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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент депутаттары 

мен Үкімет мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!
 Санаулы күндерден кейін біз азаттық 

туын желбіретіп, Тәуелсіз мемлекет 
атанғанымыздың 25 жылдығына аяқ 
басамыз.  Бұл – тәуелсіздікті нығайту 
жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек 
ғасырлық белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған 
қол жеткізуден де қиын. Мемлекеттігіміздің 
тұғырын мызғымастай нығайта түсу үшін 
бізге әлі талай өткелі күрделі, өкпегі көп 
бұралаң жолдардан өтуге тура келеді.
Заманның беталысын өздеріңіз көріп 

отырсыздар. Аса күрделі, қиын кезеңге 
аяқ бастық. Жаңа қатерлері мен тың 
мүмкіндіктері қатар өрбіген жаһандық аху-
ал біздің көз алдымызда өзгеруде. Алпауыт 
елдердің текетіресі мен өзара санкциялар 
алмасу дүниені тұйыққа қарай бастауда. 
Біздің басты экспорттық өнімдеріміздің 
дүниежүзілік нарықтағы бағасы есе-
леп құлдырады. Бүгінгі ахуал – біздің 
жетістіктерімізді сынға салып, елдігімізді 
шыңдай түсетін уақыт тезі. Жауапты сәтте 
бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін 
аянбай тер төгуіміз керек. Біріміз – бәріміз 
үшін, бәріміз – біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз.
Сәт сайын құбылған аласапыран 

заманға сай амал болуы керек. Ең жақсы 
жоспар – уақыт талабына бейімделе 
алатын жоспар. Біз де заманның бета-
лысына қарай межелерімізді белгілеп, 
жоспарларымызды жөндеп отырамыз. 
Біздің мақсатымыз – елі бақытты, жері 
гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды 
«Мәңгілік Ел» ету! Әлемдегі ең дамыған 
30 мемлекеттің  қатарына қосылып, 
бай да қуатты елдермен иық түйістіру. 
Біз бұл мақсатымызға міндетті  түрде 
жетеміз. Мен бүгін жаңа қатерлері мен тың 
мүмкіндіктері қатар өрбіген жаңа жаһандық 
нақты ахуалда дамудың басты бағыттарын 
айқындайтын  Қазақстан халқына Жолдау-
ымды жария етпекпін.
Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент депутаттары, 

Үкімет мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!
Бірнеше күннен кейін тарих ел 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығының есебін ба-
стайды. Небәрі ширек ғасырда Қазақстан 
жаһандық шаруашылық байланыстарға 
қосылған егемен ұлттық экономика және 
ұлттардың әлемдік отбасының толыққанды 
қатысушысына айналған мемлекет ретінде 
қалыптасты. Біз бәріміз бірге көптеген 
сынақтарға төтеп бердік, шынықтық және 
нығайдық. Біз өзіміздің бүкіл тарихымызда 
көз көрмеген табысты экономикалық даму 
қарқынына қол жеткіздік. Біздің халқымыз 
бұған дейін ешқашан бүгінгідей жақсы 
өмір сүрген емес. Біз көп нәрселерге қол 
жеткіздік.
Қазір әлем шапшаң қарқынмен өзгеруде. 

Басқаша дәуір туып келеді. Біздің көз 
алдымызда өзгеше мүмкіндіктері мен 
тәуекелдері бар жаңа жаһандық нақты 
ахуал пайда болуда. Бүгінде Қазақстан 
экономикасына әлемдік рыноктардағы 
құлдырау туындатқан бірқатар сыртқы 
факторлар теріс әсерін тигізуде. Жаһандық 
дағдарыстардың шығу төркіні біздерге 
байланысты емес. Жаһандық дағдарыстар 
ықпалынан ешкім де сақтанып қала ал-
майды.
І. Жаңа жаһандық нақты ахуалдың 

сын-қатерлері
Бүгінде бізге де әлем дамуының бүкіл 

сын-қатерлерін көре білудің маңызы зор.
Біріншіден, қазіргі жаһандық дағдарыс 

жаппай қамту сипатына ие. Іс жүзінде 
барлық әлемдік рыноктар – қаржы, 
көмірсутегі, металдар, азық-түлік және 
басқа да рыноктар тұрақсыз. Біздің 
экспорттық өнімдерімізге сұраныстың 
төмендеуінің негізгі себебі де осында.
Екіншіден, әлемнің барлық экономикала-

рында да экономикалық өсімнің баяулауы 
байқалуда. Бүгінде жаһандық ІЖӨ өсімінің 
үнемі төмендеуі жөніндегі болжамдар 
ешкімді де таңқалдырмайды. 2011 жылдың 
күзінен бастап Халықаралық валюта қоры 
оларды 5-тен 3 пайызға дейін төмендете 
отырып, болжамдық көрсеткіштерді 6 рет 
қайта қарады. Және, шамасы, бұл да шек 
емес сияқты.
Үшіншіден, бүгінде мұнайдан түсетін 

супертабыстар жоқ.
Төртіншіден, жаһандық экономика саяси 

факторлардың қысымын сезінуде. Әлем 
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тұрақсыз бола түсті. Жетекші держава-
лар бір-біріне қарсы санкциялар енгізді. 
Олардың арасындағы сенім күрт төмендеп 
кетті. Таяу және Орта Шығыс, Солтүстік және 
Орталық Африка өңіріндегі тұрақсыздық 
пен дау-жанжалдар кең ауқымды 
босқындар ағынына апарып соқтырды. 
Әрбір күн террорлық актілер мен ондаған 
адамдардың қаза тапқандары туралы 
хабарлар жеткізуде. Бүгінде халықаралық 
терроризм әлемге елеулі қатер төндіріп тұр. 
Бұл тәуелсіз мемлекеттердің ішкі істеріне 
сыртқы күштердің араласуы жолымен 
мемлекеттіліктің күйреуінің нәтижесі.
Әлемнің дамуы күштердің әлемдік және 

өңірлік орталықтарының арасындағы 
қатаң бәсекелестік аясында жүретін бо-
лады. Жаңа жаһандық өмір шындығының 
сын-қатерлеріне біз өзіміздің нақты 
мүмкіндіктеріміз негізіндегі біртұтас іс-
қимыл стратегиясын қарсы қоюымыз 
керек.
ІІ. Қазақстанның дағдарысқа қарсы 

мүмкіндіктері
Жаһандық дағдарыс – ол  тек қауіп қана 

емес, сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер. 
Әлемдік ауқымдағы көптеген компаниялар 
дамудың дағдарыстық кезеңінде сәтті 
компанияларға айналды. Іс жүзінде соңғы 
жарты жүзжылдықта табысқа қол жеткізген 
елдердің бәрі тура мағынасында нөлден 
бастаған болатын. Біздің Қазақстанның 
өзі де дағдарыс дәуірінде өмірге келді. 
Алғашқы онжылдықта – Тәуелсіздіктің 
қалыптасуының ең қиын кезеңінде – 
біз негізінен «мұнайсыз» өмір сүрдік. 
Тәуелсіз Қазақстан әр кезде де сыртқы 
экономикалық стихияларға кереғар дамып 
отырды. Біз Тәуелсіздігімізді жариялаған 
өткен ғасырдың 90-шы жылдарының бірінші 
жартысы біз үшін қолайлы бола алды 
ма? Ол уақыттары өндіріс тоқтап, адам-
дар жұмыссыз және өмір сүруге қажетті 
қаржысыз қалды. Біз лайықты түрде, 
әрбір қадам сайын ол дағдарысты еңсере 
білдік. Біздің еліміз өзгерістердің алғашқы 
нәтижелерін енді ғана сезіне бастаған сәтте 
1997-1998 жылдардағы Оңтүстік-Шығыс 
Азиядағы қаржы дағдарысы келіп жетті.
Сол  уақыттары  қабылданған 

стратегиялық шешімдер мен іс-қимылдар 
маңызды оң сипатты мәнге ие болды. Ол 
кең ауқымды жекешелендіру мен біздің 
экономикамызға көптеген трансұлттық 
компаниялардың келуі. Сол кезеңде біз 
жаңа елордамыз – Астананың құрылысын 
қолға алдық, Каспий құбырлы өткізгіш 
консорциумы жұмыс істей бастады, 
«Қазақстан-2030» Стратегиясы бастау 
алды. 2007-2009 жылдардағы дүниежүзілік 
қаржы дағдарысы туындаған кезде Ұлттық 
қор құру туралы шешімнің маңыздылығы 
мейлінше айқын бола түсті. 20 милли-
ард доллардай – Қазақстан ІЖӨ-сінің 14 
пайызы – жұмыспен қамтуды қолдауға, 
жолдарды жөндеуге және салуға, қалалар 
мен ауылдарды көріктендіруге бөлінді. Банк 
секторы, шаруа қожалықтары, шағын және 

орта бизнес көмекке қол жеткізді. Арам 
ниетті құрылыс салушыларға алданған 
мыңдаған үлестік құрылысқа қатысушылар 
мемлекеттің ізгілікті ерік-жігерінің арқасында 
жаңа тұрғын үйлер алып шықты.
Біз дағдарысқа қарсы екі жоспарды 

әзірлеп, дәйектілікпен жүзеге асырдық. 
Бұл біздің экономикалық қиындықтарды 
еңсерудегі зор да табысты тәжірибеміз. 
Қазіргі жаһандық дағдарыс біздің 
басымызға күтпеген жерден келіп түскен 
жоқ. Мен жаңа толқынның қайткенде де 
келіп соғатынын талай рет айтқанмын. Бұл 
жолы Қазақстан дағдарысқа қарсы алдын 
алу стратегиясын алғаш рет қолданып 
отыр.
Біріншіден, біз қазірдің өзінде 

индустриялық-инновациялық дамудың 
екінші бесжылдығын бастадық, яғни шикізат 
ресурстарына ғана қарап қалмайтын эко-
номика құрудамыз.
Екіншіден, біз «Нұрлы Жол» Мемлекеттік 

инфрақұрылымдық даму  бағдарламасын 
қабылдадық .  Дағдарысқа  қарсы 
шаралардың маңызды аспектісі ұлттық 
валютамыз теңгенің еркін бағамға көшуіне 
байланысты болды.
Үшіншіден, біз «5 институттық рефор-

маны жүзеге асыру бойынша 100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асырудамыз. 
Парламент Ұлт жоспарын заңнамалық 
қамтамасыз ету үшін жұмыс істеуде. Олар 
80-нен астам заң. Олар біз жоспарлағандай, 
2016 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс істей 
бастайды. Шағын және орта кәсіпкерлік 
үшін әкімшілік кедергілер жойылуда, 
мемлекеттік басқару, білім беру мен 
денсаулық сақтау жетілдірілуде. Осы 
шаралардың бәрі де мемлекетке, қоғамға 
біздің экономикамызға қосымша төзімділік 
береді.
Төртіншіден, біз қажетті мемлекеттік қор 

мен алтын-валюта резервін жинақтадық.
Бесіншіден, менің тапсырмам бойын-

ша, бұған дейін мен айтқандай, мұнай 
бағасы баррельіне 30-ға дейін және 20 
долларға дейін төмендеген жағдайларға 
ойластырылған іс-қимылдар нұсқасы 
әзірленді.
Ал тыншыда н,  Қа з а қ с т а н д а 

инновациялық индустрияландыру 
шеңберінде  құрылған экономиканың 
жаңа секторлары экономикалық өсімнің 
драйверлеріне айналуда. Көптеген өңдеуші 
салалар өсім көрсетіп отыр. Бес жылда 
өңдеу өнеркәсібі 1,3 есе, химия өнеркәсібі 
мен құрылыс материалдары өндірісі 1,7 
есе өсті. Машина жасау өнімдерін шығару 
2,2 есе, экспорт 3 есе артты. 800-ден астам 
индустриялық жобалар жүзеге асырылды. 
Биылғы жылы металлургия өнеркәсібі 
бірден 15 пайызға, химия өнеркәсібі 3,2 
пайызға ұлғайды. Минералды өнімдер 
өндірісі 3,2 пайызға, киім-кешек 4 пайызға 
өсті. Дүниежүзілік банк пен Азия даму 
банкі Қазақстан үшін 2016 жылға жоғары 
экономикалық өсу қарқынын болжап 
отыр.

Жетіншіден, қазақстандықтардың 
экономикалық мінез-құлықтары өзгеруде. 
Еңбек өнімділігінің 60 пайыздан астамға 
артқаны байқалып отыр.
Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей 

бақуатты тұрмыс кешіп көрген жоқ. 
Тәуелсіздік алғаннан бері 1300-ден астам 
денсаулық сақтау нысаны мен 1700-ден 
астам білім беру ошағын салдық. Олардың 
барлығын ең соңғы үлгідегі құралдармен 
жабдықтадық. Аса күрделі операция-
ларды өз елімізде, өз дәрігерлеріміз 
жасайтын жағдайға жеттік. Жалпы 
халықтың тұрмысының, денсаулығының 
түзелуі, санының өсуінің нәтижесінде 
қазақстандықтардың орташа өмір ұзақтығы 
72 жасқа жуықтады.
Мемлекет қандай жағдайда да әлеуметтік 

міндеттемелерін шашау шығармай орын-
дап келеді. Тарихымызды түгендеп, 
мәдениетімізді өркендетуге қол жеткіздік. 
Жаңа жылдан бюджет қызметкерлерінің 
жалақысы, әлеуметтік жәрдемақылар мен 
шәкіртақы орташа алғанда 30 пайызға 
дейін көбейеді. Осының барлығы халықтың 
болашаққа сеніммен қарап, алаңсыз өмір 
сүруіне толық негіз болады.
Құрметті қазақстандықтар!
Осыдан екі жыл бұрын мен «Қазақстан-

2050» Стратегиясын жарияладым. 
Осы уақыттың өзінде-ақ біз оны жүзеге 
асыруда, тіпті, жаһандық дағдарыстың 
теріс ықпалына қарамастан, орасан зор 
нәтижелерге қол жеткіздік.
Біріншіден, Давос экономикалық 

форумының Жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индексі көрсеткіші бойынша 
Қазақстан әлемде 42-ші орынға ие бол-
ды.
Екіншіден, бизнес үшін барынша қолайлы 

жағдайлар жасайтын елдердің әлемдік 
рейтингінде Қазақстан 41-ші позицияны 
иеленді.
Үшіншіден, бүгін, 30 қарашада Қазақстан 

Дүниежүзілік сауда ұйымының заңды 
түрдегі толыққанды мүшесі болды. Ол ту-
ралы ДСҰ-ның Бас кеңесінің отырысында 
ресми түрде хабарланатын болады. Бұл 
оқиға тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы 
маңызды кезең болып табылады. Ол біздің 
еліміздің толыққанды сауда-экономикалық 
әріптес ретінде мойындалуын айғақтайды. 
Қазақстанның ДСҰ-ға өтуі біздің экспорт-
таушыларымыз үшін де, экономикамыздың 
шешуші секторларына келетін шетелдік 
инвесторлар үшін де жаңа мүмкіндіктер 
ашады.
ІІІ. Біздің дағдарысқа қарсы басты 

стратагемамыз
Бүгінде көптеген жайттар Ұлы Қазақстан 

жолы мен Мәңгілік Ел идеясын бастап 
отырған өзімізге байланысты. Біздің 
ұзақ мерзімді, орта мерзімді және таяу 
болашаққа арналған іс-қимыл стратегия-
ларымыз бар.
Қазір және кез келген басқа уақытта 

біздің дағдарысқа қарсы басты стратагема-
мыз үш қарапайым, бірақ маңызды – өсім, 

реформалар, даму ұғымдарымен үндес.
Біріншісі – өсім. Әңгіме ең алдымен, 

экономикалық өсім туралы болып отыр. 
Ағымдағы міндеттерге қатысты алғанда 
бізге Қазақстанның әлемнің неғұрлым 
дамыған отыздығына енуін қамтамасыз 
ететін экономикалық өсім қарқынын 
қалпына келтіру қажет. Біз жеке бастама-
ларды дамыта отырып, өсімнің жаңа ішкі 
көздерін ашуға тиіспіз.
Екінші  –  реформалар .  Олар 

экономиканың, қоғам мен мемлекеттің 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Қазір 
біз «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
жүзеге асырып жатырмыз. Олар өз 
ауқымы жағынан біз 90-шы жылдары 
жүргізген реформалар ауқымына сәйкес. 
Бізге мемлекеттік және корпоративтік 
менеджментті, қаржы және фискалдық сек-
торларды неғұрлым тереңірек реформалау 
мейлінше қажет.
Үшінші – даму. ХХІ ғасырда қоғамның 

барлық салаларын үздіксіз жаңғырту 
дамудың басты факторына айналып отыр. 
Біз Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы, жоғары 
әлеуметтік жауапкершілік, халықтың 
неғұрлым әлсіз буындарына атаулы 
көмек қағидаттарында бүкіл мемлекеттік, 
қоғамдық және жеке институттарды кең 
ауқымды жаңғырту бойынша жұмыстар 
жүргізудеміз.

IV.  Дағдарысқа  қарсы  және 
құрылымдық жаңарулардың бес 
бағыты
Таяу уақыттарда бізге келесі бес 

бағыт бойынша дағдарысқа қарсы және 
құрылымдық кешенді жаңаруларды жүзеге 
асыру қажет.
Б ІР І НШ І .Қаржы  с е к т орын 

тұрақтандыру
Біздің маңызды міндетіміз – қаржы 

жүйесін жылдам тұрақтандыру, оны жаңа 
жаһандық нақты ахуалға сәйкестендіру.
Біріншіден, қаржы секторының теңгенің 

еркін бағамы жағдайында тиімді жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету. Мұндағы қағидатты 
сәт сол, Ұлттық валютаның бағамына 
Ұлттық қор қаржылары есебінен шексіз 
қолдау көрсету тәжірибесіне қайта оралу 
болмайды. Ұлттық банк банк секторының 
барлық субъектілеріне жұмыс істемейтін 
несиелер бойынша стресс-тестілеу 
жүргізуі қажет. Оның нәтижелері бой-
ынша оларды мойындау және есептен 
шығару жөнінде шаралар қабылдау ке-
рек. Капиталдандыру проблемаларын 
шеше алмаған банктер қаржы жүйесінен 
«кетуі» тиіс. Қазақстандық банктер барлық 
халықаралық стандарттарға, соның ішінде, 
Базель комитеті мен Халықаралық валюта 
қорының стандарттарына сәйкес келуі 
қажет. «Долларсыздандыру» құралдарын 
кеңейту арқылы ұлттық валютаға деген 
сенімді нығайтуға қол жеткізудің маңызы 
зор.
Екіншіден, инфляциялық таргеттеу 

шеңберінде Ұлттық банк орта мерзімді 
болашақта инфляция деңгейін 4 пайызға 
дейін төмендетуі керек. Ол үшін пайыздық 
мөлшерлемелерді икемді өзгерту тетігі 
толыққанды пайдаланылуы тиіс.
Үшіншіден, Ұлттық банктегі институттық 

кемшіліктерді жою қажет. Біртұтас 
Зейнетақы қорын, Проблемалы несиелер 
қорын және басқа да қаржы институттарын 
оның бақылауынан шығару керек.
Төртіншіден, 2016 жылы зейнетақы 

активтері жеке қазақстандық немесе 
шетелдік компаниялардың басқаруына 
берілуі тиіс. Зейнетақы жиналымдарының 
табыстылығын арттыру мақсатында 
зейнетақы қаржыларын инвестициялауға 
көзқарастарды қайта қараған жөн. 
Зейнетақы қорына көзқарас пен басқару 
да Ұлттық қорға көзқарас пен басқару 
сияқты болуы керек.
Ұлттық банк қоғам мен қаржы 

мекемелеріне өз қызметінің мәселелері 
бойынша үнемі тиянақты ақпарат 
беріп тұруы тиіс. Қаржы секторына 
қатысушылардың бәрімен қалыпты жұмыс 
бабындағы үнқатысуды жолға қоюдың 
маңызы зор. Осы аталған барлық кезек 
күттірмес шараларды қабылдағаннан 
кейін ғана экономиканы ынталандыруға, 
соның ішінде монетарлық тәсілдермен 
ынталандыруға кірісуге болады. Мен 
жаңа басшылықтың Ұлттық банкті са-
уатты басқаратынына сенемін. Біздің 
бәріміздің де ұлттық валютамыз – теңгеге 
сенуіміз қажет. Теңге салымдары – бүгінде 
азаматтардың жиналымдарын сақтаудың 
ең үздік құралы.

Жалғасы 2-бетте.
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Жалғасы. Басы 1-бетте.
ЕКІНШІ .  Бюджет  саясатын 

оңтайландыру
«Көрпеге қарап көсілу» – бұл, әсіресе, 

жаһандық  дағдарыстың  ықпалы 
жағдайында біз үшін тексерілген қағидат 
және бюджет саясатының дұрыс моделі.
Бүгінде біз бюджетке салықтық 

түсімдердің 20 пайызға дерлік төмендегенін 
айтып отырмыз. Қосылған құн салығын 
төлеу көлемі төрттен бірге, ал табысқа 
корпоративтік салық бойынша 13 пайызға 
төмендеді. Бұл бар болғаны бизнеске 
қосымша қысымды білдіретін болады. 
Бюджет шығындарын Ұлттық қор есебінен 
жабу – көрегендік емес. Біз алдағы 
жылдардың қандай боларын білмейміз. 
Сондықтан менің ұстанымым қағидатты 
– Ұлттық қор қаржыларын ағымдағы 
шығындарға пайдалану тоқтатылуы тиіс. 
Ұлттық қордан республикалық бюджетке 
жыл сайынғы кепілдендірілген, шектеулі 
трансферт бірден-бір тетік болуы керек. 
Үкіметке Ұлттық қор қаржыларын жаңа 
жаһандық өмір шындығы жағдайында 
қалыптастыру мен пайдаланудың жаңа 
тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырамын.
Бізге мемлекеттік кірістер мен 

шығыстардың бүкіл жүйесін қайта қарау 
қажет. Ең алдымен, бюджеттің кіріс ба-
засын ұлғайту керек. 2017 жылы қазіргі 
ҚҚС-тің орнына сатудан түсетін салықты 
енгізу қажет. Барлық тиімсіз салықтық 
жеңілдіктерді жойған жөн. Салықтық 
режімдерді оңтайландыру қажет – тек үш 
деңгей ғана қалуы керек. Олар – жалпы, 
жеке кәсіпкерлер үшін патент және шағын 
және орта бизнес, сондай-ақ, аграрлық сек-
тор үшін арнайы салық режімі. Мұндай ме-
ханизм «көлеңкелі экономиканы» жарыққа 
алып шығатын болады.
Салық саласының мөлдірлігін арттыру 

Үкіметтің басты міндеті болуы тиіс. Тек 
осылай еткенде ғана экономиканың әрбір 
субъектісі салықтарды толық көлемде 
төлеуге мүдделі болмақ.
Үкімет салықтық әкімшілендірудің 

тиімділігін қамтамасыз етуі керек. Бүгінде 
мүлікті жария ету мерзімдері 2016 жылдың 
31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Мүлік 
пен ақшаны заңды айналымға қайтару үшін 
қосымша ынталандырулар қабылданды. 
Құпиялылық пен сот қудалауынан қорғауға 
кепілдік беріледі. Үкіметке жария ету 
жағдайларына тағы бір рет талдау жа-
сауды және қажет болған жағдайда, оған 
қатысушыларға кепілдікті күшейтуді тап-
сырамын. Мен мүлікті жария етуге қатысу 
жөнінде әлі де ойланып жүргендердің 
барлығын осы мүмкіндікті пайдаланып 
қалуға шақырамын.

2017 жылдың 1 қаңтарынан кірістер 
мен шығыстарды жаппай декларациялау 
күшіне енеді. Одан кейін, олар қайда бол-
са да, олардың шығу төркіні мен салық 
салынуын анықтау үшін, соның ішінде 
Экономикалық ынтымақтастық пен даму 
ұйымының көмегімен, есепшоттар мен 
активтерді анықтау бойынша шаралар 
қабылданатын болады.
Енді бюджет шығындарын оңтайландыру 

жөніндегі шаралар туралы. Үкіметке 
барлық бюджеттік бағдарламаларға толық 
ревизия жүргізуді тапсырамын. Дағдарыс 
жағдайында әр теңге де маңызды. 
Тиімсіз шығындар немесе жеке сектор 
есебінен жабылуы мүмкін шығындар бюд-
жеттен шығарылуы тиіс. Өңірлік және 
индустриялық даму бағдарламаларының 
шығындарын қайта қарау қажет.
Мемлекеттік шығындар мен субси-

диялар жүйесін де қайта қараған жөн. 
Бүгінде бүтіндей бір салалар мемлекет 
есебінен өмір сүруде. Сонымен бірге, 
мәселен, «ҚазАгро» корпорациясы 
арқылы көрсетілетін мемлекеттік қолдау 
құралдары бүкіл ауылшаруашылық та-
уар өндірушілердің тең жартысы үшін 
қолжетімді емес. Бюджет шығындарын 
жеңілдету үшін мемлекет-жекеменшік 
әріптестігі тетігін белсендірек қолдану 
қажет. Экономиканың басым салаларына 
жеке инвестицияларды ынталандыру бой-
ынша қосымша шаралар қарастыру керек. 
Жеке инвесторларды жол, газ құбыры, ау-
руханалар, мектептер және басқа да нысан-
дар құрылысына ғана емес, сонымен бірге, 
оларды қайта жаңғыртуға және техникалық 
қызмет көрсетуге тартудың да маңызы зор. 
Бюджет шығындарын оңтайландырудан 
босаған барлық қаржыны бірінші кезекте 
халық үшін нақты нәтижелер әкелетін 
жобаларға бағыттау қажет.
ҮШІНШІ. Жекешелендіру және 

экономикалық бәсекелестікті ынта-
ландыру
Бүгінде тұрақты экономикалық өсімді 

қамтамасыз ету үшін ішкі ресурстарды 
барынша босатудың маңызы зор. Ол 
үшін біз екі тиімді құралды – кең ауқымды 
жекешелендіруді және бәсекелестікті 
ұлғайтуды пайдалануға тиіспіз. Бүгінде 
өсім мен бәсекелестікті не ұстап тұр?
Ең алдымен, үлкен мемлекеттік сектор – 

7 мыңнан астам кәсіпорындар. «Самұрық-
Қазына» және «ҚазАгро» холдингтері 
өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының ора-
сан зор активтеріне тиімді бақылау жасай 
алмайды. «Самұрық-Қазына» қорының 
активтері ІЖӨ-нің 40 пайыздан астамын 
құрайды, 500-ден астам «немерелер» 
мен «шөберелерден» тұрады. «ҚазАгро» 
және «Бәйтерек» холдингтері бюджет пен 
банктер арасындағы тиімсіз делдалдарға 
айналды. Осылардың бәрі далиған штат-
тармен және орасан бюджеттік ресурстар-
мен қоса жүреді, сонымен бірге, жеке инве-
стициялар мен бастамаларды ығыстырып 
шығаруға апарып соқтырады.
Қазір мемлекеттік сектор нысандарын 
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ЖОЛДАУЫЖОЛДАУЫ
жекешелендіруге шектеулерді алып тастау 
маңызды. «Мемлекеттік мүлік туралы» 
Заң мен Азаматтық кодекстің бірқатар 
ережелерін қайта қарап, жекешелендіруге 
жатпайтын стратегиялық нысандардың 
санын қысқарту қажет. Үкіметке 
мемлекеттік меншіктегі ұйымдардың бәрін 
қоса отырып, Жекешелендірудің жаңа 
бағдарламасын жасауды тапсырамын. 
Олардың ішінде, «Самұрық-Қазына», 
«Бәйтерек» және «ҚазАгроға» кіретіндері 
де бар. Жекешелендіруден кейін осы 
үш басқарушы холдингтің бәрі ықшам 
ұйымдарға қайта құрылымдалатын бо-
луы тиіс.
Жекешелендіру әділетті нарықтық баға 

бойынша, ашық және бәсекелі жүзеге 
асырылуы керек. Мұнда акцияларды 
қор нарықтарына орналастыру мен 
ашық аукциондар шешуші тетіктерге 
айналуы тиіс. Оған қазақстандық және 
шетелдік инвесторларды барынша мол 
қатыстыру үшін жағдай жасау керек. 
Үкіметке барлық акционерлердің мүлкінен 
айырылғандардың активтерін сатып алуға 
деген басым құқықтарын алып тастауды 
тапсырамын.
Әрі қарай, Үкімет еркін және саламатты 

бәсеке үшін жағдайлар жасауы тиіс.
Біріншіден, Үкіметке антимонополиялық 

қызметті күшейту бойынша нақты 
ұсыныстар жасауды тапсырамын. Бізге 
антимонополиялық ведомство тура-
лы   мәртебесі мен жұмыс тәртібі нақты 
регламенттелген жеке заң керек.
Екіншіден, бағаны жасанды реттеу 

түрінде нарықтық ынталандыруларға 
қатысты бұрмалауларды жою қажет. 
Үкіметке экономиканың барлық секторла-
рында нарықтық баға қалыптастыруға әрі 
қарай көшуді жалғастыруды тапсырамын.
Үшіншіден, бәсекелестік саласындағы са-

ясат банкроттық және тиімсіз компаниялар-
ды оңалтуды тиімді реттеу үдерістерімен 
қоян-қолтық жүруі тиіс. Нарықтық эконо-
мика – күштілердің бәсекесі. Жеңілгендер 
нарықтан кетуге немесе қайтадан 
бастауға мүмкіндік алулары керек. Бізде 
мұндай жоқ. Тиімсіз компаниялар  мем-
лекеттен түрлі түрдегі субсидиялар мен 
жеңілдіктер алу үшін кезекке тұрады. 
Бірде-бір дамыған елде компаниялардың 
банкроттығы саланың ыдырауына не-
месе жұмысшыларын босата отырып, 
кәсіпорынның тоқтауына алып келмейді. 
Тиімсіз менеджерлердің орнына өзімен 
бірге инвестициялар әкелетін жаңа меншік 
иелері келеді. Біз бәсекеге қабілетсіз компа-
нияларды мемлекет есебінен «сүйремеуге» 
тиіспіз. Үкіметке  жеке және заңды тұлғалар 
үшін банкроттықтың нақты және түсінікті 
ресімдерін жасауды тапсырамын. Ол ба-
рынша жеңілдетілген болуы тиіс.
Кәсіпкерлер, іскер азаматтар!
Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді 

дамытып, аяққа нық тұруларыңызға 
барлық жағдайды жасады. Бүгінгідей сын 
сағаттарда сіздерге үлкен жауапкершілік 
артылады. Жекешелендірудің жаңа 
легіне белсенді қатысыңыздар, қаржыны 
заңдастырып, ашық жұмыс істеңіздер. 
Қуатты ел болу – бәсекеге қабілетті болу 
деген сөз. «Қазақстанда жасалған» әрбір 
бұйымда төрт қасиет – сапалы, ыңғайлы, 
әдемі және арзан болуы керек. Сонда 
ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді болады. 
Өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек, бізді 
сырттан келіп ешкім жарылқамайды.
Мен кәсіпкерлер табына, барлық 

ауқатты қазақстандықтарға, барлық 
бизнесмендер мен іскер адамдарға сөз 
арнағым келеді. Мемлекет жекешелендіру 
мен экономикалық ырықтандыру бой-
ынша біздің тарихымызда бұрын-соңды 
болмаған қадамдарға барып отыр. Еліміз 
қазірдің өзінде көпшіліктеріңізге ақша 
табуға  және іскерлік журналдардың бірінші 
беттерінен көрінуге мүмкіндік берді. Мен 
сіздерді капиталдарды заңдастыруға, 
жекешелендіру тендерлеріне белсенді 
қатысуға шақырамын. Осылайша сіздер 
өздеріңізге және Қазақстанға, барша 
халқымызға жәрдемдесетін боласыздар.

 ТӨРТІНШІ. Жаңа инвестициялық 
саясаттың негіздері
Таяудағы онжылдықта Қазақстанның 

алдында тұрған міндеттер:
– экономиканың жыл сайынғы өсімін 5 

пайыз деңгейінде қамтамасыз ету;
– өңделген тауарлардың экспортын 

2015 жылмен салыстырғанда кем де-
генде екі есе ұлғайтып, оны жылына 30 
миллиард долларға дейін жеткізу;

–  экономикаға  жыл  сайынғы 
инвестициялардың көлемін 10 миллиард 
доллардан астамға ұлғайтып, тұтастай 
алғанда 10 жыл ішінде – кем дегенде 100 
миллиард долларға жеткізу;

– 660 мыңнан астам жаңа жұмыс 
орындарын құру, еңбек өнімділігін 2 
еседен астамға арттыру.
Экономикалық өсімнің  мұндай 

қарқыны тек экспорттық табыстар 
ағынын мүмкін ететін жаңа драйверлер 
қалыптастыру есебінен ғана қамтамасыз 
етіле алады.
Жаңа жаһандық нақты ахуалдың мәні 

тек әртараптандырылған экономиканың 
ғана  жаһандық дағдарыс салдарына 
тиімді қарсы тұра алатынында болып 
табылады. Сондықтан да біз индустрия-
ландыру бағдарламасын жүзеге асыру 
үстіндеміз. Бізге жаңа инвестициялық 
саясат керек.
Біріншіден, трансұлттық корпорацияларға 

екпін түсіре отырып, жеке инвестиция-
лар тарту маңызды. Біз «күрделі инве-
стициялар» тарту үшін оңтайлы орта 
қалыптастыруымыз керек. Осы жылы 
«Астана» Халықаралық қаржы орталығын 

құру туралы шешім қабылданды. Ол 
исламдық қаржыландыру, приват-банкинг 
және қайта сақтандыру салаларында 
өңірлік хаб болады. Қазақстан күшті ин-
ституттары, білікті, тиімді және болжамды 
үкіметі бар өңірдегі көшбасшы-елге айна-
луы тиіс. Бізде  озық техникалық кадрлар, 
әлемдік деңгейдегі инфрақұрылымдар бо-
луы тиіс, қоғамдық тәртіп пен адамдардың 
жеке қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі керек.
Инвестициялық ахуалды жетілдіруге 

бағытталған реформаларды әрі қарай 
жалғастыру ЭЫДҰ  және басқа да 
халықаралық қаржы институттарымен 
бірлесіп жүргізілуі тиіс. Үкіметке үш ай 
мерзім ішінде инвестициялық ахуалды 
жақсартудың егжей-тегжейлі жоспарын жа-
сап ұсынуды тапсырамын. Бұдан бөлек, ин-
весторлармен жұмысты белсенді ете түсу 
үшін инвесторлар тарту мен инвестициялық 
ахуалды жақсартуға бағдарланған Үкімет 
кеңесін құруды тапсырамын. Өңірлерде 
жергілікті маңыздағы жобаларды жүзеге 
асыру үшін инвестициялар тартуға қажетті 
осындай кеңестер құру керек.
Екіншіден, экономикалық өсімнің өңірлік 

драйверлерін қалыптастыру маңызды. 
Барлық инвестициялық жобалар тікелей 
өңірлерде жүзеге асырылады. Сондықтан, 
6 макроөңірлер – Оңтүстік, Солтүстік, 
Орталық-Шығыс, Батыс, Алматы, және 
Астана үшін жеке бағдарламалар жа-
сау қажет. Ірі өңірлік жобалар айнала-
сында шағын және орта бизнесті да-
мыту керек. Сондықтан, кәсіпкерлікті 
қолдаудың «Бизнестің жол картасы-
2020» бағдарламасы макроөңірлердің 
инвестициялық бағдарламаларының бір 
бөлігі болуы тиіс. Еңбек ресурстарының 
жұмылғыштығын жоғарылату бойынша, 
бірінші кезекте, еңбек күші артық өңірлердің 
еңбек күші жетіспейтін өңірлерге миграция-
ларды ынталандыруға бағытталған шара-
ларды алдын ала қарастыру қажет.
Макроөң ірлер  «Нұрлы  Жол» 

бағдарламасы шеңберінде құрылатын 
біртұтас көліктік, логистикалық және 
коммуникациялық құрылым аясында 
бірігулері тиіс. Қазіргі кезде «Орталық 
– Оңтүстік», «Орталық – Шығыс», 
«Орталық –Батыс» шешуші бағыттары 
бойынша 11 жоба жүзеге асырылуда. 
«Боржақты – Ерсай», «Алматы – Шу» 
теміржол желілері мен Құрық портындағы 
паромдық өткел құрылыстары жүргізілуде. 
Бұл жобалар қазірдің өзінде 72 мың адам-
ды жұмыспен қамтып отыр. Үкіметке 
аталған бағдарламаларды жүзеге асыру 
ісін белсенді ете түсуді тапсырамын.
Сонымен қатар, экономикалық конъюн-

ктураны есепке ала отырып, қаржыландыру 
көздерін әртараптандыру қажет. Менің ҚХР-
ға сапарым барысында ЭксимБанкпен 2,6 
миллиард доллар сомасында займ тарту 
туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Қазір 
мемлекеттік бюджет есебінен көптеген жол-
дар салынып жатыр. Бірақ, бұл жобаларға 
шетелдік және жергілікті инвесторларды да 
тарту керек. Жақын болашақта «Нұрлы 
Жол» бағдарламасы жобаларына жеке 
капиталды тарта отырып, қаржыландыру 
моделіне келтіру керек.
Үшіншіден, қазір әлемдік және өңірлік 

рыноктарда экспорттық тауашаларды 
белсендірек игерген жөн. Біз жақын жатқан 
елдердің экономикалық әлеуеттерін тиімді 
пайдалануға тиіспіз. Бірінші кезекте, бұлар 
–Қытай, Ресей, Иран, Моңғолия, Үндістан, 
Пәкістан, Орталық Азия және Кавказ 
елдері. Аталған елдер жыл сайын 3,5 трил-
лионнан астам доллардың тауарлары мен 
қызметтерін импорттайды. Еуразиялық 
экономикалық одаққа шешуші өңірлік ры-
ноктармен еркін сауда туралы келісім жаса-
су қажет. Үкімет аталған мәселелерді біздің 
әріптестерімізбен бірлесіп жасап, бәріміз 
үшін пайдалы етіп шешуі тиіс. СІМ-ге осы 
міндеттерді орындау үшін Қазақстанның 
шетелдердегі мекемелерінің барлық ре-
сурстарын іске қосу қажет.
Төртіншіден, бізге техникалық кад-

рлар дайындау жүйесін барынша дамы-
ту қажет. Техникалық және кәсіби білім 
беру инвестициялық саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі болуы тиіс. Бұл үшін 
Германиямен, Канадамен, Австралиямен 
және Сингапурмен кадрлар дайындау 
орталығын бірлесіп құру керек. Олар бүкіл 
еліміз үшін техникалық және кәсіби білім 
беру жүйесінің моделі болады.
Бесіншіден, Қазақстан экономикасының 

инновациялық әлеуетін арттырған жөн. 
Болашақтың экономикасын құру үшін негіз 
қалау маңызды. Смарт-технологиялар, 
жасанды интеллект, киберфизикалық 
жүйелер интеграциялары, болашақтың 
энергетикасы, жобалау және инжиниринг 
салаларында біліктілікті дамыту қажет. 
Мұны тек тиімді ғылыми-инновациялық 
жүйе құру арқылы ғана жасауға болады. 
Назарбаев Университеттің  «Астана биз-
нес кампусы» хайтек-паркінің базасы мен 
Алматыдағы «Алатау» технопаркінде 
қалыптастырылатын қуатты зерттеу 
университеттері мен инновациялық 
кластерлері оның негізіне айналады. 
Астанада ЭКСПО-2017 Халықаралық 
мамандандырылған көрмесін өткізу бізге 
«жасыл технологияларға» негізделген 
жаңа энергетиканы белсенді дамытуға 
жақсы мүмкіндік береді.
БЕСІНШІ. Жаңа әлеуметтік саясат
Серпінді экономикалық өсім көптеген 

жылдар бойы бізге белсенді әлеуметтік 
саясат жүргізіп, адамдардың өмір сапасын 
бірнеше есе арттыруға мүмкіндік берді. 
Барлық жаһандық дағдарыстардың теріс 
ықпалына байланысты экономикамыз тап 
болған бүкіл қиындықтарға қарамастан, біз 
әркез қазақстандықтардың әл-ауқатын арт-

тырып келдік. Он жылда әлеуметтік салаға 
мемлекеттік шығындар нақты көрсеткіш 
бойынша 3 есеге жуық өсті. Әлеуметтік 
сала мен мемлекеттік басқаруда жұмыс 
істейтіндердің саны 1,2 миллион адам-
нан асады. Мемлекет жәрдемақы мен 
төлемдердің үлкен көлемін қамтамасыз 
етуде. Оларды 1,5 миллионнан астам 
азамат алады.
Экономикалық тәуекелдерге, жалпы, 

ештеңеге де қарамастан, біз халықты 
әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асы-
руды жалғастырамыз. Мен 2016 жылдың 1 
қаңтарынан бастап денсаулық сақтау сала-
сы қызметкерлерінің еңбекақысы орташа 
алғанда – 28 пайызға дейін, білім беру са-
ласы қызметкерлерінікі – 29 пайызға дейін, 
әлеуметтік қорғаудағы қызметкерлердікі 40 
пайызға дейін артатынын жариялаймын. 
Мұнда бюджет қызметкерлерінің түрлі 
категорияларына қатысты сараланған 
тәсіл қолданған ұтымды. Алдағы жылы 
мүгедектігі мен асыраушысынан айырылуға 
байланысты әлеуметтік жәрдемақылардың 
25 пайыздық өсімі, сондай-ақ, стипен-
диялар қамтамасыз етілетін болады. 
2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап біз 
инфляция  деңгейінің алдын ала оты-
рып, ынтымақты зейнетақыны 2 пайызға 
индекстейміз. 2016 жылы «Б» корпусындағы 
мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы 
30 пайызға арттырылатын болады. Бұл 
мақсаттарға қаржыны біз бюджеттік 
шығындарды оңтайландырғаннан кейін 
үнемдейміз. Осылайша біз еңбекақыны 
өсіру үшін қаржы тауып, өзіміздің халық 
алдындағы әлеуметтік міндеттемелерімізді 
орындаймыз!
Мен барлық әлеуметтік жағынан әлсіз 

қорғалған жіктерге сөзімді арнамақпын. 
Біз мұқтаждарға қашанда көмек қолын 
созып келдік. Сонымен қатар, әлеуметтік 
әділеттілік бұрмаланбауы тиіс. Өйткені, әрбір 
әлеуметтік төлем – бұл жай бюджетке ғана 
емес, әрбір жұмыс істейтін қазақстандыққа 
қосымша салмақ. Әлеуметтік әділеттілік 
идеясы жұмыс істейтін қазақстандықтарға 
қатысты әлеуметтік әділетсіздікке айнал-
мауы тиістігін нақты түсіну керек. Бұл – 
солардың ақшасы!
Бүгін де тек Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамы  ғана  сыртқы сілкіністерге орнықты, 
тиімді экономиканың нақты негізі болуға 
қабілетті. Азаматтарға әлеуметтік қолдауды 
кеңейту мақсатында Үкіметке 2016 
жылдың бірінші тоқсанының соңына дейін 
еңбекпен қамтудың жаңа Жол картасын 
жасауды тапсырамын. Бағдарламаларды 
қаржыландыру көлемі 2009-2010 жылдары 
жүзеге асырылған осыған ұқсас Жол карта-
сымен салыстырғанда ұлғайтылатын болуы 
тиіс. Бұл жергілікті инфрақұрылымдарды 
дамыту мен елді мекендерді абаттандыру 
жобалары есебінен еңбек рыногының 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін болады. 
Кадрларды кең ауқымды қысқа мерзімді 
қайта даярлау мен біліктілігін арттыру 
ұйымдастырылады. Кәсіпкерлікті дамыту 
үшін микронесиелеу кеңеюде.
Бүгін мен жаңа әлеуметтік саясат жасау 

міндетін қоямын. Мемлекеттің әлеуметтік 
саладағы рөлі әлсіз қорғалған азаматтарды 
қолдаумен және адам капиталына инвести-
цияларды қамтамасыз етумен шектелетін 
болуы тиіс. Атаулы әлеуметтік қолдау тек 
мұқтаж адамдарға, олардың нақты табы-
стары мен өмір сүру жағдайын бағамдау 
негізінде, көрсетілетін болады. Басқалар 
ақшаны өздері, өздерінің еңбектерімен 
табулары тиіс. Азаматтарымыздың жеке-
леген топтарының ерекше сұраныстарын 
ескере отырып, өмір сүрудің ең төменгі 
деңгейінің құрылымдарын қайта қарау 
және оның түрлі деңгейлерін белгілеу 
қажет. Үкіметке үш ай ішінде әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесін оңтайландыру 
бойынша ұсыныс енгізуді тапсырамын.
Еңбек ете алатындарға мемлекеттік 

қолдау тек олардың қайта оқуға неме-
се еңбекпен қамту бағдарламаларына 
қатысулары негізінде ұсынылатын болуы 
тиіс. Үкіметке әлеуметтік көмектің мұндай 
түрлерін 2017 жылдан бастап енгізуді тапсы-
рамын. Әлеуметтік саясаттағы мемлекеттің 
басымдығы адам капиталын дамытуға кең 
ауқымды инвестициялар болуы тиіс. Біз 
бұған дейін қабылданған бағдарламаларға 
сәйкес, білім беру және денсаулық сақтау 
салаларын жаңғыртуды жалғастыруымыз 
керек. Мен 2017 жылдан бастап жаңа 
жоба – «Баршаға арналған тегін кәсіби-
техникалық білім» бағдарламасы баста-
латынын жариялаймын. Үкіметке оны 
жасауға кірісуді тапсырамын.
Қазақстанның жас азаматтары!
Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді 

болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. 
Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл 
барыңдар.   Шеберліктің шыңына жете 
білсеңдер  мамандықтың бәрі жақсы. Қазір 
техникалық мамандықтардың, ғылым мен 
инновацияның күні туған заман. Ерінбей 
еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, 
жалықпай техника меңгерген адам озады.  
Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. 
Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі ре-
формалар мен атқарып жатқан қыруар 
істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін 
жасалуда.
Мен  жастарымызды  жұмысшы 

мамандығын белсенді меңгеруге 
шақырамын. Жұмысшы мамандықтарын 
меңгеру керек. Кезінде мен де жұмысшы 
киімін киюден бастадым, домна пеші 
от-жалынының жанында тұрдым. Үлгі 
алыңдар! Жылдар өтеді, бірақ, осы өмірлік 
тәжірибелерің, сендер қандай өмір жо-
лын таңдап алсаңдар да, міндетті түрде 
кәделеріңе жарайды.
Тұтастай алғанда, Жолдауда ілгерілетіп 

отырған шаралардың барлығы нақты 
сипатқа ие және, әдеттегісінше, сенімді 
қаржыландырумен қамтамасыз етілген. 
2014-2015 жылдары шағын және орта 
бизнесті дамытуға 1 триллион теңге 
бөлініп үлгерілген болатын. «Нұрлы Жол» 
бағдарламалары жобаларына – 2,7 трил-
лион теңге. 2,7 триллион теңге Қазақстанға 
халықаралық қаржы ұйымдары тарапы-
нан бөлінді. Қытай Халық Республикасы 
2,7 миллиард доллар көлемінде несие 
берілді. Тұтастай алғанда, осы Жолдау 
жобаларын жүзеге асыруға 7,5 триллион 
теңге тартылмақ. Осы қаржыларды тиімді 
пайдалану – Үкіметтің басты міндеті және 
жауапкершілігі.
Қиындықтарды еңсеруде біз жалғыз 

емеспіз. Өзіміздің салмақты сыртқы сая-
си қызметімізбен біз бүкіл әлем бойын-
ша көптеген достар таптық. Олар бізді 
қолдап келеді. Сіздер менің сапарла-
рыммен әлемнің жетекші елдерінің 
көшбасшыларымен келіссөздерімнің 
куәгерлері болдыңыздар. ҚХР-мен 23 
миллиард долларға шикізаттық емес 
сектордағы ынтымақтастық туралы 
уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл – 40-
тан астам жаңа кәсіпорын салынады деген 
сөз. Лондон мен Парижге сапарларым да, 
экономикалық ынтымақтастық тұрғысынан 
алғанда, табысты болды. Жасалған 
келісімшарттардың жалпы сомасы 11,5 
миллиард долларды құрайды. Елімізге 
Ресей Президентінің сапары біздің дәстүрлі 
ізгі көршілестік қарым-қатынастарымыздың 
тұрақтылығы мен беріктігін  және 
экономикалық интеграцияның дамып 
келе жатқанын көрсетті. Жапония премьер-
министрінің сапары инвестициялық және 
технологиялық ынтымақтастықтың 
көкжиегін кеңейтетін болады. Бізге тұңғыш 
рет «Тойота» концерні келіп, Қазақстанда 
автомобильдер шығарады.
Басты нәтижелердің бірі бізге 

халықаралық қаржы институттарының 
жоғары сенімі болып табылады. Осындай 
күрделі кезеңде біздің реформалары-
мызды қолдай отырып, олар 9 миллиард 
доллар көлеміндегі қаржы ресурстарына 
қол жеткізуімізге жол ашты. Біз Еуропалық 
Одақпен тереңдетілген әріптестік пен 
ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойдық. Біз әлемдік қоғамдастықпен ядро-
сыз әлем үшін, терроризм мен экстремизм-
ге қарсы күресте біргеміз. Біз кез келген 
жанжалдардың бейбіт жолмен шешілгенін 
қалаймыз және осы үшін қолымыздан 
келгеннің бәрін жасаймыз.
Дүниежүзінде біз бастаған реформа-

лар туралы, Жүз қадам туралы жақсы 
біледі және оларды қолдайды. Біз 
достарымыздың көңілін қалдырмауға 
тиіспіз. Бұл реформалар, мен аталған 
Жолдауда алға қойған олармен өзара бай-
ланысты міндеттерді орындау оңай бол-
майды, мүмкін, тіпті, ауыр соғуы ықтимал. 
Бірақ, оларға балама жоқ. Егер біз осының 
бәрін жасамайтын болсақ, онда әлемдік 
дамудан үмітсіз кейіндеп қаламыз. Бірақ 
біз, әдеттегідей, белгілегендеріміздің бәрін 
жасаймыз.
Құрметті отандастар!
Жаңа 2016 жылдан Ұлт жоспары 

шеңберінде қабылданған жаңа заңдар 
жұмыс істей бастайды. Бүгін мен экономи-
камызды, мемлекетіміз бен қоғамымызды 
нығайтуды көздейтін жаңа шаралар тура-
лы хабарладым. Барлығымыздың мойны-
мызда еліміздің болашағы үшін орасан зор 
жауапкершілік жатыр. Алдымызда қиын 
жұмыстар күтіп тұр. Қазақстан халқына 
Жолдауымдағы барлық міндеттерді жүзеге 
асыруда мен «Нұр Отан» партиясына ерек-
ше орын беремін. Жолдау барлық партия 
мүшесі үшін іс-қимыл негізі және таяудағы 
жылдарға арналған бағдарлама болуы 
тиіс. Кең көлемді түсіндіру жұмыстарын 
жүргізіп, адамдарды жұмылдыру, қойылған 
барлық міндеттерді орындауда біріктіру 
керек. Партиядан сайланған депутаттар 
дағдарысқа қарсы және құрылымдық қайта 
жаңғыруларды заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз етулері тиіс. Мен барлық саяси 
партияларды, қоғамдық бірлестіктерді, 
барлық азаматтарды Отанымыздың игілігі 
жолындағы ортақ іске бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығара отырып жұмылып, 
аталған Жолдауды жүзеге асыруға белсене 
қатысуға шақырамын.
Келе жатқан күрделі кезең біз үшін 

еңсеру кезеңі болады. Біз жаңа жаһандық 
дағдарысты міндетті түрде жеңеміз. 
Бұл үшін бізде біртұтас ерік-жігер, 
халық бірлігінің берік дәстүрлері бар. 
Біз Қазақстанымызды дамудың жаңа 
шептеріне шығаратын боламыз!
Қымбатты қазақстандықтар!
Дағдарыстардың бәрі өткінші, өтеді де 

кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ 
болашағы сияқты ұлы құндылықтар ғана 
мәңгі. Мен айтып өткеннің барлығы жеңуге 
болатын, біз жеңе алатын бөгеттер. Біз 
көлденең шыққан кедергілерге кідірмей, 
дамыған 30 елдің қатарына қосылу 
мақсатына қадам басамыз.
Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым 

Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі бар. 
Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын 
нығайтқан біздің тарих алдында жүзіміз 
жарқын! Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, 
тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік!
Мен  халқыма  сенем і н.  Кө к 

байрағымыздағы алтын қырандай еліміз 
қанатын кеңге жайып, асқар биіктерден 
көрінсін!  Барды бағалап, жоқты жа-
сай білген жасампаз жұртымыздың көк 
байрағы әрдайым биікте желбіресін!

Алға, Қазақстан!
Астана, 2015 жылғы 30 қараша.

Ақорда kz.
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Қарашаның  26-ы  күні 
жетім және ата-аналарының 

қамқорлығынсыз  қал ған 
балаларға арналған Айыртау 
мектеп-интернатында «Ризашылық» 
– «Мейірімділік балалар игілігі үшін!» 
атты қайырымдылық мерекесі бо-
лып өтті.  
Қайырымдылық мерекесінің негізгі 

мақсаты – балаларға көңілді отбасылық 
күй сыйлау, бүлдіршіндерді ересек 
жандардың ыстық ықыласына бөлеп, 
ерекше назар аудару. Бұған қоса атаулы 
мереке мектеп-интернаттардың, балалар 
үйлерінің тәрбиеленушілерінің өміріне ете-
не араласқан барлық адамдарға олардың 
ризашылық сезімдерін қалыптастырып, 
балаларды адамдарға түсінушілікпен 
қарауға, сыйластыққа, қайырымдылық 
пен мейірбандылық қағидалары бойынша 
өмір сүруге үйретіп, мәдениетті, келісім 
мен бірлікті дамытуға ынталандырады. 
Айыртау мектеп-интернатының кіре 

берісі мерекелік тұрғыда безендіріліп, 
Айыртау ауданы әкімінің балаларға тәттіге 
толы торттары, «Отау ТВ» ұлттық сандық 
теледидар жабдығына арналған сер-
тификаты, интернаттағы жанұялардың 
демеушілерінің арнайы сыйлықтары 
(жиһаздар, тұрмыстық техникалар) 
орналастырылған.
Қайырымдылық мерекесіне қатысқан 

аудан басшысы, «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров демеушілер сыйға тарту 
етілген сыйлықтарды аралап көрді.
Сонан соң акт залында ұйым-

Мереке мезеті

Қазақстан балалары – Нұрлы жолменҚазақстан балалары – Нұрлы жолмен
дастырылған мерекелік шараға ұласты. 
Салтанатты мерекені ашқан жетім және 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-
интернатының директоры Елемес Қалиев 
интернат тәрбиеленушілерін құттықтай 
келе, аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 
мен демеушілерге алғысын жеткізді. 
Жеткіншектер алдында сөз алған ау-

дан әкімі Ағзам Тастеміров: «Бостандық 
пен теңдікті арқау еткен, Тәуелсіз 
Отанымыздың іргетасын қалаушы 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күнімен шын жүректен 
құттықтаймын және де игі мейрам 
– Ризашылық күні де құтты болсын! 
Болашақта тәуелсіз мемлекетіміздің 
қадірлі азаматтары болып, Отанымыздың 
игілігі үшін еңбек ететіндеріңе сенімдімін. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы Жол 

– болашаққа бастар жол» атты Жол-
дауында барлық қазақстандықтарды өз 
елінің патриоты болып, Отанымыздың 
дамып, алға басуына бар ынта-жігерлерін 
қосу керек деп атап көрсетті. Көбірек 
оқып, ой-өрістеріңді кеңейтіп, оқуда 
жоғары жетістіктерге жете беріңдер. 
Ынтамен оқыған адам ғана көздеге 
мақсатына жетеді» - дей келе, балалар-
ды айтулы мерекемен және Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
күнімен құттықтап, әр балаға бақыт пен 
шаттық тіледі. 

«Ризашылық» мерекесінде мектеп-
интернаттағы әр отбасының демеушілері 
сахна төрінде өздерінің қамқорлығындағы 
отбастары мүшелерін айтулы мейрамда-

рымен құттықтап, өздерінің сыйлықтарын 
табыстаса, интернат тәрбиеленушілері 
өздерінің шексіз алғытарын демеушілеріне 
қолдан жасаған арнайы ескерткіш 
сыйлықтарын да тарту етті. 
Мерекелік дастархан басында әр отба-

сы өз демеушілерімен бірге көңілді әндер 
шырқап мәз болса, дастарханға әкелінген 
тәтті торттардан да құр қалмады.
Мерекелік шара түстен кейін аудандық 

Ақан сері атындағы Мәдениет үйінде 
аудандық кітапхананың балалар бөлімі мен 
Мәдениет үйі қызметкерлерінің бірігуімен 
«Ризашылық» акциясы аясында «Бар 
мейірім балаларға» тақырыбында ойын 
бағдарламаларымен ұйымдастырылған 
«Көбірек қимылда!» атты би кешімен 
жалғасты.
Аталмыш шараға ауданымыздағы 

мектеп-интернаттың оқушылары қатысты. 
Кештің басынан аяғына дейін белсене 
араласқан оқушылар түрлі ойындар 
ойнап, сазды, екпінді әуендерге билеп, 
тамаша кештің қатысушылары болып, бұл 
кешті өте көңілді сипатта өткізді.
Кешқе қатынасқан әрбір оқушы естелік 

сыйлықтармен марапатталды.
Бұл күні балалар мен ересектер 

жылулық пен қуаныш ахуалында бір-
бірімен Ризашылық күнінде алған әсерлері 
туралы емін-еркін бөлісті. Бұл – ең ба-
стысы.
Әрине,  «Ризамыз бүгінге біз, ризамыз 

қазірге!» деген алғыс сөздері балалар 
жүрегінде мәңгі қалатыны сөзсіз. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ.

Ата -бабаларымыздан 
қалған кең-байтақ даланың 

сәулеті мен дәулеті арттырған, 
толтырған,  ынтымағы  мен 
бірлігін жарастырған, сан түрлі 
ұлт пен ұлыстың басын бір арнаға 
тоғыстырған, Қазақ елін күллі әлемге 
паш еткен Тұңғыш Президент күніне 
орай Ақан сері атындағы аудандық 
Мәдениет үйінде салтанатты жиын 
өтті.
Елінің аманатын арқалаған Тұңғыш 

Президент күні тойлана бастағаннан бері 
бірер жылдың ішінде халықтық мерекеге 
айналып үлгерді. Қыраны қалықтаған 
көк Туымыз сахна төрінен табылып, 
еліміздің Мемлекеттік Әнұраны орында-
луымен ашылған кеште аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміров: 

- Халқымыздың сенім артқан пара-
сатты перзенті – Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев елді ширек ғасырға 
жуық уақытта жасампаз мемлекетке айнал-
дырды. Дүние жүзінде қалыптасқан саяси 
қайшылықтарға қарамастан, Қазақстан 
«2030 стратегиясын» қабылдады. Бұл 
тарихи құжаттағы міндеттер мерзімінен 
бұрын орындалды. Қазақстан «2050 
стратегиясын» бекітіп, дамыған 30 елдің 
қатарына енуді мақсат етті. 
Кешегі ғана халыққа арнаған «Қазақстан 

жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, ре-
формалар, даму» атты Жолдауында Ел-
басы жаһандық дағдарысты жағдайларға 
байланысты қиындықтардан шығудың 
нақты бес бағытын дәлелдеп, шешу жол-
дарын айқындап берді. Қазіргі таңда кең 
байтақ елімізде Президенттің бастамасы-
мен атқарылып жатқан игі істер тәуелсіз 
Қазақстанды бұдан да биік шыңдарға 
көтеретініне күмәніміз жоқ, - дей келе, 
барша айыртаулықтарды мәртебелі ме-
рекемен құттықтады. Сонан соң ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына 
қосқан үлестері үшін және Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күнін 

1 Желтоқсан – Тұңғыш Президент күні

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ПЕРЗЕНТІ

мерекелеуге орай Солтүстік Қазақстан об-
лысы әкімінің Құрмет грамотасын аудан 
әкімінің орынбасары Аманбек Махметовке 
табыстаса, облыс басшысының Алғыс 
хатымен «Айыртау Информ» ЖШС-нің 
директоры Ирина Бурковская марапат-
талды. Ал осыдан бір күн бұрын облыста 
өткен салтанатты жиында Саумалкөл 
ауылындағы агротехникалық колледжінің 
директоры Серік Мусин облыс әкімінің 
Құрмет грамотасымен марапатталған 
болатын.
Салтанатты мереке сахнасында 

еңбек ардагері Көпей Омароваға «Қазақ 
хандығының құрылғанына 550 жыл» 
естелік белгісі де табыс етілді.
Сондай-ақ аудан әкімінің Құрмет гра-

моталарымен  Қаратал ауылдық округінің 
әкімі Ардақ Дауылбаев, ауданның ауыл 
шаруашылығы бөлімінің іс жүргізуші-бас 
маманы Сәуле Кенеспаева, аудандық 
аурухананың дәрігері Галина Микрюко-
валар марапатталса, аудан басшысының 

Алғыс хаттары аудандық аурухананың 
медбикесі Ақлима Аюловаға, Айыртау 
ауыл шаруашылығы колледжінің ди-
ректоры Сайлау Жанаевқа, ауданның 
жұмыспен қамту орталығының директоры 
Вера Микрухқа, аудандық телекоммуни-
кация торабының электромеханигі Елена 
Савельеваға және облыстық мәдениет 
басқармасының Құрмет грамотасы 
аудандық мұрағаттың есепшісі Надежда 
Чернышеваларға табысталды.
Жақында ғана Ресей Федерациясының 

Барнаул қаласында өткен кекушинкай 
каратэден өткен халықаралық жарыста 
Еуразия чемпионы атағын жеңіп алған 
Әділбек Молдағалиевті аудан басшысы 
арнайы дипломмен, медальмен және 
кубокпен марапаттады.
Тұңғыш Президент күніне арналған 

мерекелік шара Солтүстік Қазақстан 
облыстық филормониясы әртістерінің 
мерекелік концертіне ұласты. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне орай Арықбалық ауы-

лында «Жұмыспен қамтудың жол картасы 
– 2020» мемлкеттік бағдарламасы аясында 
жеке кәсіпкер Александр Дербеневтің ет және 
балық өнімдерін өңдеу және сүрлеу цехының 
және ауылдағы дәрігерлік амбулаторияның 
қайта жөндеуден кейін іске қосылуының салта-
натты ашылу рәсімдері болып өтті.  
Салтанатты шараға аудан әкімі Ағзам Тастеміров 

қатынасып, арықбалықтарды айтулы қуанышты 
оқиғамен құттықтады. 
Тұңғыш Президен күнімен құттықтаған аудан бас-

шысы Ағзам Ахметжанұлы: «Қазақ елінің тәуелсіздік 
алғаннан бері бағындырған шыңдары жетерлік. 
Осындай ауқымды жетістіктер Ел Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың еңбегі ерен екені сөзсіз. 
Елбасының бастамаларымен жүзеге асырылып 
жатқан көптеген бағдарламалар бар, соның ара-
сында «Жұмыспен қамтудың жол картасы – 2020» 
бағдарламасы ерекше орын алады» - дей келе, 
аталмыш цехтың және қайта қалпына келтірілген денсаулық 
сақтау нысанын аралап көрді. 
Осы күні Сырымбет ауылында бой көтерген Айғаным 

мазарының да салтанатты ашылуына қатысты. Қазақ хандығының 
550 жылдығы аясында облыс әкімінің бастамасымен қолға 
алынған игілікті шарада аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 
киелі Айыртау өңірінің бай тарихына, Шоқан Уәлихановтың 
әжесі Айғаным ханшаның ел арасында жоғары беделге ие 
болғандығына тоқталып өтті. Мазар басында «Қазақстан Zаман» 
ЖШС-і бас директорының орынбасары Сәуле Мешітбаева, еңбек 

Жағымды жаңалық
Мереке қарсаңында жаңа нысандар ашылды

ардагері Сәбира Манаповалар да жүрекжарды алғыстарын 
жеткізді.
Сонан соң Айғаным ханша Сарғалдаққызының аруағына 

бағышталып құран оқылды.
Келесі 1 желтоқсан күні Саумалкөл ауылында жеке кәсіпкер 

Фариза Аюованың «Саумалкөл» тұшпара цехы, «Дәмді», «Ко-
рона» дәмханалары да салтанатты ашылды. Жаңадан ашылған 
аудан орталығындағы нысандар 11 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отыр.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.

Мемлекет басшысының «Қазақстан жаңа жаһандық нақты аху-
алда: өсу, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауын 

теледидар арқылы тыңдадым. 
Бұл жолдауда Елбасы мемлекетіміздің алдағы мақсаты әлемдегі ең 

дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен 
иық түйістіру екенін атап өтті. Бірақ, алда бізді қаншама қиындықтар 
кездесетінін, соған дайын болып, тиісті шаралар қабылдау қажеттігіне 
тоқталғаны Қазақстан халқына жақсы әсер қалдырды деп ойлаймын. 2008-
2009 жылдардағы қаржы дағдарысын талдап, сол үшін дер кезінде қандай 
жағдайлардың алдын алғанын, қазір алпауыт елдердің бір-бірімен теке тіресі 
мемлекетіміздің дамуына қаншалықты нұқсан келтіріп отырғанын жеткізгені 
барлығымызды толғандырды.
Біз өз мүмкіндігімізді әлі толық пайдалана алмай отырғанымыз, еліміздегі 

өндіретін тауарды өзіміз тұтына алмай жатқандығымыз сынға алынды бұл 
Жолдауда. Сондықтан да Елбасы айтқандай, өз мүмкіндігімізді пайдалану 
қажет бізге.
Қазір еліміз әлемдегі геосаяси жағдайлардың және дағдарыстың нағыз қызған 

шағында тұр. Жолдау атынан айтып тұрғандай, Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев бұл жайттардың барлығын жете түсінгендіктен келер жылға нақты қадам 
жасады. Дағдарысқа қарсы күресу жолдарының, оның ішінде экономиканың 
үнемділігі, мемлекеттік қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты сақтауға ерекше мән 
берді. Ол үшін Қазақстан халқы аталған мәселені еңсеруге бірігуі қажеттелігіне 
тоқталды. Бұл бізге қажетті үлкен маңызды бастама. Себебі, кез келген 
дағдарысты жеңу – еңбекке, үнемге, бірлікке байланысты.
Үнем дегеніміз, Елбасының сөзімен айтқанда, «көрпеңе қарай көсілу». Яғни, 

біз үнем мен еңбек өнімділігін арттырып, экономикамыздағы өсімді кемітпеуіміз 
керек. 100 нақты қадам ұлт жоспарын 2016 жылдан бастап толық орындауға 
үкіметке бірнеше тапсырмалар жүктегені де дағдарыстан шығудың негізгі 
қадамы деп түсінемін.
Сондықтан да Елбасының халқына Жолдауы белді бекем буып, жаңа ре-

форманы, жаңа өсімді, жаңа дамуды қалыптастыруға жетелейді.
Армия ӘБІЛҚАЙЫРОВ,

аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы.
 *   *   *

Еңселі ертеңіміз үшін
Биылғы Жолдаудағы Президенттің барша жастарға арнаған ақыл-

кеңесі мен алға қойған мақсаттары мені де ерекше құлшынысқа бөледі. 
Еліміздің өркендеуі жолында тынбай еңбектену, тиянақты білім алу – басты 
борышымыз.
Мемлекет басшысы айтып өткеніндей, келер жылдан бастап «Жалпыға 

бірдей тегін кәсіби-техникалық білім беру» жаңа жобасының бастау алатыны 
жастарға жігер берді. Сондай-ақ, Жолдауда нақтыланған 2016-2017 жылдар-
да атқарылуға тиісті жұмыстарды тыңдай отырып, Қазақ елінің экономикалық 
даму жолына түсеріне сенім артты. Ел болашағы мен тірегі – жастар екенін 
Ұлт Көшбасшысы тағы атап көрсетіп, еңбектен, қиындықтан қашпау керектігін 
қадап айтты.

Әйгерім ОМАРОВА,
ауданның Жастар бастамалары орталығының 

кеңесшісі.

Президент Жолдауы: дағдарыстан дамуға

БОЛАШАҚҚА СЕНІМДІ АРТТЫРДЫБОЛАШАҚҚА СЕНІМДІ АРТТЫРДЫ
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Қарашаның 30 күні Аудандық 
Мәдениет үйінің көрермендер 
залында Шоқан Уәлихановтың 
180 жылдығына арналған «Ұлы 
Дала Елінің жарқын жұлдызы» 
атты ғылыми-тәжірибелік кон-
ференция болып өтті.
Конференция аясында аудан 

басшысының бастамасымен осы 
тақырыпта аудан мектептері 
арасында суреттер байқауы да 
өткізілді. Байқауға аудан әкімі 
мен конференцияға шақырылған 
қонақтар қазылық етіп, жеңімпаз 
бен жүлдегерлерді анықтап, 
оларды арнайы дәрежедегі ди-
пломдармен марапаттады.
Конференцияда алғашқы болып 

сөз алған конференция төрағасы, 
аудан әкімі Ағзам Тастеміров күллі 
Айыртау халқын осынау айтулы 
күнмен құттықтады. 

«2015 жылды ұлттық тарихымыз-
ды ұлықтау, бүгінгі белестерімізді 
бағалау тұрғы-сынан мерейлі бе-
лестер жылы деп есептеу керек», 

– деп, Елбасымыздың қазақ халқының тарихын қайта зерттеп, жаңғырту 
жұмыстарына зор мағына беріп, тәлім-тәрбие ретінде ұлттық құндылықтарды 
жастарға жеткізуді мақсат еткендігін атап өтті.

2015 жыл – Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында елімізде көптеген мерейлі, 
игі іс-шаралар өткізілуде. Солардың жалғасы ретінде Айыртау жерінің ардақты 
ұлы, қазақ даласының ғұлама ғалымы, шығыстанушы, тарихшы, этнограф Шоқан 
Шыңғысұлы Уәлихановтың 180 жылдығының кең көлемде аталып өтуі.
Конференцияға қатысушылар «Қазақстан Zaman» халықаралық қоғамдық-

саяси газеті жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары, 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Мешітбаева, Л. 
Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің философия кафедрасының 
профессоры, «Шоқан жолдары» қоғамдық қозғалысының төрағасы Раушан 
Көшенова, Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің про-
фессоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қадіржан Абуев, 
Омбы қаласының «Шоқан жолдары» қоғамдық қозғалысының ресейлік өкілдігінің 
жетекшісі Ермак Жұмабаев, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 
филология ғылымдарының кандидаты Жанбай Қадіров, Солтүстік Қазақстан 
облысының «Асыл мұра» ғылыми орталығының басшысы Танат Сүгірбаев, 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бисара Макенова, «Шоқан 
жолы халық жобасы» қоғамдық ұйымының мүшесі, Ресейдің құрметті сәулетшісі 
Сәкен Құсайынов және Солтүстік Қазақстан облысы мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттамалар басқарма басшысының орынбасары Зәуре Нұрмұқанова.
Конференцияға қатысушы әрбір мейман Шоқан жайлы пікірлерімен, 

зертеулерімен, тың жаңалықтарымен бөлісіп, ғалымның сом бейнесін халыққа 
бере білді.
Конференцияны қорытындылай келе, аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы:
«Халқымыздың аса дарынды ғалымы, қазақтың қыран ұлы өзінің қысқа өмірінің 

ішінде ғылымның түрлі саласында жеткен орасан зор табыстарымен ерекше 
таң қалдырады. Туған халқының тағдыры оны терең толғандырып, өз халқын 
еуропалық және бүкіл адамзаттық өнер-білімді игеруге бастап, жол  көрсетуді мақсат 
етті. Осылайша, 30 жылға толар-толмас қана ғұмыр кешкен ғалым Шоқанның 150 
жыл бұрынғы аңсар арманы орындалып, тәуелсіз Қазақстан жасампаздықтың 24 
жылы ішінде мол табысқа жетіп, әлемдік қоғамдастықта демократиялық зайырлы 
және алдыңғы қатарлы дамыған мемлекет ретінде танылды. 
Бүгінгі іс-шаралар Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні 

қарсаңында өткізіліп отыр. Бәріңізді құттықтай отырып, конференция жұмысына 
табыс тілеймін», – деді.

Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ.

Ш.Уәлихановтың туғанына – 180 жыл
ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНІҢ ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНІҢ 

ЖАРҚЫН ЖҰЛДЫЗЫЖАРҚЫН ЖҰЛДЫЗЫ



Айыртау таѕы4 3 желтоқсан 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

 «Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық  Заңының 10 бабы, 
3-тармақшасына сәйкес Айыртау аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

  Айыртау аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 11 сәуірдегі  № 5-24-5 «Айыр-
тау ауданының аудандық, округтік және 
учаскелік сайлау комиссияларының жаңа 
құрамын сайлау туралы»   шешіміне келесі 
өзгерістер енгізілсін:

 1.Округтік сайлау комиссияларының 
мүшелері болып сайлансын:

 № 1 - Ш о н а б а е в а  Г ү л н ә р 
Мұстахимқызы ,1966 ж .т . ,  қазақ , 
білімі жоғары, №2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, 
Саумалкөл селосының тұрғыны, «Нұр 
Отан» партиясынан ұсынылған, 
Жупикова Любовь Алексеевна,1959 

ж.т., орыс, білімі орта, «Санитарлық 
эпидемиологиялық сараптама орталығы» 
ММ санитары, Саумалкөл селосының 
тұрғыны, Айыртау аудандық сайлау комис-
сиясынан ұсынылған, 
Пичик Юлия Викторовна, 1987 ж.т., орыс, 

білімі арнаулы орта, Айыртау Орталық 
аудандық ауруханасының медбикесі, 
Саумалкөл селосының тұрғыны, «Қазақстан 
Коммунистік Халықтық партиясы» ҚБ 
ұсынылған;
№3-Нағашыбаева  Кұрманбике 

Нығметжанқызы, қазақ, 1981ж.т.,  білімі 
орта,  өзіне-өзі қызмет көрсетуші, Саумалкөл 
селосының тұрғыны, «Бірлік» Саяси Пар-
тиясы» ҚБ ұсынылған;
№ 4- Ахметова Сара Әбдуалиқызы, 

1962 ж.т., казақ, білімі жоғары,  «Воло-
дар селолық округі әкімінің аппараты» 
ММ әлеуметтік қызметшісі, Саумалкөл 
селосының тұрғыны, Айыртау аудандық 
сайлау комиссиясынан ұсынылған, 
№ 6- Темірханов Аян Еркешұлы, 1991 

ж.т., қазақ, білімі жоғары, «Антоновка 
селолық округі әкімінің аппараты» ММ бас 
маманы, Антоновка селосының тұрғыны, 
«АУЫЛ» ХДПП ұсынылған;

 №  7 -  В л а с к и н а  Е в г ен и я 
Александровна,1987 ж.т., орыс, білімі 
жоғары, «Казанка селолық округі әкімінің 
аппараты» ММ бас маманы, Аксенов-
ка селосының тұрғыны, «АҚ ЖОЛ» ҚДП 
ұсынылған;
№ 10- Назаров Сергей Федорович, 1955 

ж.т., орыс, білімі жоғары, «Арықбалық 
селолық округі әкімінің аппараты» ММ 
жерге қоныстандырушы-бас маманы, 
Арықбалық селосының тұрғыны, «АҚ ЖОЛ» 
ҚДП ұсынылған, 
Қалжанова Нағия Көпешқызы,1975 

ж.т., казақ, білімі орта, үй шаруасында, 
Арықбалық селосының тұрғыны, «Бірлік» 
Саяси Партиясы» ҚБ ұсынылған;
№ 11- Севостьянова Юлия Андреевна,1994 

ж.т., орыс, білімі арнаулы  орта, Арықбалық 
дәрігерлік амбулаториясының фельдшері, 
Арықбалық селосының тұрғыны, «Бірлік» 
Саяси Партиясы» ҚБ ұсынылған.

       2. Учаскелік сайлау комиссияларының 
мүшелері болып сайлансын:
№ 3-Қостангелдинов Төлеген Ақжанұлы, 

1967 ж.т., қазақ, білімі орта арнаулы, 
уақытша жұмыссыз, Саумалкөл селосының 
тұрғыны, «Ардагерлер ұйымы» РҚБ 
ұсынылған,
Елубаева Бағыт Берікбайқызы, 1967 

ж.т., қазақ, білімі арнаулы орта, Айыртау 
Орталық аудандық ауруханасының бас 
медбикесі, Саумалкөл селосының тұрғыны, 
Айыртау аудандық сайлау комиссиясынан 
ұсынылған, 

 №  4-Есенғалиева  Тыныштық 
Қайрошқызы, 1967 ж.т., қазақ, білімі жоғары, 
Воскресеновка  негізгі мектебінің мұғалімі, 
Воскресеновка селосының тұрғыны, «АҚ 
ЖОЛ» ҚДП ұсынылған, 
Ярцев Руслан Геннадьевич,1988 ж.т., 

қазақ, білімі арнаулы орта, Воскресенов-
ка  негізгі мектебінің мұғалімі, Воскресе-
новка селосының тұрғыны, «Қазақстан 
Коммунистік Халықтық партиясы» ҚБ 
ұсынылған, 
Махметова Гүлнара Өсербайқызы, 1974 

ж.т., қазақ, білімі орта, өзіне-өзі қызмет 
көрсетуші, Воскресеновка селосының 
тұрғыны, «Нұр Отан» партиясынан 
ұсынылған;
№ 5-Харьков Вячеслав Борисович,1949 

ж.т., орыс, білімі арнаулы орта, зейнеткер, 
Красногорка селосының тұрғыны, «АК 
ЖОЛ» КДП ұсынылған;
№ 8-Ағыбаева Әлия Серікқызы,1982 

ж.т., қазақ, білімі орта, өзіне-өзі қызмет 
көрсетуші, Саумалкөл селосының тұрғыны, 
«АҚ ЖОЛ» ҚДП ұсынылған; 
№ 11- Имантаева Жанна Тұрсынқызы, 

1971 ж.т., қазақ, білімі орта, «Солтүстік 
энерго орталық» Айыртау энерго» ЖШС 
филиалының контролері, Саумалкөл 
селосының тұрғыны, «АҚ ЖОЛ» ҚДП 
ұсынылған; 
Жарылғасов  Арман  Көсембайұлы, 

1985 ж.т., қазақ, білімі жоғары, Саумалкөл 
қазақ орта мектебінің мұғалімі, Саумалкөл 
селосының  тұрғыны ,  «Қазақстан 
Коммунистік Халықтық партиясы» ҚБ 
ұсынылған;
№ 13- Болатбеков Ерлан Бақытұлы, 1991 

ж.т., қазақ, білімі арнаулы орта, 5510 ә/б 
атқышы, Саумалкөл селосының тұрғыны, 
«АУЫЛ» ХДПП ұсынылған;
№ 15- Билялов Ерік Қасенұлы, 1959 

ж.т., қазақ, білімі жоғары, Комаровка 
негізгі мектебінің директоры, Комаров-
ка селосының тұрғыны, «АУЫЛ» ХДПП 
ұсынылған;

Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 5-43-1 шешімі
«Айыртау ауданының аудандық, округтік  және учаскелік сайлау 

комиссияларының жаңа құрамын сайлау туралы» Айыртау 
аудандық мәслихатының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 

№ 5-24-5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
№ 17 - Мұқажанова Қарлығаш 

Темірғалиқызы,1976 ж.т., қазақ,білімі 
арнаулы орта, уақытша жұмыссыз, 
Жұмысшы селосының тұрғыны, «Арда-
герлер ұйымы» РҚБ ұсынылған;

 № 24- Игібергенова Жібек Сұлтанқызы, 
1970 ж.т., қазақ, білімі жоғары, Аксенов-
ка орта мектебінің мұғалімі, Аксенов-
ка селосының тұрғыны, «Ардагерлер 
ұйымы» РҚБ ұсынылған,

 Таккужин Бауыржан Атығайұлы, 1982 
ж.т., қазақ, білімі жоғары, Аксеновка орта 
мектебінің мұғалімі, Аксеновка селосының 
тұрғыны, «Бірлік» Саяси Партиясы» ҚБ 
ұсынылған;
№ 25 - Әубәкірова Арайлым 

Рамазанқызы, 1989 ж.т., қазақ, білімі 
жоғары, Николо-Бұрлық бастауыш 
мектебінің мұғалімі, Николо-Бұрлық 
селосының тұрғыны, «АУЫЛ» ХДПП 
ұсынылған;
№3 1 -  Сабырова  Гүлдария 

Сабырқызы,1993 ж.т., қазақ, білімі 
жоғары, Сырымбет орта мектебінің 
мұғалімі, Сырымбет селосының тұрғыны, 
«Ардагерлер ұйымы» РҚБ ұсынылған;
№ 3 3 -  Ахме т о в  Жақ сыбай 

Серікбайұлы,1982 ж.т., қазақ, білімі орта, 
жеке кәсіпкер, Шоққарағай селосының 
тұрғыны, «Нұр Отан» партиясынан 
ұсынылған;
№3 7 -  Шахметова  Нұрсұлу 

Балғабекқызы, 1977 ж.т., қазақ, білімі 
орта, өзіне-өзі қызмет көрсетуші, 
Шолақөзек селосының тұрғыны, 
«Қазақстан Коммунистік Халықтық пар-
тиясы» ҚБ  ұсынылған;
№  38-Қожахметов  Есімғали 

Бейсембіұлы, 1968 ж.т., қазақ, білімі 
жоғары, Целинный орта мектебінің 
мұғалімі, Светлое селосының тұрғыны, 
«Нұр Отан» партиясынан ұсынылған,
Сейпілова Толқын Мәкібайқызы,1977 

ж.т., қазақ, білімі жоғары, Целинный орта 
мектебінің мұғалімі, Светлое селосының 
тұрғыны, Айыртау аудандық сайлау 
комиссиясынан ұсынылған; 
№  3 9 -  Жаналинов  Олжас 

Мырзабайұлы, 1992 ж.т., қазақ, білімі 
жоғары, уақытша жұмыссыз, Кирилловка 
селосының тұрғыны, «АҚ ЖОЛ» ҚДП 
ұсынылған;
№ 41-  Алькин  Бағдат Берікұлы,1968 

ж.т., қазақ, білімі жоғары, Каменноброд 
орта мектебінің мұғалімі, Каменно-
брод селосының тұрғыны, «Қазақстан 
Коммунистік Халықтық партиясы» ҚБ  
ұсынылған;
№ 42- Абылаев Саят Маратұлы,1990 

ж.т., қазақ, білімі арнаулы орта, уақытша 
жұмыссыз, Петропавловка селосының 
тұрғыны, «Нұр Отан» партиясынан 
ұсынылған,
№  4 2  -  Абылаева  Самал 

Акылбекқызы,1990 ж.т., қазақ, білімі 
жоғары, уақытша жұмыссыз, Петропав-
ловка селосының тұрғыны, «Қазақстан 
Коммунистік Халықтық партиясы» ҚБ  
ұсынылған;
№ 46- Бархатова Наталья Андре-

евна, 1958 ж.т., орыс,білімі арнаулы 
орта , «Көкшетау» МҰТП диспетчері, 
Горное селосының тұрғыны, «Солтүстік 
Қазақстан облысының Кәсіподақтар 
орталығы» аумақтық кәсіподақтар  
бірлестігінен ұсынылған;
№ 47- Мартюшова Элла Андреевна, 

1968 ж.т., неміс, білімі арнаулы орта, Це-
линная бастауыш мектебінің медбикесі, 
Целинное селосының тұрғыны, «АҚ 
ЖОЛ» ҚДП ұсынылған;
№ 48- Кокейхан Зина, 1979 ж.т., қазақ, 

білімі жоғары, Златогорка орта мектебінің 
мұғалімі, Ағынтай Батыр ауылының 
тұрғыны, «Нұр Отан» партиясынан 
ұсынылған,

 Мадеев  Жанат Дулатұлы,1982 ж.т., 
қазақ, білімі жоғары, Златогорка орта 
мектебінің мұғалімі, Ағынтай Батыр 
ауылының тұрғыны, «АУЫЛ» ХДПП 
ұсынылған,
Тыныкұлов Қалымбек Өмірұлы, 1965 

ж.т., қазақ, білімі жоғары, Златогорка 
орта мектебінің мұғалімі, Ағынтай Ба-
тыр ауылының тұрғыны, «Ардагерлер 
ұйымы» РҚБ ұсынылған; 
№ 49 - Шихкеримова Ирина Иосифов-

на, 1972 ж.т., поляк, білімі арнайы орта, 
Наследниковка бастауыш мектебіндегі 
шағын орталықтың тәрбиелеушісі, Баян 
ауылының тұрғыны, «Ардагерлер ұйымы» 
РҚБ ұсынылған; 
№  5 3 -  Чернен к о  Та т ь яна 

Васильевна,1964 ж.т., орыс, білімі жоғары, 
«Константиновка селолық округі әкімінің 
аппараты» ММ бас маманы, Константи-
новка селосының тұрғыны, «Ардагерлер 
ұйымы» РҚБ ұсынылған, 
Бережнова Анастасия Леонидовна, 

1983 ж.т., орыс, білімі жоғары, «Констан-
тиновка селолық округі әкімінің аппара-
ты» ММ бас маманы, Константиновка 
селосының тұрғыны, Айыртау аудандық 
сайлау комиссиясынан ұсынылған; 
№ 56- Каныгина Мария Юрьевна, 

1975 ж.т., орыс, білімі жоғары, уақытша 
жұмыссыз, Береславка селосының 
тұрғыны, «Нұр Отан» партиясынан 
ұсынылған,

 Каныгин Владимир Николаевич, 1972 
ж.т., орыс, білімі арнаулы орта, «Ново-
светловка Алиби» ЖШС механизаторы, 
Береславка селосының тұрғыны, «АҚ 
ЖОЛ» ҚДП ұсынылған,
Ноздрина Татьяна Викторовна, 1984 

ж.т., украинка, білімі жоғары, Береславка 

бастауыш мектебінің мұғалімі, Береславка 
селосының тұрғыны,  «Бірлік» Саяси Пар-
тиясы» ҚБ  ұсынылған;
№59- Орынбаева Дана Шыңғысқызы, 

1982 ж.т., қазақ, білімі жоғары, Лобанов 
орта мектебінің директоры, Лобаново 
селосының тұрғыны, «Нұр Отан» партия-
сынан ұсынылған;
№60 - Кондратова Виктория Алексан-

дровна, 1973 ж.т., поляк, білімі арнаулы 
орта, «Ключи» ЖШС жұмысшысы, Шалқар 
селосының тұрғыны, «Ардагерлер ұйымы» 
РҚБ ұсынылған; 
№ 61- Корчинская Галина Николаев-

на, 1958 ж.т., орыс, білімі арнаулы орта, 
уақытша жұмыссыз, Заря селосының 
тұрғыны, «Қазақстан Коммунистік 
Халықтық партиясы» ҚБ  ұсынылған;
№ 63 - Вербицкая Наталья Владими-

ровна, 1974 г.р.,орыс, білімі  орта, «Бабык 
Бұрлық» ЖШС қойма меңгерушісі,  Ниж-
ний Бұрлық селосының тұрғыны, «Бірлік» 
Саяси Партиясы» ҚБ   ұсынылған;
№  6 4  -  Васильева  Татья -

на Анатольевна, 1962 ж.т., орыс,                                                                                       
білімі арнаулы орта, Айыртау ПҚАБ по-
шташысы, Жақсы Жалғызтау селосының 
тұрғыны, «Нұр Отан» партиясынан 
ұсынылған;
№ 65- Бақыбаева Ирина Сергеевна,1982 

ж.т., орыс, білімі жоғары,  Ақан орта 
мектебінің мұғалімі, Кұспек селосының 
тұрғыны, «Ардагерлер ұйымы» РҚБ 
ұсынылған; 
№ 66- Казанцева Евгения Ивановна, 1984 

ж.т., орыс, білімі орта,  Аканбұрлық негізгі 
мектебінің еден жуушысы, Аканбұрлық 
селосының тұрғыны,«Солтүстік Қазақстан 
облысының Кәсіподақтар орталығы» 
аумақтық кәсіподақтар бірлестігінен 
ұсынылған,
Водорез Татьяна Александровна,1990 

ж.т., неміс, білімі арнаулы орта, Аканбұрлық 
мектебіндегі «Солнышко» шағын 
орталығының тәрбиешісі, Аканбұрлық 
селосының тұрғыны, «АҚ ЖОЛ» ҚДП 
ұсынылған.

3. Округтік сайлау комиссияларының 
құрамынан шығарылсын: 
№ 1- Полозов Василий Михайлович, 

Тиыштыбаева Анар Қуатқызы, Головина 
Нина Васильевна;
№ 3- Шәмішев Төлеу Жамалиұлы;
№ 4 - Ш о қ п ы т о в а  Т а з а г ү л 

Қошкелдіқызы;
№6 -Нұрғожина  Мөлдір Кайырқызы;
№ 7- Свинарева Людмила Сергеевна;
№10-Сей і тназарова  Ақлима 

Молдабекқызы, Верещагин Андрей Иго-
ревич;
№ 1 1 - А л м а т о в  Н а р б е к 

Бердірахманұлы.
 4. Учаскелік сайлау комиссияларының 

құрамынан шығарылсын:
№ 3-  Долганюк Надежда Григорьевна, 

Куценко Александр Анатольевич;
№4 -Тем і рбе кова  Айтжамал 

Айтжанқызы, Садықова Сағыныш 
Әуелбекқызы, Венгловский Франц Ива-
нович;
№ 5 –Тимофеева Нина Михайловна;
№ 8- Қалабаев Мұратхан Айыпұлы;
№  11 -  Сейдахметова  Алма 

Мәкетайқызы, Кенжеболатов Марат 
Оразғалиұлы;
№ 13- Хасенова Гүлнар Нұрқожақызы;
№ 15- Ескендірова Рауза  Еркінқызы;
№ 17- Ұмышев Серік Рахымжанұлы;
№24- Малғаждаров Тәттімбет Тұрарұлы, 

Чернышева Светлана Александровна;
№2 5 -Бердиходжаева  Айша 

Игібайқызы;
№ 31- Рыспаев Білім Мәдиұлы;
№33 -Қалиасқаров  Тем ірхан 

Жәнібекұлы;
№ 3 7 - Т ұ р с ы н б а е в  Е р д е н 

Қарсақбайұлы;
№ 38 – Әбілова Салтанат Аликқызы, 

Дүйсенов Ербол Әбілқасұлы;
№ 39- Какен Мельс;
№  4 1 -  Жаман ғы зов  Сер і к 

Табылдыұлы;
№42- Кравец Николай Григорьевич, 

Гришкин Николай Николаевич;
№ 46- Круч Оксана Теодоровна;
№ 47- Жмурин Федор Иванович;
№ 48- Кушанова Ғалия Жанқызы, Сат-

тыбаева Рита Николаевна, Кретов 
Василий Васильевич;
№ 49- Шумкова Галина Михайловна;
№53- Трайбер Наталья Петровна, 

Родина Лариса Алексеевна;
№ 56- Шнайдер Марина Юрьевна, 

Шнайдер Андрей Александрович, Ларды-
гин Дмитрий Дмитриевич;
№ 59- Кәрімов Ақылбек Мұратұлы;
№60- Сарбасова  Гүлбаршын 

Изатқызы;
№ 61- Ермоленко Валентина Юрьевна;
№ 63- Ахметова Гүлнар Алтайқызы;
№ 64- Иткұлов Нұржан Қоқышұлы;
№ 65- Великотрав Галина Михайлов-

на;
№66- Ланер Людмила Михайловна, 

Зауэр Виктория Александровна.
5. Осы шешім қол қойылған күннен 

бастап қолданысқа енгізіледі.
Раушан ТІЛЕУБАЕВА,

Солтүстік Қазақстан облысы     
Айыртау аудандық мәслихатының 

ХХХХІІІ кезектен тыс                               
сессиясының төрайымы.

Раушан ТІЛЕУБАЕВА, 
Солтүстік Қазақстан облысы     

Айыртау аудандық мәслихатының 
хатшысы.                 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35-бабының 2-тармағына, «Ветеринария  туралы»    Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі  Заңының  10-1 бабының  8) 
тармақшасына сәйкес,   2015  жылғы 22 қазандағы «Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринарлық бақылау және қадағалау  
комитетінің Айыртау аудандық аймақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі 
басшысының  «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Лобаново ауылдық 
округінің Әлжан ауылында ірі қара   малға   бруцеллез  бойынша  шектеу  шара-
ларын  алып тастау туралы» № 05-29/43 ұсынымы негізінде, Лобаново ауылдық 
округінің әкімі ШЕШТІ: 

1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Лобаново ауылдық округінің 
Әлжан ауылында ірі қара малға  бруцеллез  бойынша шектеу алынып тасталын-
сын.

2. 2014 жылғы 30  маусымдағы № 5 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы  Лобаново  ауылдық округінің  Әлжан ауылында ірі қара малға бруцеллез 
бойынша шектеу  шараларын белгілеу туралы» Лобаново  ауылдық округі әкімінің 
шешімі күшін жойсын ( 2014 жылғы 28 шілдедегі № 2881 нормативтік құқықтық 
актілер мемлекеттік тіркеу реестрінде тіркерген,.  2014 жылғы 31 шілдедегі № 
21 «Бірінші сөз», 2014 жылғы 31 шілдедегі № 21 «Первое слово» газеттерінде 
жарияланған).

3.   Осы шешімнің орындалуын  бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы шешім алғашқы ресми  жарияланған күнінен бастап он  күнтізбелік  күн 

өткен соң қолданысқа еңгізіледі.
Еркебұлан ЖАЙЫҚОВ,
ауылдық округ әкімі.                                                

    
 АОӘ         АААИ         АОАА           ААТҚҚБ             АШБ                

                                                      
«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республиқасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық
бақылау және қадағалау комитетінің
Айыртау аудандық аумақтық инспекциясы» 
мемлекеттіқ мекемесінің басшысы                                               
_____________________Б. Махметов
2015 жылғы  «__»_________________
                                                                                                                                                     
  «Қазақстан Республиқасы Денсаулық
 Сақтау Министірлігі Солтүстік Қазақстан облысы
 әкімдігінің Айыртау орталық аудандық ауруханасы»  
 шаруашылық  жүргізу құқығындағы  коммуналдық
 мемлекеттік кәсіпорнының бас дәрігері   
 _____________________ С.Молдахметов                                                                     
2015 жылғы «__»_________________ 
                                                           
«Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың
құқықтарын қорғау агенттігінің Солтүстік Қазақстан
облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау
депертаментінің Айыртау аудандық
тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы»
республикалық мемлекеттіқ
мекемесінің  басшысы м.а. 

_____________________ Б.Рамазанова                                                                      
2015 жылғы «__»_________________

 «Солтүстік Қазақстан облысы 
 Айыртау ауданың ауыл шаруашылығы 
 бөлімі»  мемлекеттік
 мекемесінің  басшысы                                         
 _____________________ Е. Жанапин
2015 жылғы  «__»_________________                                            
          
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2015 

жылғы 18 қарашада № 3464 тіркелген.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Лобаново 
ауылдық округі әкімінің 2015 жылғы 9 қарашадағы №17 шешімі
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
Лобаново  ауылдық округінің Әлжан ауылында 

ірі қара малға бруцеллез бойынша
 шектеу шараларын алып тастау туралы

26 қараша  күні аудандық мәслихаттың депутаты, мәслихат хатшысы Рау-
шан Тлеубаеваның төрағалығымен аудандық мәслихаттың XXXXІІІ кезектен 
тыс сессиясы болып өтті. 
Сессия жұмысының күн тәртібінде «Айыртау ауданының аудандық, округтік 

және учаскелік сайлау комиссияларының жаңа құрамын сайлау туралы» Айыртау 
аудандық мәслихатының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №5-24-5 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы және «Айыртау ауданының Құрметті азаматы атағын беру туралы» 
мәселелері қаралды. 
Алғашқы мәселе бойынша сөз алған аудандық мәслихат аппаратының басшысы 

Рәшкен Төреқұлова аудандық, округтік және учаскелік сайлау комиссияларының 
құрамындағы шығып қалған мүшелерінің орнына жаңе құрамның тізімімен таны-
стырып, халық қалаулылары бірауыздан мақұлдаса, аудан әкімі аппаратының 
басшысы Әли Ғаббасовтың «Айыртау ауданының Құрметті азаматы атағын беру 
туралы» мәселесін де құптады. 
Сессия жұмысының соңында кезекті сессияның күн тәртібі белгіленіп, оның 

төрағасы сайланды.
Өз хабарымыз.

Аудандық мәслихатта
МƏСЛИХАТТЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС СЕССИЯСЫ

Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, № 8 сайлау округі, аудандық мәслихаттың 
хатшысы, аудандық мәслихат, 7 желтоқсан.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, № 3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 

9 желтоқсан.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, № 1 сайлау округі, аудандық мәслихат,                     
11 желтоқсан.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, № 2 сайлау округі, аудандық мәслихат,              

14 желтоқсан.
Жанахметов Берік Темешұлы, № 4 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

18 желтоқсан.
Еременко Наталия Николаевна, № 11 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

21 желтоқсан.
Гладкий Александр Владимирович, № 5 сайлау округі, аудандық мәслихат,              

25 желтоқсан.
Байғарин Алмас Манасұлы, № 13 сайлау округі, аудандық мәслихат, 28 

желтоқсан.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44 
Анықтама телефоны: 21-902.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауданда мемлекеттік қызметкерлердің қызмет аясында жемқорлыққа қарсы 

күрес мақсатында және ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы Заңынын 
нәтижелі орындалуына байланысты Айыртау ауданы мәслихат аппаратында   
21-9-02 сенім телефоны орнатылған.
Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей жай 

қалмайды.  

Желтоқсан айына аудандық мәслихат 
хатшысының және депутаттарының азаматтарды 

қабылдау кестесі
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)



Айыртау таѕы 53 желтоқсан 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні 
қарсаңында қарашаның 28 күні Комаровка ауылында мектеп жанынан 

хоккей алаңы ашылды. Мереке қарсаңында алаңның ашылуы мектеп 
оқушылары мен ауыл адамдары үшін ерекше қуанышты жағдай болды.
Көпшілік қауымның жиналуымен ауданның спорт және дене шынықтыру бөлімінің 

басшысы Туғанай Бейсембаева мен «Орлиногор орман шаруашылығы» КММ басшы-
сы Теміржан Сәкенов салтанатты таспаны кесіп, алаңды балалардың игілігіне табыс 
етті. Өз сөзінде Туғанай Қойшықызы оқушылардың спортпен айналысып, салауатты 
өмір салтын ұстанып, саламатты Қазақстанның бір тұтқасы боп қалануларына 
тілектестігін білдіріп, 4 жұп конькиді сыйға тартты.
Мектеп директоры Ерік Біләлов балалардың қуанышы мен болашағы үшін осындай игі 

іс жасауда демеушілік білдіріп, алаңның ашылуына мұрындық болған «Орлиногор орман 
шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастығы Теміржан Қалжанұлы 
мен «Углежог» ЖШС директоры Гусев Валерий Владимировичке және Көкшетау МҰТП 
Шалқар филиалының директоры Батықов Құдабай Таушкейұлына алғысын білдірді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Мереке қарсаңында
КІШКЕНТАЙ АУЫЛДАҒЫ ҮЛКЕН ЖАҢАЛЫҚ

2015 жылдың желтоқсан айында «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аудандық филиалының Қоғамдық қабылдау 

бөлмесінде азаматтарды қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдау-
шының Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша
 лауазымы

1 02.12. 2015 ж. Тастеміров 
Ағзам

 Ахметжанұлы

«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы, аудан әкімі 
(келісім бойынша)

2 04.12. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық 
Кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан» партиясы 
АФ-ы төрағасының  бірінші орынбасары 
(келісім бойынша)

3 09.12. 2015 ж. Гладкий 
Александр 

Владимирович

«Гладкий» ЖК басшысы, депутаттық 
фракция басшысының орынбасары, №5 
сайлау округінен аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)

4 11.12. 2015 ж. Тлеубаева 
Раушан 

Райымжанқызы

№8 сайлау округінен аудандық 
мәслихаттың депутаты, аудандық 
мәслихаттың хатшысы (келісім бойынша)

5 18.12. 2015 ж. Мантариди 
Василий 

Анатольевич

Константиновка ОМ-нің директоры, №2  
сайлау округінен облыстық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)  

6 23.12. 2015 ж. Есенғалиев 
Сырымбет 
Қайрошұлы

«Баянтай» ЖШС-нің директоры, №1  
сайлау округінен аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)  

7 25.12. 2015 ж. Жанахметов 
Берік 

Темешұлы 

 «Қазпошта» АҚҚ аудандық пошта торабы 
байланысының бастығы, «Нұр Отан» 
партиясынан аудандық мәслихаттың 
депутаты  (келісім бойынша)

8 30.12. 2015 ж. Ідірісов 
Айдос Сайлауұлы

Айыртау аудандық ІІБ бастығы, 
полиция подполковнигі (келісім бойынша) 

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 
15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

2015 жылдың желтоқсан айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аумақтық филиалының сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 

мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымы

1 02. 12. 2015 ж. Молдахметов
 Саят

 Ғазизұлы 

Аудандық орталық аураханның бас 
дәрігері, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесі төрағасының 
орынбасары (келісім бойынша) 

2 09.12. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбай-
лас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесінің мүшесі, «Нұр 
Отан» партиясының АФ төрағасының  
бірінші орынбасары

3 23.12. 2015 ж. Тұралинов 
Мырзабай 
Шәріпұлы 

№1 Саумалкөл ОМ-нің директоры, 
партиялық бақылау комиссиясының 
төрағасы, «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау АФ Саяси кеңесінің Бюро мүшесі 
(келісім бойынша)  

4 30.12. 2015 ж. Гладкий 
Александр 

Владимирович

«Гладкий» ЖК басшысы, депутаттық 
фракция басшысының орынбасары, №5 
сайлау округінен аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 
сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл селосы, 
Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

Қарашаның 27 күні № 1 Саумалкөл орта мектебінде Алмагүл Жакинаның 
жетекшілігімен 10 сынып оқушылары 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай Айыртау аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Армия Әбілқайыров пен ардагер-ұстаз Ида Смирновалардың арнайы қатысуымен 
сыныптан тыс кездесу кешін ұйымдастырды.
Кештің шымылдығын мектеп директоры Мырзабай Тұралинов ашып, оқушыларды 

келген қонақтармен таныстырып өтті. Елбасы туралы слайд-шоумен жалғасқан кеш 
көптеген жаңа да, тың мағлұматтарға толы болды. Президент жайындағы көпшілік білетін 
мағлұматтарға қоса, оның төсбелгілері жайлы, олардың нендей құнды мәнге ие екендігіне 
тереңінен тоқталып өтті. Президент билігінің маңызы мен мақсаты, қызметі мен міндеті 
жайлы баяндама оқылды. Өз кезегінде сөз алған Армия Әбілқайырұлы Елбасымен 
жүзбе-жүз көріскен сәттегі естеліктерімен бөлісті. Ел тәуелсіздігіне қол жеткізген уақыттан 
бастап көптеген қиындықты артқа тастап, тоқырау кезеңдерінде де ынтымақ пен бірліктен 
айнымай, тұрақтылыққа табан тірей білген еліміздің басында Президент Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тұрғанын тілге тиек етті. Аз ғана жылдың ішінде биік белестерге 
өз күшімен, өз рухымен жеткен елімізді алдағы уақытта тек жарқын болашақ күтетіндігін 
сеніммен айтты. Көптеген шет мемлекеттердің Қазақстан десе Назарбаевты, Назарбаев 
десе Қазақстанды танитындығын, біздің мемлекетіміздің халықаралық аренада беделі 
жоғары деген баға берді. Әрине, мұның бәрі Назарбаев есімімен тікелей байланысты.
Ал Ида Константиновна өз сөзінде Президенттің қарапайым жұмысшыдан тұтас бір 

елдің тізгінін ұстар басшысына дейінгі сатылап өсу қадамдарына тереңінен үңіле білу 
керек деді. 

– «Назарбаев жәй ғана реформатор емес, ол өз реформасын жүзеге асырушы тұлға. 
Оның өлшеусіз ерен еңбегі ғасырдан ғасырға жететін ерліктің үлгісі. Елбасы - өзінің 
халыққа берген әрбір уәдесіне берік, мойнына алған міндетті адал атқарып, өз халқына 
деген шынайы махаббатын халық игілігі үшін жасап жатқан істерімен дәлелдеуші. 
Елбасының ең басты жеңісі – ол Қазақстанның кең байтақ шекарасын айқындап алып, 
оны қызғыштай қорғай білуі. Осындай көреген, әділ, мықты басшысы бар біз – бақытты 
елміз. Оның осы ізгі жолын жалғастыратын – бүгінгі жастар, оқушылар», – деп сөзін 
аяқтаған ардагер-ұстаз шәкірттерге жақсы білім алып, еліміздің мақтан тұтар азаматтары 
болуларына тілектестігін білдірді.
Елбасының сарабдал саясатын паш еткен бұл кеште оқушылар өздерінің Астанаға 

арнаған, Қазақстан туралы өлеңдерін оқыды. Армия Әбілқайырұлы мектеп қорына өзінің 
70 жылдық мерейтойына орай шығарылған автобиографиялық кітабын сыйға тартты. 
Кеш соңында қонақтарға естелік сыйлықтар мен гүл шоқтары табыс етілді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Өрендер өмірінен
ӘСЕРЛІ КЕЗДЕСУ

ДҮЙСЕНБІ, 7 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.
kz» 11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
17:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Әуежай». М\х. 18:10 
«Аюлар». М\х. 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 0:50 
«Әйел бақыты». 1:45 «SPORT.KZ» 2:05 
«Ақсауыт» 2:35 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:05 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Экономкласс» 11:10 «Сотқа жеткізбей» 
Д\д 11:45 «Магия кухни» 12:20 «Подари 
детям жизнь» 12:25 М\с. «Жюль Верннің 
саяхаттары» 12:50 М\ф. «Гирлянда из 
малышей» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Д\д. «Семейные мелодрамы» 14:05 
Т\с. «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:15 «Бармысың, бауырым?» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір 
сабақтары» 17:00 Новости 17:10 Т\с. 
«След» 17:50 «Орталық Хабар» 19:00 
«ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Ар-
найы хабар» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с. «Осколки» 22:30 
«Жекпе-жек» 23:15 «Негізінде...» 23:20 
«Көзқарас» 23:50 «По сути» 23:55 
Қорытынды жаңалықтар 00:25 Итоги 
дня 00:55 «Сотқа жеткізбей» Д\д 01:25 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕГАВЫЙ». 
Детектив 12:00 «X FACTOR». 12:10 
«Сүйген жар». 13:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
14:10 Комедия. «СВАТЫ 5» 15:20 «ПЕР-
ВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». Кино 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «Сүйген 
жар». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 
«ВРЕМЯ» 0:40 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ». Кино 2:00 «П@УТINA» 2:25 
Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 3:10 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

СЕЙСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 85-бөлім 17:05 «Sport.
kz» 17:30 KAZNEWS 17:55 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 18:15 «Аюлар». М\х. 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Әйел бақыты». 1:50 
«Дауа» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 Т\х 
«Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\д. «Семейные мелодрамы» 
14:05 Т\с. «Улыбка пересмешника» 15:00 
Новости 15:10 «Жігіт сұлтаны» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 
17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 18:00 
«Тағдыр жолы» 18:30 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 19:20 Т\х «Көршілер» 
19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследований» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:30 Т\с. «След» 23:15 
«Негізінде...» 23:20 «Көзқарас» 23:50 
«По сути» 23:55 «Арнайы хабар» 00:25 
Қорытынды жаңалықтар 00:55 Итоги дня 
01:25 «Сотқа жеткізбей» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6 :50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕГА-
ВЫЙ». Детектив 12:00 «X FACTOR». 
12:10 «Сүйген жар». 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 14:10 Комедия. 
«СВАТЫ 5» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Кино 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «Сүйген жар». 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «X FACTOR». 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
«ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ». Кино 2:00 
«П@УТINA» 2:25 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

СӘРСЕНБІ, 9 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 17:00 «КЕЛБЕТ» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Елбасы жолдауы: 
елдің әлеуметтік-экономикалық даму 
келешегі». 18:15 «Аюлар». М\х. 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Әйел бақыты». 1:50 

«Келбет» 2:15 «Елбасы жолдауы: елдің 
әлеуметтік-экономикалық даму келешегі». 
2:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:05 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 Т\х 
«Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\д. «Семейные мелодрамы» 
14:05 Т\с. «Улыбка пересмешника» 
15:00 Новости 15:10 «Ойжүйрік» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 
17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 18:00 
«Тур де Хабар» 18:30 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 19:20 Т\х «Көршілер» 
19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Д\ф 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. «Осколки» 
22:30 Т\с. «След» 23:15 «Негізінде...» 
23:20 «Көзқарас» 23:50 «По сути» 23:55 
Қорытынды жаңалықтар 00:25 Итоги дня 
00:55 «Арман қанатында» 01:25 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6 :50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕГА-
ВЫЙ». Детектив 12:00 «X FACTOR». 
12:10 «Сүйген жар». 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 14:10 Комедия. 
«СВАТЫ 5» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Кино 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «Сүйген жар». 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «X FACTOR». 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
«ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ». Кино 2:00 
«П@УТINA» 2:25 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

БЕЙСЕНБІ, 10 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Таңдау». 
Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ16:05 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 17:00 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР» 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Ақылды Зази». 
Мультфильм 18:15 «Аюлар». М\х. 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Әйел бақыты». 1:50 
«Өзгерген өңір» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 11:45 «Магия кухни» 
12:15 «Подари детям жизнь» 12:20 Т\х 
«Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\д. «Семейные мелодрамы» 
14:05 Т\с. «Второе дыхание» 15:00 Но-
вости 15:10 «Аймақтар аламаны» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 
17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 18:00 
«Тур де Хабар» 18:30 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 19:20 Т\х «Көршілер» 
19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Сильные духом» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:30 Т\с. «След» 23:15 
«Негізінде...» 23:20 «Көзқарас» 23:50 
«По сути» 23:55 Қорытынды жаңалықтар 
00:25 Итоги дня 00:55 «100 бизнес-
тарихы» 01:25 «Сотқа жеткізбей» Д\д 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕГА-
ВЫЙ». Детектив 12:00 «X FACTOR». 
12:10 «Сүйген жар». 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 14:10 Комедия. 
«СВАТЫ 5» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Кино 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «Сүйген жар». 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «X FACTOR». 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
«ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ». Кино 2:00 
«П@УТINA» 2:25 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

ЖҰМА, 11 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН » .  1 0 : 0 0 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:05 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 KAZNEWS 17:50 
«ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:05 
ПАРЛАМЕНТ 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «НАМЫС ДОДА». Халықаралық 
сайыс 22:15 «КЕЛІН». Т\х. 23:10 «Жай-
дарман». Үздік әзілдер 23:35 «СІЗ НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 0:05 KAZNEWS 0:40 Парла-
мент 0:55 «Әйел бақыты». 1:50 «Иман 
айнасы» 2:15 «Серпіліс» 3:00 KAZNEWS 
3:35 Парламент 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с.»Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Сотқа жеткізбей» Д\д 11:45 «Магия 
кухни» 12:20 «Подари детям жизнь» 
12:25 Т \х  «Көршілер» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\д. «Семейные ме-
лодрамы» 14:05 Т\с. «Второе дыхание» 
15:00 Новости 15:10 «Сол бір кеш» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір 

сабақтары» Д\д 16:50 «Экономкласс» 
17:00 Новости 17:15 «Арман қанатында» 
17:40 «Қызық times» 18:30 Т\х. «Сүйген 
жарым» 19:20 Т\х «Көршілер» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Тағдыр 
жолы» 21:00 Итоги дня 21:30 Мегахит. 
«Лучшее во мне» 23:40 Т\х «Жаным»-2 
23:40 Қорытынды жаңалықтар 00:10 
Итоги дня 00:40 «Сотқа жеткізбей» Д\д 
01:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6 :50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 ЛЕГАВЫЙ». 
Детектив 12:05 «Сүйген жар». 13:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:15 «СЛЕД-
СТВИЕ ПОКАЖЕТ» 15:20 «ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ» 15:30 Смотрим вместе! «ОТ-
ВАЖНАЯ ЛИФИ» 17:15 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 18:30 Премьера. Лотерея 
«АВТОКУШ». Прямой эфир 18:40 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «Сүйген жар». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 23:25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 2:45 
«П@УТINA» 3:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
ТОК-ШОУЫ 3:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
4:40 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

СЕНБІ, 12 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «Айналайын»  Т \х .  7 : 3 0 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:35 «АГРОБИЗ-
НЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 
«ДАУА» 10:35 «Қазақстан дауысы» 12:35 
«АС БОЛСЫН!» 13:20 «Әзіл әлемі» 15:30 
«АҚ ЖАУЫН». 17:05 «Қара шаңырақ». 
Т\х. 18:45 «Үздік әндер» 19:30 KAZNEWS 
20:05 «Көңілашар» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «Жайдарман». 23:00 EURO-2016. 
Финалдық кезеңнің жеребе рәсімі. 0:00 
KAZNEWS 0:35 «Дауа» 1:10 Драма «Ақ 
періште» 3:05 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Базар жоқ» 08:45 «Бармысың, 

бауырым?» 09:30 «Продвопрос» 09:55 
«Ұлт саулығы» 10:20 «Мен – чемпион» 
10:50 М\ф. «Приключения Дино» 11:50 
М\с «Джейк и пираты Нетландии» 12:20 
Сказка Братьев Гримм «Беляночка и 
Розочка» 13:30 «Орталық Хабар» 14:40 
«Жеті ән» 16:25 «Өмір сабақтары» Д\д 
17:00 Кино. «Дети шпионов-3: игра 
окончена» 18:35 «Ду-думан» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті күн» 22:00 
Мегахит. «Охотник на лис» 00:20 «Тур 
де Хабар» 00:50 Бокс. Рейтинговый 
бой. Бекман Сойлыбаев (Казахстан) – 
Кахабер Аветисян (Грузия). 02:30 Т\х 
«Жаным»-2 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 7:50 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:25 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 «СМАК» 9:40 Премьера. Марина 
Коняшкина, Олег Харитонов в мело-
драме «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 11:45 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Артамо-
новой 12:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:20 
«101 КЕҢЕС» 13:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
14:25 «П@УТINA+» 15:20 Марина Де-
нисова, Кирилл Гребенщиков, Анатолий 
Пашинин в многосерийной мелодраме 
«ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 20:30 Смотрим вместе! 
«X FACTOR». Шестой сезон. Прямой 
эфир 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:30 
Смотрим вместе! «X FACTOR». Шестой 
сезон. Итоги голосования. Прямой эфир 
0:00 Только для взрослых. Премьера. 
«МЕТОД». Сеанс седьмой 1:10 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» 2:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
2:35 «101 КЕҢЕС» 2:55 Кино «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» 4:30 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

ЖЕКСЕНБІ, 13 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «Айналайын»  Т \х .  7 : 3 0 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «Елсіз 
аймақта». М/ф 12:25 «Әли мен Айя». 
М /ф .  12:50 «ЖАҢА  ҚОНЫС». Т \х . 
14:00 «Намыс дода». 15:05 «ҚОС 
ШЫРАҚ - ҚОҢЫР ӘУЕН». Рамазан 
Стамғазиев пен Ұлту Қабаеваның ән 
кеші 17:05 «Қара шаңырақ». Т\х. 18:40 
«Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 21:00 
«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ». Жартылай 
финал. 23:05 Драма «Бас аспаз» 1:00 
«Апта. Кz» 2:00 «Қос шырақ - қоңыр 
әуен». Рамазан Стамғазиев пен Ұлту 
Қабаеваның ән кеші 

ХАБАР 
07:02 «Базар жоқ» 08:30 «Айбын» 

09:00 «Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 
10:20 ! «Я – чемпион» 10:50 М\с. 
«Приключения Дино» 11:30 М\с «Джейк 
и пираты Нетландии» 12:00 Сказка 
Братьев Гримм «Звездные талеры» 
13:10 «Бенефис-шоу» 14:20 Толқын 
Забированың «Өмірдің өзіндей» атты 
концерті 16:10 Е. Тұрсұновпен «Ашық 
көрсетілім» 16:30 Фильм Е. Турсунова 
«Кенже» 18:30 «Қызық times» 19:45 «Ду-
думан» үздік қойылымдар 21:00 «Жеті 
күн» 22:00 Мегахит «Боец» 00:10 Т\х 
«Жаным»-2 02:10 «Сыған серенадасы» 
спектаклі. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 8:30 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 
Прямой эфир (каз/рус) 10:50 «НИНА 
РУСЛАНОВА. ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ» 
12:00 «ӘН ДАРИЯ» 13:05 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 14:35 Смотрим вместе! 
Музыкальный конкурс «X FACTOR». 
Шестой сезон 16:25 16:30 Премьера. 
Татьяна Казючиц, Максим Щёголев в 
криминальной мелодраме «Женщина 
в беде-2» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 23:05 «ӘН ДАРИЯ» 0:10 
«КВН». Высшая лига 2:15 «П@УТINA+» 
3:00 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
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САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ТЕЗ АРАДА! Жекеменшік үй, еурожөндеу, үйде дәретхана, су, пеш және 

электрлі жылыту жүйесі, жазғы ас бөлме, монша, құдық, су тарту жүйесі, 
қосалқы бөлмелер, 2 гараж, 10 сотық бақша. МКР шағын ауданында 2 
бөлмелі пәтер, 4 қабат, жөндеусіз, 3 бөлмелі пәтер, 3 қабат, гаражымен. 
Бұзауларымен 3 сауын сиыр.  «Хонда CRV» А/к, 2003 ж.ш. Боқанова көшесі 
бойынан 10 сотық жер телімі. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 
9056507, 8 778 9056507.

* «Шағын асханасымен монша кешені» қолданыстағы бизнесі, бағасы 
келісім бойынша. Айырбастау. Ғимарат (бұрынғы Жетікөл селолық округі) 
тұрғынжайға, бизнеске ыңғайлы немесе ЖАЛҒА БЕРЕМІН. Тел.: 8 (715 33) 
52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.

* 2 ай күтімде тұрған семіртулі құнан сатамын. Қаратал ауылы. 
Тел. 52-734.

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫ
* Тұрақты жұмыс – Көкшетау қаласына нан тасу үшін «ГАЗель» автокөлігіне 

жоғары жалақыға сәйкес тәжірибелі жүргізушілер қажет. Жеке әңгімелесу. 
Тел. 8 701 4615504.                                                                 (4-3).

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!
Айыртау ауданы, Сарыөзек ауылының тумасы, қазір Қаратал ауы-

лында тұратын атамыз Жұмабеков Орынбайды 80 жасқа толуымен 
құттықтаймыз. Атамызға мықты денсаулық, бала-
лары мен немерелерінің қызығына тоймай алаңсыз 
өмір сүруін тілейміз. 
Атамыз шықты міне сексеннің шыңына,
Дені сау, бай қуатты тыңында.
Той жасаймыз ауыздықтап нарықты,
Тоқырауға тіке салып құрықты.
Тілейміз атамызға ұзақ ғұмыр,
Жалғанды жалпағынан басқан өмір.
Балалар немеремен аман болып,
Тоқсанды да тұсауға жазсын Тәңір.
Ізгі тілекпен: балалары, немерелері және 

шөберелері.

*  *  *

Ауданымыздың Сарыөзек ауылының тумасы, Қаратал 
ауылының тұрғыны, сыйлы да құрметті ауыл ақсақалы 
Орынбай Жұмабекұлын ауыл тұрғындары және Қаратал 
ауылдық округі бастауыш ардагерлер ұйымы атынан осы 
атаулы мерейтойымен құттықтаймыз!
Орынбай ақсақалдың ауылға жасаған еңбегі зор, қосқан үлесі ұшан-
теңіз. Өмір жолы мал дәрігерліктен басталып, Қаратал кеңшарында 
бас мал дәрігері, қойма меңгерушісі болып 1995 жылы еңбек де-
малысына шықты. 
Сол себепті де ауыл тұрғындарының құрметіне әрдайым бөленіп 
жүрген жан – қария. Өмірі сырлы шежіре, тұнған білім-тәрбие.
Өзінен тараған кейінгі буын жас ұрпақтарына өлмес өнеге.
Орекеңнің әрбір ойланып айтқан сөзі – балаларына ақыл қазына.  
Жүріс-тұрысы мен ісі еліне үлгі тұтарлық тағылым.
Сондықтан ауыл абызына арнап ауыл тұрғындары және бастауыш 
ардагерлер ұйымы төмендегі өлең жолдарын жолдайды.
Құтты болсын сексен деген жасыңыз,
Асулардан алқынбай-ақ асыңыз.
Бақытты боп отбасы ортасында,
Қуаныштан аққан судай тасыңыз!
Иә, сексен жасқа  бүгін келдіңіз,
Балаларыңа  жан жылуын бердіңіз.
Ұл-қыздарың аққудай бой жетті,
Сізге шаттық сыйлаймыз енді біз!
Балалардың арасында жүріңіз,
Қуанышқа шаттаныңыз, күліңіз.
Тілек еттік шын жүректен бәріміз,
Мықты болып, ұзақ өмір сүріңіз!

Айтмағанбет ДАУЫЛБАЙҰЛЫ,
Қаратал ауылдық округі бастауыш ардагерлер ұйымы мен 

ауыл тұрғындары атынан.

Мерейтой
Ауыл абызы – Орынбай 80 жастаАуыл абызы – Орынбай 80 жаста

Ақпараттық ресурстарға деген қызығушылық 
пен сұраныс үздіксіз арта түсуде. Статистика 
департаментінің Интернет-ресурсына жыл басынан 
51748 респондент шолу жасады.
Статистикалық нснптілік нысандарын уақытында 

және сапалы тапсыру үшін респонденттерге Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы Статистика 
департаментінің Интернет-ресурстарына үнемі шолу жа-
сап отыруды және жаңартылып отырылатын ақпаратты 
қолдануды ұсынамыз.
Солтүст ік  Қазақстан  облысы  Статистика 

департаментінің www.soltustik.stat.kz Интернет-
ресурсында «Респонденттерге» бөлімінде барлық 
қажетті анықтамалық ақпарат орналастырылған: 
статистикалық есептілікті тапсыру тәртібі, үнемі жұмыс 
істеп тұратын семинарлар жоспары, іріктеме зерттеуге 
жататын кәсіпорындар каталогтары, статистикалық 

Баспасөз хабарламасы
РЕСПОНДЕНТТЕР ҮШІНРЕСПОНДЕНТТЕР ҮШІН

Спорт

Әділбек – Еуразия чемпионыӘділбек – Еуразия чемпионы
Ресей тарихындағы кекушинкай каратэ-

ден «Сібір – Азия» атауынан бастау алған ірі 
халықаралық турнир болып өтті. Қазіргі таңда 

«Еуразия кубогы – 2015» аталған жыл сайынғы 
дәстүрлі турнир қарашаның 21 жұлдызында Ресей 
Федерациясының Барнаул қаласында өткізілді.

Сайысты ұйымдастырушылыр - «Ресей кекушинкай 
каратэ одағы» мен Алтай аймақтық бөлімі.
Көптеген жылдар бойы қазақ каратэшілері Ресей спорт-

шылары мен бірге аталмыш жарыстың қатысушылары 
болып келеді. Турнирге Қазақстанның 9 қаласынан 250 
спортшы қатысты. Атап айтар болсақ, Астана, Алматы, 

Ақтау, Ақтөбе, Көкшетау, Павлодар, Петропавл, Семей, 
Шымкент қалаларының өкілдері. Біздің команданың 
көптеген мүшелері Германияда өткен Әлем кубогының 
жүлдегерлері, командалық есепте бірінші орынға табан 
тіреген каратэшілеріміз. Ресейліктер өздерінің 11 қаласынан 
мықты деген спортшыларын сайысқа қатыстырды. 
Бұл турнирге қатысушы спортшылар саны бұған дейін 
өткізілген турнирлерге қарағанда рекордты көрсеткішке 
жетті. Турнир тарихында алғаш рет 560-тан астам спортшы 
өнер көрсетті. 
Спорттың осы саласында түрлі деңгейлік жарыстарға 

қатысып жүрген ауданымыздың жас каратэшілері осы 
турнирде Қазақстан құрамасы атынан бақ сынау құрметіне 
ие болды. 
Қазақстан спортшылары бұл сайыстан абыроймен 

оралды. Турнир қорытындысында жалпы есепте 221 
ұпай жинаған Қазақстан құрама командасы турнир 
жеңімпазы атанды. Ресей командасы 180 ұпаймен біздің 
командаға жол берді. Біздің айыртаулық спортшылар да 
жалпыкомандалық жеңіске жетуде өз үлестерін қосты. 
16-17 жас аралығындағы спортшылардың арасынан 60 
кг. салмақ дәрежесінде топ жарған жерлесіміз Әділбек 
Молдағалиев алтыннан алқа тағынып, турнир кубогын 
иеленіп, арнайы дипломмен марапатталды. Сондай-ақ 
Кошелев Даниил турнирдің 4 орынына тұрақтады.
Айыртау топырағынан түлеген өрімдей қос спортшы 

Қазақстанға Айыртауды танытып қана қоймай, әлемге 
Қазақстанды танытып жүрген бүгінгінің жас батырлары.
Сайыпқырандарға алдағы уақытта да тек спорттың 

биік белінен көрініп, қазақтың көкбайрағын көк аспанда 
желбірете беріңдер деген тілек білдіреміз.

Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ.

1 желтоқсан– 
Қ а з а қ с т а н 

Республикасының 
Тұңғыш Президенті 
күніне  орай  ауда -
нымызда  көптеген 
и г і  і с - ш а р а л а р 
ұйымдастырылды . 
С о л а р д ы ң  б і р і 
ә р  с а л а д а ғ ы 
қызметкерлердің «Нұр 
Отан»  партиясына 
мүшелікке қабылдануы 
болды.
Қараша айының соңғы 

күн інде  «Нұр  Отан» 
партиясы ғимаратында 
партияға мүшелікке өткен 
азаматтарды қабылдап, 
оларға партиялық билет-
тер табыс етілді. «Нұр 
Отан» партиясы аудандық 
филиалы төрағасының 
б і р і нш і  о р ы н б а с а -
ры Болат Ахметжанов 
нұротаншыларды партия құрамына 
кірулерімен құттықтап, олармен 
еліміздің экономикалық хал-ахуалы 
жайында біршама пікір алмасып, 

«Нұр Отан»: күнбе-күн
Партияєа мїшелікке ќабылдандыПартияєа мїшелікке ќабылданды

1 желтоқсан  – 
Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш 
Президенті күніне 
орай  27  қараша 
күні Қаратал және 
Елецкий ауылда-
рында  ауылдық 
кітапханалар ашыл-
ды.
Қаратал ауылдық 

кітапханасы ауылдық 
округ ғимаратында 
ашылса ,  Елецкий 
ауылдық кітапханасы 
«Жер-Ана» шаруа 
орталығы ғимаратында қолданысқа берілді. Әр кітапхананың кітап 
қорында ғылымның әр саласын қамтыған 1000 дана кітаптан бар. 
Кітапхананың әрқайсысы жаңа жиһаздармен қамтамасыз етілген. 
Атаулы күндер мен мерейтой иелеріне арналған кітап көрмелері 
ұйымдастырылған. 

Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ.

Кітапхана тынысы
Жаңа кітапханалар ашылдыЖаңа кітапханалар ашылды

нысандарды толтырубойынша консультация беретін 
қызметтердің байланыс телефондары, респонденттер 
үшін хабарландырулар.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің www.stat.gov.kz 
Интернет-ресурсында «Респонденттер үшін» бөлімінде 
электронды статистикалық есептілікті on-line режимінде 
тапсыру бойынша ақпарат, статистикалық нысандар 
тізбесі, респонденттермен алғашқы статистикалық 
деректерді тапсыру кестесі, статистикалық нысандарды 
толтыруға арналған сыныптауыштар орналастырылған, 
сонымен қатар, өз БСН тергенде статистика органда-
рына тапсыратын статистикалық нысандар тізбесін 
және статистикалық есептіліктің барлық нысандарының 
электрондық нұсқаларын көшіріп алу мүмкіндігі іске 
асырылған.

Солтүстік Қазақстан облысының Статистика 
департаменті.

Елбасының Қазақстан халқына 
Жолдауы туралы талқылау өткізді. 
Сөз соңында Болат Қадырұлы пар-
тия құрамына өткен ауданның тоғыз 

қызметкеріне еліміздің жарқын 
болашағы жолында қызмет ете 
берулеріне тілектестігін білдірді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.


