздi жанжалдарға, шырт етпелі 
ойламаған әрекеттерге арандата алады, дау-дамайлар 
көбейедi. Бұған бола Балықтар мансапта сәтсiздiкке  

ұшырайды.

ғарыш 
дидар

тВ3
Понедельник, 17 Ноября
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 

Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне 
и священные места» 12+13:30 Д/ф 
«Загадки истории. Инопланетяне 
и золотые храмы» 12+14:30 Д/ф 
«Загадки истории. Инопланетяне и 
загадочные ритуалы» 12+15:30 Д/ф 
«Загадки истории. Инопланетяне 
и древние инженеры» 12+16:30 
Д/ф «Городские легенды. Под-
московная пирамида» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30, 20:00 
Д/ф «Гадалка» 12+20:30 Т/с «Сле-
пая» 12+21:00, 04:15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+22:30, 23:30 
Т/с «Голоса» 16+00:30, 01:20 Т/с 
«Элементарно» 16+02:15 Х/ф «Над 
законом» 16+04:46 Х/ф «Радио-
волна» 16+07:15 Х/ф «Фредди 
против Джейсона» 16+

Вторник, 18 Ноября
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:30 Т/с «Голоса» 
16+14:30, 15:30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+16:30, 21:00, 04:15 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30, 20:00 
Д/ф «Гадалка» 12+20:30 Т/с «Сле-
пая» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 
16+00:30, 01:20 Т/с «Элементарно» 
16+02:15 Х/ф «Эффект колибри» 
16+04:45 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» 12+06:30 Х/ф «Радиовол-
на» 16+

Среда, 19 Ноября
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:30 Т/с «Голоса» 
16+14:30, 15:30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+16:30, 21:00, 04:15 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30, 20:00 
Д/ф «Гадалка» 12+20:30 Т/с «Сле-
пая» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 
16+00:30, 01:20 Т/с «Элементарно» 
16+02:15 Х/ф «Дрейф» 16+04:45 
Х/ф «Беспредел в средней шко-
ле» 12+06:30 Х/ф «Такие разные 
близнецы» 

Четверг, 20 Ноября
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 

0+12:30, 13:30, 22:30, 23:30, 00:30 
Т/с «Голоса» 16+14:30, 15:30 Т/с 
«Секретные материалы» 16+16:30, 
21:00, 05:15 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 
19:30, 20:00 Д/ф «Гадалка» 12+20:30 
Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+01:20 Т/с «Элементарно» 
16+02:15 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов» 16+04:15 «Чемпионат 
Австралии по покеру» 18+05:45 
Х/ф «Беспредел в средней школе» 
12+07:30 Д/ф «Затерянные миры. 
Пираты Карибского моря: подлин-

ная история» 12+
Пятница, 21 Ноября
09:00 Мультфильмы СМФ 

0+12:30, 13:30, 14:30 Т/с «Го-
лоса» 16+15:30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+16:30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 
16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30, 20:00 Д/ф «Гадалка» 
12+20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00 
«Х-Версии. Колдуны мира» 12+22:00 
«Человек-невидимка» 12+23:00 
Х/ф «Человек-паук 2» 12+01:30 
Х/ф «Химера» 16+03:45 «Евро-
пейский покерный тур» 18+04:45 
Х/ф «Одиссей и остров туманов» 
16+06:45 Х/ф «Добро пожаловать 
или посторонним вход воспрещен» 
0+08:15 Д/ф «Затерянные миры. 
Тадж Махал - История любви» 
12+

Суббота, 22 Ноября
09:00, 13:00 Мультфильмы СМФ 

0+12:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+13:15 Х/ф «Добро 
пожаловать или посторонним 
вход воспрещен» 0+14:45 Х/ф 
«После дождичка в четверг» 
0+16:15 Х/ф «Смертельная бит-
ва» 12+18:15 Х/ф «Смертельная 
битва 2: Истребление» 16+20:00 
Х/ф «Уличный боец» 12+22:00 Х/ф 
«Человек-паук: Враг в отражении» 
12+00:45 Х/ф «Золото дураков» 
16+03:00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+05:00 Х/ф «Химера» 
16+07:15 Х/ф «Дрейф» 16+

Воскресенье, 23 Ноября
09:00, 10:45 Мультфильмы СМФ 

0+10:15 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+11:30 Х/ф «После 
дождичка в четверг» 0+13:00 Х/ф 
«Смертельная битва» 12+15:00 Х/ф 
«Смертельная битва 2: Истребле-
ние» 16+16:45 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+19:15 Х/ф «Человек-паук: 
Враг в отражении» 12+22:00 Х/ф 
«Вертикальный предел» 12+00:30 
Х/ф «Возмещение ущерба» 16+02:45 
Х/ф «Золото дураков» 16+05:00 
Х/ф «Уличный боец» 12+07:00 Х/ф 
«От колыбели до могилы» 16+

роССия
Понедельник, 17 Ноября
08:00 «Утро России».12:00 «Кузь-

кина мать. Итоги». «Атомная осень 
57-го». 12+12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:00, 17:00, 20:00, 23:00 
Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 
Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Сердце 
звезды». 12+19:00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+20:30 Т/с «Каменская». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Марьина роща-2». 12+03:45 
«Шифры нашего тела. Внезапная 
смерть».

Вторник, 18 Ноября
08:00 «Утро России».12:00 «Бунт 

генералов. Генерал Гордов». 12+12:55 
Ток-шоу. «О самом главном».14:00, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 18:00 Т/с «Сердце звез-
ды». 12+19:00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+20:30 Т/с «Каменская». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Марьина роща-2». 12+03:45 «Кто 
не пускает нас на Марс?».04:50 

Среда, 19 Ноября
08:00 «Утро России».12:00 «Куда 

уходит память?». 12+12:55 Ток-

шоу. «О самом главном».14:00, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежур-
ная часть.18:00 Т/с «Сердце звез-
ды». 12+19:00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+20:30 Т/с «Каменская». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Марьина роща-2». 12+03:45 
«Война и мир Александра Первого. 
Ура! Мы в Париже!». 12+04:55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
16+

Четверг, 20 Ноября
08:00 «Утро России».12:00 «Оби-

тель Святого Иосифа».12:55 Ток-
шоу. «О самом главном».14:00, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежур-
ная часть.18:00 Т/с «Сердце звез-
ды». 12+19:00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+20:30 Т/с «Каменская». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Марьина роща-2». 12+01:50 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+03:30 «Владимир Крас-
ное Солнышко».04:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 16+06:35 
«Комната смеха».

Пятница, 21 Ноября
08:00 «Утро России».11:55 

«Мусульмане».12:10 «Инженер 
Шухов. Универсальный гений».13:05 
Ток-шоу. «О самом главном».14:00, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежур-
ная часть.18:00 Т/с «Сердце звез-
ды». 12+19:00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+20:30 Т/с «Каменская». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+00:00 
Т/с «Марьина роща-2». 12+02:50 
«Специальный корреспондент». 
16+04:30 Х/ф «Полет фантазии». 
12+06:35 «Комната смеха».07:40 
Х/ф «Бабье царство».

Суббота, 22 Ноября
09:35 «Сельское утро».10:05 «Диа-

логи о животных».11:00, 14:00, 17:00 
Вести.11:10, 14:25, 17:25 Местное 
время. Вести-Москва.11:20 «Во-
енная программа».11:50 «Планета 
собак».12:25 «Субботник».13:05 
Д/ф «Мастера». «Редкие люди». 
12+14:35 «Честный детектив». 
16+15:05, 17:35 Х/ф «Крылья 
Ангела». 12+18:05 «Это смешно». 
12+20:55 Х/ф «Заезжий молодец». 
12+23:00 Вести в субботу.23:45 
Х/ф «Я все преодолею». 12+03:35 
Х/ф «Поверь, все будет хорошо». 
12+05:45 «Горячая десятка»

Воскресенье, 23 Ноября
08:35 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама».10:20 «Вся Россия».10:30 
«Сам себе режиссер».11:20 
«Смехопанорама».11:50 «Утрен-
няя почта».12:30 «Сто к одно-
му». Телеигра.13:20 Местное 
время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.14:00, 17:00 Вести.14:10 
«Кулинарная звезда».15:10 Х/ф 
«Прощание славянки». 12+17:20 
Местное время. Вести-Москва.17:30 
«Смеяться разрешается».19:15 Х/ф 
«Жизнь рассудит». 12+23:00 Ве-
сти недели.01:00 «Воскресный 
вечер». 12+02:50 Х/ф «Мой папа 
летчик». 
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елбасы жолдауы, халық қолдауы
жолдаудың жүзеге асатынына сеніміміз зор

Жақында Шелехово орта мектебінде өткен педагогикалық кеңесте президентіміз н.назарбаевтің 
«нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдауын талқылады. Педагогтар Елбасымыздың 
жаңа Жолдауы бойынша өз ойларын ортаға салды. Өйткені бүгінгі күні Елбасының Жол-
дауында біздің алдымызға қойылған мақсаттарға жету – баршамызға ортақ іс-әрекет болып 
табылады. 

Біз экономикалық қиыншылықтардан өту үшін Жолдау бізге дұрыс бағыт береді деп ойлаймыз. 
н.назарбаев мектеп мәселелеріне, бала бақша құрылысына көп көңіл бөлетіні біздің мектеп 
ұжымын қатты қуантады. Ауылдық жерлерде мектепке дейінгі тәрбие өте қажет. Сондай-ақ 
жол құрылысы мен оларды жөндеу жұмыстары да келелі мәселелердің бірі болып табылады. 
Себібі дамудың даңғыл жолына түскен Қазақстан сияқты мемлекетке сапалы жолдар  керек. 
н.назарбаев Жолдауда қойылған тапсырмаларды орындау үшін биліктің барлық салалары-
на нақты тапсырмалар берді. Біз барлық қазақстандықтарға сәттілік пен гүлдену тілейміз. 
Елбасымыздың алдымызға қойған міндеттерін орындай алатынымызға сенімдіміз.

Шелехово орта мектебінің ұжымы

біз жолдауды қолдаймыз!
Жаңашүлбі ауылының Комаров атындағы мектебінің ұжымы н.назарбаевтің «нұрлы жол – 

болашаққа бастар жол» Жолдауын тталқылады. Мектеп директоры А.Бузин Жолдауды талқылауға 
байланысты ашылған жиында сөз сөйлеп, Жолдауда барлық саланың қамтылғандығын атап 
өтті. «Жолдау күтілетін дағдарыстың бізге көп қиындық тудырмауына жағдай жасап, Пре-
зидент пен Үкіметтің оң саясатының арқасында қатардағы жұмысшыға дейін дағдарыстың 
салдарын сезбейтін болады» - деді Александр Ильич.

Ұжым Елбасының әлеуметтік саланы дамыту бойынша өте орнықты ұйымдастырылған 
жұмысын аттап өтті. Әсіресе әлеуметтік саланың ең маңыздылары – мектеп пен балалар 
мекемесіне бөлініп жатқан қамқорлық ерекше қуантады.

Әлеуметтік тұрғын үй құрылысы да назардан тыс қалмады. Бастапқы жарнасыз ипотека – 
бұның барлығы тұрғындардың, әсіресе жас отбасылардың өмірін жақсартуға бағытталған.

Ұжым Жолдаудың «нұрлы жол - болашаққа бастар жол» деп тегін аталмағандығына және 
де Қазақстанның барлық халқы қолдайтындығына сенімді.

    Комаров атындағы орта мектеп ұжымы

біз елбасымен біргеміз!
2014 жылдың 11 қарашасында Президентіміз н.назарбаев Қазақстан Халқына кезекті Жол-

дауын жариялады. Бүкіл Қазақстан халқы сияқты біз де кезекті Жолдауды бар ынтамызбен зер 
сала тыңдадық. Елбасы бұл Жолдауды «нұрлы жол – болашаққа бастар жол» деп атады.

«2007-жылдан  басталған дағдарыс әлі жүруде. Батыс пен Ресейдің арасындағы оқиғалардың 
бәрі Қазақстанға әсер етеді, сондықтан келер 2-3 жыл бізге де оңай болмайды. Сол үшін 
мен биылғы Жолдауды ерте жариялап отырмын.  Жаңа жылға дейін Үкімет жоспарларын 
қайта қарап, дұрыс бағыт таңдап, оң шешімдер қабылдаулары үшін», - деді Елбасы өз Жол-
дауында.

Соңдай-ақ Елбасы Қазақстанның жаңа экономикалық саясатқа бет бұрғанын, «нұрлы 
жол» Астананы еліміздің барлық өңірлерімен біріктіретінін, 2015 жылға арналған жолдау 
экономикадағы құрылымдарға арналғанын да айтты.

Жолдауды тыңдай отырып, көп жағдайларды қуана қабылдадық. Мысалы, халықтың әлеуметтік 
жағдайын жақсарту, жемқорлықпен пәрменді күрес, жаңа жұмыс орындарын ашу, жұмыспен 
қамту, жаңа тұрғын үй бағдарламасы, яғни, қолжетімді баспана беру, орта және шағын бизнесті 
өркендету және тағы басқалар. Ұлттық қордан құрылысқа 180 миллиард теңге, шағын және 
орта бизнеске 120 миллиард теңге бөлінетіндігі, білімді де  дарынды жастарды қолдау, оларға 
бар жағдайды жасау, өте төмен пайызда үймен қамтамасыз ету қуантты.

Тек қана жолдар салу үшін 200 мың жұмыс орыны ашылады екен. «Осы жолдар келешек 

Нұрлы жол – ізгі жол
Астанада «нұр Отан» партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында ҚР Президенті 

нұрсұлтан назарбаев Қазақстан халқына дәстүрлі жыл сайынғы Жолдауын жариялады. 
Аталған Жолдауда Үкіметтің алдына нақты 14 тапсырма қойылды. Оның әрқайсысы орын-
далса тұрғындардың әлеуметтік мәселелері түбегейлі шешілетіні сөзсіз.  

Елбасының  сындарлы саясатының арқасында тәуелсіз еліміз жылдан-жылға өркендеп, көркейіп 
келеді. Соның ішінде Шығыс Қазақстан өңірі де қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің 
бірі. Облысымызда, оның ішінде Бородулиха ауданынында әлеуметтік-экономикалық әл-ауқат 
жақсаруда. Біз соңғы жылдары өз өңірімізде ірі жобаларды қолға алып, құрылыстарды аяқтап, 
халықтың игілігіне тапсырып жатырмыз. Соның бірі  – халықтың игілігіне берілгелі отырған 
воскресеновка – Байтанат – РФ халықаралық тасжолы. Бұл – осы маңдағы ауылдарды Семей 
қаласымен және Ресеймен жалғастыратын аса маңызды алып құрылыс.

Мен Елбасымыздың жаңа Жолдауымен жете танысып шықтым. Онда алдағы уақытта 100 
млрд теңге бөлінетін шағын және орта бизнеске қолдау көрсету,  250 млрд теңге көлемінде 
қаржыландыру арқылы банк секторындағы проблемалық несиелер қорын сауықтыру, экономикаға 
жаңа инвестиция тарту, ЭКСПО-2017 нысанының құрылысы аяқтау, бір жылда 7,1 млн адам 
қабылдай алатын Астана әуежайындағы жаңа терминал құрылысын жүзеге асырып, ұшу-
қону жолағын қайта жөндеуден өткізу, «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық көлік 
дәлізін аяқтау, әрі, сонымен қатар, Астана-Алматы, Астана-Өскемен, Астана-Ақтөбе-Атырау, 
Алматы-Өскемен, Қарағанды-Жезқазған-Қызылорда және Атырау-Астрахань тас жолдарын 
жоғары әлемдік стандарттарға сай етіп қайта жасау, жаңа индустриалды аймақтармен қатар, 
барлық арнайы экономикалық аймақтардағы инфрақұрылымды жаңғырту, «Екібастұз-Семей-
Өскемен» және «Семей-Ақтоғай-Талдықорған-Алматы» бағыттарында жоғары вольтты электр 
беру желісін салу, тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық жүйесін жаңартуға 100 млрд теңге 
қарастыру, бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселелердің біріне айналған тұрғын үй мәселесін оңды 
шешу, 70 млрд теңге бөле отырып, барлық балаларды балабақшамен қамту, елдегі алдыңғы 
қатарлы он жоғары оқу орнының материалдық-техникалық базасын жаңарту, 2050 жылға қарай 
Қазақстан экономикасындағы ЖІӨ-ні 50 пайызға өсіру үшін несиелік желімен берілетін 155 
млрд теңгенің арқасында елдегі ШОБ-тың дамуын жаңа деңгейге көтеру, ұлттық қордан 2015 
- 2017 жылдар аралығында барлық әлеуметтік жобалардың жүзеге асырылуына қаржылық 
кепілдік беру үшін жыл сайын 3 млрд доллар қаражат бөлу мәселелері көтерілді.

Біз, бородулихалықтар, осы тапсырмалардың жүзеге асырылуына еш күмән келтірмейміз. 
Қайта осы әлеуметтік міндеттердің игілігін көретін боламыз. 

Елбасымыздың жаңа Жолдауын Бородулиха ауданында кең қолдау табатыны даусыз.
С.ӘбілқаСымұлы

ұрпаққа аманат етер байлығымыз» деген сөздер жүрекке өте жылы тиді.
Елбасы Жолдауда мынаңдай бағыттарды анық көрсетіп берді.
1.Барлық бағыттарға жол салынып, ол болашақ ұрпақтың еншісіне қалу керек.
2.Инфрақұрылымды дамыту, туризм инфрақұрылымын дамыту.
3.Электрқұрылымын дамыту.
4.Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылықты дамыту (200 млрд тг)
5.Тұрғын үй қорын ұлғайту.
6.Әлеуметтік құрылымды дамыту (70 млрд теңге)
7.Кіші және орта бизнесті қолдау (6%-дық несие беру)
Елбасы зейнеткерлерді де ұмытпады. «Еңбекақы мен зейнетақыға пайыздар қосылмауы 

мүмкін, бірақ осы дәрежесін  ұстап қаламыз», – деді халық қалаулысы.
2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау жылы, қазақ хандығының 550 жылдығы, Ата 

Заңға – 20 жыл, Қазақстан Халықтарының Ассамблеясына - 20 жыл, сондықтан бұл жыл 
Қазақстан Халықтары Ассамблеясы жылы деп аталды.

Жолдауды тыңдай келе осы айтылған бағыттардың шүбәсіз іске асытынына, Қазақстан 
экономикасы қарқынды түрде өсетініне, біздер, Қазақстан халқы, кәміл сенеміз.

Біз арқашанда Елбасымен біргеміз!
Т.Жайлаубаева, буркотово ауылының зейнеткері

ЕШКІМ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН 
ҚАШЫП ҚҰТЫЛМАЙДЫ

Шекара жаршысы

Отан қорғау мақсатында құрылған әскери күштердің  
ең алдыңғы  қатарында  шекара сарбаздары тұратыны 
сөзсіз. Олар Отан алдындағы өз міндеттерін осылай 
абыроймен атқарып келеді.

Күн сайын еліміздің шекарасын бұзу фактілері 
тіркеліп жатады. Солардың ішінде кейбіреулер жалған 
құжатпен, тіпті кейде еш құжатсыз шекарамызға 
енбек болса, енді біреулер шекарамыз арқылы 
есірткі заттарын, сондай-ақ халықтық қолданыстағы 
заттарды өткізбек болады. 9 қарашада осындай 
жағдайлардың бірі орын алған еді. Бұл жолы біздің 
қырағы шекарашыларымыздың қолына өзбекстандық 
азамат түсті. Сол күні жергілікті уақыт бойынша 

шқО бородулиха аудандық 
мәслихатының  2014 жылғы 

29 қазандағы №27-2-V 
 «2014-2016 жылдарға арналған 
бородулиха ауданының бюджеті тура-

лы» 
бородулиха аудандық мәслихатының 
2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 20-2-V 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 

желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 109-бабы 
5-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) 
тармақшасына және Шығыс Қазақстан облыстық 
мәслихатының 2014 жылғы 16 қазандағы № 
22/280-V «2014-2016 жылдарға арналған облыстық 
бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық 
мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 17/188-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 
шешіміне сәйкес (нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3508 нөмірімен 
тіркелген), Шығыс Қазақстан облысы Бороду-
лиха ауданының мәслихаты шештІ: 

1. «2014-2016 жылдарға арналған Бородулиха 
ауданының бюджеті туралы» Бородулиха аудандық 
мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы 
№ 20-2-V шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3153 
нөмірімен тіркелген, аудандық «Пульс райо-
на» газетінің 2014 жылғы 17 қаңтардағы № 
5, «Аудан тынысы» газетінің 2014 жылғы 17 
қаңтардағы № 5 сандарында жарияланды) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

1) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:

«кірістер – 3204466,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 838280,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 14648,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8100 

мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2343438 мың 

теңге»;
2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«шығындар – 3233359,9 мың теңге»; 
7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2014 жылға аудандық бюджетте мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік 
көмекке облыстық бюджеттен 28331 мың теңге 
көлемінде трансферттер ескерілсін.»;

9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1 қосымшаға сәйкес аудандық бюджетте республикалық 

бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 187863 
мың теңге көлемінде ескерілсін.»;

12-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларға сәйкес 2014 жылға 

арналған «Қала, аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округі әкімінің аппараты» 123 
бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бойынша 
шығындар көлемі 282716,0 мың теңге көлемінде 
бекітілсін.»;

2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда  
5, 8, 9, 10, 11, 12 қосымшалар жазылсын;

аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 
1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазыл-
сын.

2. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

С. быков, сессия төрағасы
У. Майжанов, аудандық мәслихат хатшысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 2014 жылғы 6 қарашадағы 
№3530 нөмірімен тіркелді

14.30-да «Қызыл ауыл» заставасына 
жедел хабар келіп түсті. Хабар бойын-
ша «Ауыл» автоөткелінен алыс емес 
жерде, орман ішінде бір бейтаныс 
адамның кетіп бара жатқаны белгілі 
болады. Шекарашылар аталған белгісіз 
тұлғаны тез арада-ақ қолға түсіреді. 
Тексеріс жүргізу барысында аталған 
адамның Өзбекстан Республикасының 
азаматы екені анықталады. Ол Ресей 
Федерациясының Кемер облысында 
маусымдық жұмыстарда болған екен. 
Қазақстанға көші-қон картасының 
мерзімін создыру үшін келген. Алай-
да Ресей шекарашылары оны Ресей 
елінің аумағына өткізбей қояды. Со-
дан кейін өзбекстандық азамат өткізу 
бекеттерін сыртынан айналып Ресей 
жеріне өтіп кетпек болады. Алайда 
ол біздің қырағы шекарашылардың 
қолына түседі. Бородулиха аудандық 
соты шекараны бұзғаны үшін өзбек 
жігітін Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексінің 391/1-бабының 3-тармағы 
бойынша әкімшілік жауапкершілікке 
тарып, сол бойынша Өзбекстан азаматы 
1 тәулік қамауда ұсталды. Соңынан ол 
еліміздің аумағынан мәжбүрлі түрде 
шығарылып жіберілді.

«қызыл ауыл» заставасы


