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Т ІРЕ Г ІМ ІЗ - ÒӘÓÅËÑ I ÇÄ IÊ ,  Т ІЛЕГ ІМ ІЗ -
ÒҰÐÀҚÒÛËÛҚ ,  КҮШІМІЗ - Á IÐË IÊ ! 

ЌЎРМЕТТІ ЌЎРМЕТТІ 
ПАРТИЯЛАСТАР!ПАРТИЯЛАСТАР!

Сіздерді 1 мамыр – Ќазаќстан Сіздерді 1 мамыр – Ќазаќстан 
халыќтарыныѕ бірлігі мерекесімен халыќтарыныѕ бірлігі мерекесімен 
шын жїректен ќўттыќтаймыз! шын жїректен ќўттыќтаймыз! 
Тəуелсіздігіміздіѕ 25 жылдыєына Тəуелсіздігіміздіѕ 25 жылдыєына 

алєан асуларымыз бен жеткен алєан асуларымыз бен жеткен 
жетістіктерімізде елімізде ґмір жетістіктерімізде елімізде ґмір 
сїруші барша ўлт ґкілдерініѕ еншісі сїруші барша ўлт ґкілдерініѕ еншісі 
бар. Осындай мол табыстарєа ќол бар. Осындай мол табыстарєа ќол 
жеткізуде аудан жўртшылыєыныѕ жеткізуде аудан жўртшылыєыныѕ 
да ґзіндік їлесі мол. Осындаєы да ґзіндік їлесі мол. Осындаєы 
барлыќ ўлттардыѕ татулыќ пен барлыќ ўлттардыѕ татулыќ пен 
келісімде ґмір сїруініѕ арќасында келісімде ґмір сїруініѕ арќасында 
баршамыз алаѕсыз ґмір сїріп, баршамыз алаѕсыз ґмір сїріп, 
білім алып, еѕбек етудеміз.білім алып, еѕбек етудеміз.
Еліміздіѕ ґркендеуімен бірге Еліміздіѕ ґркендеуімен бірге 

аудан экономикасы да ілгерілеу аудан экономикасы да ілгерілеу 
ї с т і н д е .  Бейб і тш і л і к  п ен ї с т і н д е .  Бейб і тш і л і к  пен 
татулыќтыѕ  арќасында  бізді татулыќтыѕ  арќасында  бізді 
болашаќта бўдан да жарќын, болашаќта бўдан да жарќын, 
баянды кїндер кїтіп тўрєанына баянды кїндер кїтіп тўрєанына 
сеніміміз мол.сеніміміз мол.

 Айтулы мерекемен шын жїректен  Айтулы мерекемен шын жїректен 
ќўттыќтай отырып, баршаѕызєа ќўттыќтай отырып, баршаѕызєа 
зор денсаулыќ, отбасыларыѕызєа зор денсаулыќ, отбасыларыѕызєа 
ќўт-береке, баќыт тілейміз.ќўт-береке, баќыт тілейміз.

Ќўрметпен Ќўрметпен 
«Нўр Отан» партиясы «Нўр Отан» партиясы 

Байзаќ аудандыќ Байзаќ аудандыќ 
филиалыныѕ Саяси кеѕесі.филиалыныѕ Саяси кеѕесі.

ЌЎРМЕТТІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ!ЌЎРМЕТТІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ!
БІЗ ЕРТЕЅ ІЗГІЛІК ПЕН БЕЙБІТШІЛІКТІ, ХАЛЫЌТЫЅ БІРЛІГІН, БІЗ ЕРТЕЅ ІЗГІЛІК ПЕН БЕЙБІТШІЛІКТІ, ХАЛЫЌТЫЅ БІРЛІГІН, 

МƏДЕНИЕТТЕРДІЅ САНАЛУАНДЫЄЫН ЖƏНЕ ҐЗАРА ЎШТАСА БАЮЫН ПАШ МƏДЕНИЕТТЕРДІЅ САНАЛУАНДЫЄЫН ЖƏНЕ ҐЗАРА ЎШТАСА БАЮЫН ПАШ 
ЕТЕТІН МЕРЕКЕ – ЌАЗАЌСТАН ХАЛЫЌТАРЫНЫЅ БІРЛІГІ КЇНІН АТАП ЕТЕТІН МЕРЕКЕ – ЌАЗАЌСТАН ХАЛЫЌТАРЫНЫЅ БІРЛІГІ КЇНІН АТАП 
ҐТЕМІЗ. БАРЛЫЄЫЅЫЗДЫ ОСЫ ЖАРЌЫН КЇНМЕН ШЫН ЖЇРЕКТЕН ҐТЕМІЗ. БАРЛЫЄЫЅЫЗДЫ ОСЫ ЖАРЌЫН КЇНМЕН ШЫН ЖЇРЕКТЕН 
ЌЎТТЫЌТАЙМЫН!ЌЎТТЫЌТАЙМЫН!
КҐНЕ ТАРИХТЫЅ САН ЌАТПАРЫНЫЅ ЌАЙСЫБІРІН АЌТАРЫП, ЌАТ-КҐНЕ ТАРИХТЫЅ САН ЌАТПАРЫНЫЅ ЌАЙСЫБІРІН АЌТАРЫП, ЌАТ-

ЌАБАТ БЕТТЕРІНІЅ ЌАЙСЫСЫН ПАРАЌТАСАЌ ТА, ХАЛЌЫМЫЗДЫЅ АСЫЛ ЌАБАТ БЕТТЕРІНІЅ ЌАЙСЫСЫН ПАРАЌТАСАЌ ТА, ХАЛЌЫМЫЗДЫЅ АСЫЛ 
АРМАНДАРЫНЫЅ КҐШ БАСЫНДА ЕЅ АЛДЫМЕН ЫНТЫМАЌ ПЕН БІРЛІК, АРМАНДАРЫНЫЅ КҐШ БАСЫНДА ЕЅ АЛДЫМЕН ЫНТЫМАЌ ПЕН БІРЛІК, 
ТАТУЛЫЌ ПЕН ТЫНЫШТЫЌ ТЎРЄАНЫН АЅЄАРАМЫЗ. ТАТУЛЫЌ ПЕН ТЫНЫШТЫЌ ТЎРЄАНЫН АЅЄАРАМЫЗ. 
ЕЛБАСЫМЫЗ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫЅ ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНА АРНАЄАН ЕЛБАСЫМЫЗ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫЅ ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНА АРНАЄАН 

ДƏСТЇРЛІ ЖОЛДАУЫНДА: «ЌИЫНДЫЌ АТАУЛЫНЫ ЖЕЅЕТІН БІР-АЌ КЇШ ДƏСТЇРЛІ ЖОЛДАУЫНДА: «ЌИЫНДЫЌ АТАУЛЫНЫ ЖЕЅЕТІН БІР-АЌ КЇШ 
БАР, ОЛ – БІРЛІК. ЕЛІЅДІ, ЖЕРІЅДІ ЌОРЄАУ ЇШІН БІРЛІК ЌАНШАЛЫЌТЫ БАР, ОЛ – БІРЛІК. ЕЛІЅДІ, ЖЕРІЅДІ ЌОРЄАУ ЇШІН БІРЛІК ЌАНШАЛЫЌТЫ 
ЌАЖЕТ БОЛСА, ТƏУЕЛСІЗДІК ЖЕМІСТЕРІН, БЇГІНГІ ЌОЛ ЖЕТКЕН ЌАЖЕТ БОЛСА, ТƏУЕЛСІЗДІК ЖЕМІСТЕРІН, БЇГІНГІ ЌОЛ ЖЕТКЕН 
ТАБЫСТАРЫМЫЗДЫ САЌТАП ЌАЛУ ЇШІН ДЕ ОЛ СОНДАЙ ЌАЖЕТ», – ДЕГЕН ТАБЫСТАРЫМЫЗДЫ САЌТАП ЌАЛУ ЇШІН ДЕ ОЛ СОНДАЙ ЌАЖЕТ», – ДЕГЕН 
БОЛАТЫН. БƏРІМІЗДІЅ ДЕ АРМАН-АЅСАРЫМЫЗ – БЕРЕКЕЛІ-БАЯНДЫ, БОЛАТЫН. БƏРІМІЗДІЅ ДЕ АРМАН-АЅСАРЫМЫЗ – БЕРЕКЕЛІ-БАЯНДЫ, 
ТАТУ-ТƏТТІ ҐМІР СЇРУ, ЖАЌЫН ТУЫСТАРЫМЫЗДЫЅ, ЕЛ-ЖЎРТТЫЅ АМАН ТАТУ-ТƏТТІ ҐМІР СЇРУ, ЖАЌЫН ТУЫСТАРЫМЫЗДЫЅ, ЕЛ-ЖЎРТТЫЅ АМАН 
БОЛУЫ, ЖАС ҐСКІННІЅ БАЌЫТТЫ ДА БЕЙБІТ КЇЛКІСІНІЅ БЎЗЫЛМАУЫ. БОЛУЫ, ЖАС ҐСКІННІЅ БАЌЫТТЫ ДА БЕЙБІТ КЇЛКІСІНІЅ БЎЗЫЛМАУЫ. 
ОСЫНАУ МАЌСАТ-МЇДДЕЛЕРДІЅ ОЙДАЄЫДАЙ ЖЇЗЕГЕ АСУЫ ЕЅ АЛДЫМЕН ОСЫНАУ МАЌСАТ-МЇДДЕЛЕРДІЅ ОЙДАЄЫДАЙ ЖЇЗЕГЕ АСУЫ ЕЅ АЛДЫМЕН 
ƏРБІРІМІЗДІЅ ЌАЖЫРЛЫ ДА ЌАЙРАТТЫ ЕЅБЕГІМІЗГЕ, ҐЗАРА ТЇСІНІСТІК ПЕН ƏРБІРІМІЗДІЅ ЌАЖЫРЛЫ ДА ЌАЙРАТТЫ ЕЅБЕГІМІЗГЕ, ҐЗАРА ТЇСІНІСТІК ПЕН 
ЫНТЫМАЌЌА, ЕЛІМІЗДЕГІ ІШКІ САЯСИ ТЎРАЌТЫЛЫЌЌА, ЎЛТАРАЛЫЌ ЖƏНЕ ЫНТЫМАЌЌА, ЕЛІМІЗДЕГІ ІШКІ САЯСИ ТЎРАЌТЫЛЫЌЌА, ЎЛТАРАЛЫЌ ЖƏНЕ 
ЎЛТ ІШІНДЕГІ ПАРАСАТТЫЛЫЌЌА ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ.ЎЛТ ІШІНДЕГІ ПАРАСАТТЫЛЫЌЌА ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ.
БІРЛІК ,  ДОСТЫЌ ,  ТАТУЛЫЌ ,  ЫНТЫМАЌ  – ЕЛІМІЗДЕГІ  САЯСИ-БІРЛІК ,  ДОСТЫЌ ,  ТАТУЛЫЌ ,  ЫНТЫМАЌ  – ЕЛІМІЗДЕГІ  САЯСИ-

ЭКОНОМИКАЛЫЌ  ТЎРАЌТЫЛЫЌТЫЅ  БАСТЫ  ƏРІ  НЕГІЗГІ  КЕПІЛІ . ЭКОНОМИКАЛЫЌ  ТЎРАЌТЫЛЫЌТЫЅ  БАСТЫ  ƏРІ  НЕГІЗГІ  КЕПІЛІ . 
БАЄЫНДЫРЄАН БЕЛЕСТЕРІМІЗ БЕН ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕРІМІЗ ЎЛТАРАЛЫЌ БАЄЫНДЫРЄАН БЕЛЕСТЕРІМІЗ БЕН ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕРІМІЗ ЎЛТАРАЛЫЌ 
ТАТУЛЫЌ ПЕН АУЫЗБІРЛІКТІЅ, ШЫНАЙЫ ТЇСІНІСТІКТІЅ, ЕЅ БАСТЫСЫ – ТАТУЛЫЌ ПЕН АУЫЗБІРЛІКТІЅ, ШЫНАЙЫ ТЇСІНІСТІКТІЅ, ЕЅ БАСТЫСЫ – 
ЕЛБАСЫМЫЗ ЖЇРГІЗІП ОТЫРЄАН САРАБДАЛ САЯСАТТЫЅ ЖЕМІСІ.ЕЛБАСЫМЫЗ ЖЇРГІЗІП ОТЫРЄАН САРАБДАЛ САЯСАТТЫЅ ЖЕМІСІ.
ЌАДІРЛІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ! ЌАДІРЛІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ! 
СІЗДЕРДІ ТАТУЛЫЌ ПЕН БІРЛІКТІЅ, ІЗГІЛІКТІЅ НЎРЫ ШАШЫЛЄАН СІЗДЕРДІ ТАТУЛЫЌ ПЕН БІРЛІКТІЅ, ІЗГІЛІКТІЅ НЎРЫ ШАШЫЛЄАН 
ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНЫЅ  БІРЛІГІ МЕРЕКЕСІМЕН ТАЄЫ ДА ШЫН ЖЇРЕКТЕН ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНЫЅ  БІРЛІГІ МЕРЕКЕСІМЕН ТАЄЫ ДА ШЫН ЖЇРЕКТЕН 
ЌЎТТЫЌТАЙМЫН. ДЕНДЕРІЅІЗГЕ САУЛЫЌ, ОТБАСЫЛАРЫЅЫЗЄА АМАНДЫЌ ЌЎТТЫЌТАЙМЫН. ДЕНДЕРІЅІЗГЕ САУЛЫЌ, ОТБАСЫЛАРЫЅЫЗЄА АМАНДЫЌ 

ПЕН БАЌЫТ, БЕРЕКЕ ТІЛЕЙМІН.ПЕН БАЌЫТ, БЕРЕКЕ ТІЛЕЙМІН.

АУДАН ƏКІМІ МЎРАТХАН 
ЖЇНІСƏЛІЎЛЫ ШЇКЕЕВТІЅ  

1 МАМЫР-ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНЫЅ 
БІРЛІГІ КЇНІМЕН ЌЎТТЫЌТАУЫ Н.Шин,

пр е д с е д ат е л ь  ОО  «Цен т р 
культуры «Единство».

Год  25-летия  Независимости 
Ка з а хс т а н а  д л я  ОО  «Цен т р 
культуры  народов  «Единство» 
начался плодотворно. Объединение  
принимает  активное  участие  в 
о б щ е с т в е н н о 
политической  и 
культурной жизни  
района.  
С т а р т  г о д а 

б ы л  о т к р ы т 
н а  ко р е й с ко м 
н о в о г о д н е м 
п р а з д н и к е 
С о л ь л а л ь  с 
участием  всех ЭКО 
района в школе- 
гимназии  имени 
Г.Муратбаева.
Т а к ж е  О О 

« Е д и н с т в о » 
п р и н я л о  
активное участие 
в  п р о в е д е н и и 
нового доброго праздника - день 
Благодарения,  который отмечается с 
днём рождения АНК и партии «Нур 
Отан».  Этот светлый  праздник  был 
организован и проведён  в  казахской  
средней школе имени Ю. Гагарина    
с учащимися старших и младших 
классов. Праздничная   программа  
спо собствовала  сближению  и 
единению нашего полиэтнического 
народа, ведь в Казахстане  живут более 
130 народов и народностей, которые  

строят успешное государство  в мире 
и согласии.  В школе-гимназии имени 
Г.Муратбаева  в  честь  праздника 
был  проведён задорный флешмоб 
с учащимися младших классов, а 
в  конференц-зале   молодёжным 
цент ром  ОО  «Единство»  для 
старшеклассников был организован 
«круглый стол» с  лидерами ЭКО 

района .  Также  в  средней  школе  
Сарыкемер на классный час  была 
приглашена  ветеран  корейского 
ЭКО А.Цой.   Отделом культуры в 
Центре Общественного Согласия 
за «круглым столом»  проведено 
районное мероприятие, посвящённое 
Дню Благодарности. 
К  Жен с ком у  Дню  8  м а р т а 

в  Ц О С  к о р е й с к и й  Э К О 
пров ёл   клубную  культурно -
про с в е т и т е л ь н ую  про г р амму 

для  активных  женщин: матерей 
и бабушек. Гостями мероприятия 
были  чл ены  ОО  «Един с т во »  
М .Раджамов   и  Ш .Байт акова .                                                                                                                                     
  10 марта в казахской средней школе 
имени Н. Киикбаева в большой семье 
проведена весёлая Масленица. Очень 
приятно было видеть  удивительно 
бережное  отношение казахских детей 

к национальным 
т р а д и ц и я м 
русского народа.
Молод ёжный 

центр корейского 
ЭКО  принимал 
активное участие 
в  о б л а с т н ы х 
к о н к у р с а х 
народной песни 
и танца. 
В  замечательной 

а т м о с ф е р е 
п р о ш ё л   и 
п р а з д н и к 
Наурыз. Он был 
п р им еч а т е л е н 
большим общим 
столом  Дружбы 

народов, на который были приглашены 
все этнокультурные объединения 
района.
Все эти мероприятия прошли в свете 

республиканской акции «Большая 
страна – Большая семья» и отмечены 
преемственно стью  поколений . 
Сохранить и передать  детям большое 
историческое и культурное наследие    
большой  семьи  казахстанцев   - 
является  залогом   благополучия 
нашего общего дома.

Акция  «Большая  страна  – большая  семья»Акция  «Большая  страна  – большая  семья»

ÇÀËÎÃ  ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß

ЖЕР  МƏСЕЛЕС І  -  ЌАЗ І РГ І  УАЌЫТТА 
ЌАЗАЌСТАНДА КЕЅ ТАЛЌЫЛАНЫП ЖАТЌАН 
ТАЌЫРЫП .  ƏЛЕУМЕТТІК  ЖЕЛІЛЕРДЕ  ЖЕР 
КОДЕКСІНІЅ ЖЕРДІ САТУ МЕН ЖАЛЄА БЕРУДІ 
РЕТТЕЙТІН  НОРМАЛАРЫНА  ЌАТЫСТЫ 
ЖАЗБАЛАР  МЕН  ПІКІРЛЕР  КҐП .  БЇГІНДЕ 
FA C E B O O K  ƏЛЕУМЕТТІК  ЖЕЛІСІНДЕГІ 
ПІКІРТАЛАСТАРДЫ КОНСТРУКТИВТІ СИПАТЌА 
ИЕ ДЕУГЕ КЕЛМЕЙДІ. БЎЛ КҐБІНДЕ НОРМАЄА 

Ж АТ П А Й Т Ы Н  Л Е К С И К А Н Ы 
ЌОЛДАНА  ОТЫРЫП ,  ЕРЕГІСУГЕ 
ЎЌСАЙТЫНДАЙ .  ЕНДІ  МЎНЫЅ 
БАРЛЫЄЫНА ЎЛТТЫЌ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІ БАЌЫЛАУ ЖЇРГІЗЕДІ. 
БЎЛ  ЖАЙЫНДА  ОЛАРДЫЅ  НЕ 
ОЙЛАЙТЫНЫН  T E N G R I N E W S .
KZ ТІЛШІСІНЕ  ОСЫ  ВЕДОМСТВО 
БАСШЫСЫНЫЅ  ОРЫНБАСАРЫ 
ЌАЙЫРБЕК  ҐСКЕНБАЕВ  АЙТЫП 
БЕРДІ.

- Əлеуметтік желілерде, ґѕірлердегі 
шерулерде  жерді  сату  мен  жалєа 
беруді  ќарастыратын  заѕнамалыќ 
нормаларды  талќылап  жатќандар 
туралы сіздіѕ министрліктегілер жəне 
Сіз ќалай ойлайсыздар?

- Тїсіністікпен ќараймыз. Адамдар 
уайымдап жатыр, ќўќыќтыќ сауатыныѕ 
аздыєынан болар, бўл мəселеде толыќ 

мəлімет жоќ, сондыќтан заѕымыздыѕ нормаларын 
соѕына дейін тїсінбеген шыєар. Əлде олар шын 
мəнінде  солай  болып  жатыр  деген  ќауесетке 
сенеді .  Адамдар  сўраќ  ќоя  бастайды ,  яєни 
уайымдайды. Біз заѕныѕ нормаларын тїсіндіргіміз 
келеді, шетелдік жеке тўлєаєа немесе шетелдік 
компанияларєа жер сату туралы форма жоќ жəне 
ешќашан болмайды.             (Жалєасы 2-бетте).

Ќазаќстандыќ жердіѕ бірде-бір 
миллиметрі шетелдіктерге сатылмайды

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ !ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ !
1 мамыр мерекесі – біз їшін 1 мамыр мерекесі – біз їшін 

ортаќ Отанымызда тўратын ортаќ Отанымызда тўратын 
халыќтардыѕ татулыєы мен халыќтардыѕ татулыєы мен 
ґзара достыєыныѕ символы. ґзара достыєыныѕ символы. 
Оныѕ идеялары, яєни барлыќ Оныѕ идеялары, яєни барлыќ 
ўлттар  мен  ўлыстардыѕ ўлттар  мен  ўлыстардыѕ 
мəдениетіне, салт-дəстїрлеріне мəдениетіне, салт-дəстїрлеріне 
ќўрмет кґрсету їлгілері еліміздіѕ ќўрмет кґрсету їлгілері еліміздіѕ 
кґпўлтты  халќына  етене кґпўлтты  халќына  етене 
жаќын. жаќын. 
Ќазаќстанныѕ кґп ўлтты Ќазаќстанныѕ  кґп ўлтты 

халыќтары  мен  этностары халыќтары  мен  этностары 
а р а с ы н д а є ы  б і р л і к  п е н а р а с ы н д а є ы  б і р л і к  п е н 
ынтыма ќт а стыќ  ны є а я ынтыма ќта стыќ  ны є а я 
берсін!  Ќазаќстанныѕ  кґп берсін!  Ќазаќстанныѕ  кґп 
ўлтты халќыныѕ татулыєы, ўлтты халќыныѕ татулыєы, 
ынтымаќтастыєы, бейбітшілігі ынтымаќтастыєы, бейбітшілігі 
біздіѕ еліміздіѕ еѕ басты байлыєы. біздіѕ еліміздіѕ еѕ басты байлыєы. 
Оны  кґздіѕ  ќарашыєындай Оны  кґздіѕ  ќарашыєындай 
саќтауєа тырысайыќ. саќтауєа тырысайыќ. 
Ардагерлер  атынан  аудан Ардагерлер  атынан  аудан 

тўрєындарын мерекемен шын тўрєындарын мерекемен шын 
жїректен ќўттыќтай отырып, жїректен ќўттыќтай отырып, 
береке-бірлігіміз арта берсін, береке-бірлігіміз арта берсін, 
Ќазаќстан халќы ґркен жайып, Ќазаќстан халќы ґркен жайып, 
мемлекетіміз – молшылыќќа, мемлекетіміз – молшылыќќа, 
ал əрбір шаѕыраќ баќыт пен ал əрбір шаѕыраќ баќыт пен 
шаттыќќа кенелсін демекпіз.шаттыќќа кенелсін демекпіз.  

БАЙЗАЌ  АУДАНДЫЌ БАЙЗАЌ  АУДАНДЫЌ 
АРДАГЕРЛЕР  КЕЅЕСІ .АРДАГЕРЛЕР  КЕЅЕСІ .
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Мəслихаттыѕ тўраќты Мəслихаттыѕ тўраќты 
комиссия отырысындакомиссия отырысында

Ў ЛЫ  ЖЕЅ І С К Е - 7 1  ЖЫЛ !Ў ЛЫ  ЖЕЅ І С К Е - 7 1  ЖЫЛ !

ТАРИХ – САН ЌИЛЫ СЫНАЌ ПЕН КЕМЕЛ 
КЕЗЕЅГЕ  ТОЛЫ ЎЛЫ КҐШ. УАЌЫТТЫЅ 
ОСЫ ШЕРУІНДЕГІ  ХАЛЌЫМЫЗ ТАЛАЙ 
ЌИЫНДЫЌТЫ БАСТАН КЕШТІ.  ƏСІРЕСЕ ХХ 
ЄАСЫРДЫЅ  СЎРАПЫЛ ЌЫРЄЫНЫ 1941-1945 
ЖЫЛДАРДАЄЫ ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНДА 
БАЙЗАЌТЫЌТАР  ДА   ЕРЛІКТІЅ   ЕРЕН 
ЇЛГ І С ІН  КҐРСЕТТ І .  ХАЛЌЫНЫЅ 
БОСТАНДЫЄЫ  МЕН  ТƏУЕЛСІЗДІГІ , 
БОЛАШАЌ  ЎРПАЌТАРЫНЫЅ  БАЌЫТЫ 
ЇШІН  МАЙДАН  ДАЛАСЫНДА  АЯНБАЙ 
К Ї Р Е С К Е Н ,  Ў ЛЫ 
Ж Е Ѕ І С К Е  Б А Є А 
Ж Е Т П Е С  Ї Л Е С 
ЌОСЌАН ,  ОТАНДЫ 
С Ї Ю Д І Ѕ ,  О Н Ы 
ЌОРЄАУДЫЅ ЇЛГІСІН 
КҐРСЕТКЕН  СОЄЫС 
А Р Д А Г Е Р Л Е Р І 
М Е Н  Т Ы Л 
ЕЅБЕККЕ РЛЕ Р І Н Е   
ЖЕЅ ІС  МЕРЕКЕС І 
АЛДЫНДА  ЌЎРМЕТ 
КҐРСЕТІЛДІ.

Бейсенбі, 29 сəуір кїні 
ауд а н ды ќ   м ə с л и х а т 
депутаттарыныѕ ,  іскер 
əйелдер  ќауымдастыєы 
мен аудан əкімі жанындаєы 
əйелдер істері жəне отбасы, демографиялыќ 
саясат  жґніндег і  комиссия   мїшелерін іѕ  
д ем еуш і л і г і м е н  Суха н б а е в ,Тїйм е ке н т , 
Жалєызтґбе ауылдыќ округінде тўратын соєыс 
жəне еѕбек ардагерлері; жаќаштыќ Ґнербай 
Молдабаев, тїймекенттік Мəдібек Маќўлбеков, 
Бахы  Рустанбеков ,  жетібайлыќ  Рахымжан 
Мамыралиевтіѕ жəне  соєыс ардагерініѕ жесірі 
Р.Шомаеваныѕ жанўясында болєан  аудан əкімі 
аппаратыныѕ   бас  инспекторы  С .Иманова ,  
аудандыќ  ардагерлер   кеѕесініѕ  тґраєасы 
К.Беспаев,  іскер əйелдер ќауымдастыєыныѕ 
тґрайымы Т.Кадимова, мəслихат депутаттары  
С.Алтаева, А.Большебеков, С.Молдабековтер-
ардаќты  ќарияларды  Жеѕіс  мереке с імен 
ќўттыќтап, сыйлыќтарын табыстады. 

Аудандыќ  емхананыѕ 
ґ к і л і  С . Д ї й с е н о в а  
батыр  аталарымыз  бен 
аналарымыздыѕ денсаулыќтарын тексеріп,  
аќыл-кеѕесін берді.
Кґпті  кґрген ,   шежірелі  ќариялар  мен 

аќжаулыќты  аналарымыз  1418   кїн мен тїнге  
созылєан   соєыстыѕ ќасіретіне тоќталды.  
Ґшпес  ерлік   жасаєан  батырлар  даѕќ 
іздемегендігін, оны Отан ќорєаушыларєа 
ґмірдіѕ ґзі бергендігін, осы даѕќты саќтау, 

Отанєа деген сїйіспеншілікті жастардыѕ 
бойына  с і ѕ і ру,  т амаша  жауынгерл і к 
дəстїрлерімізді болашаќ ўрпаќќа жеткізу 
– бїгінгі  ўрпаќтыѕ  азаматтыќ  борышы 
екендігін ,  Жеѕіс  кїнін  жаќындатудаєы 
тыл еѕбеккерлерініѕ  жанќиярлыќ  еѕбегі 
ерекше болєандыєын, Елбасыныѕ ўстанып 
отырєан  саясатыныѕ  арќасында   еліміз 
ə л ем г е  т а ныл є а н ды єын ,  б і рл і к  п ен 
татулыќты саќтаудыѕ мəнін айтып,   ќазіргі 
тоќшылыќтыѕ, баќытты заманныѕ ќадірін 
білудіѕ  маѕызын  сґз  ете  келе ,  ґздерін 
ќўрметтеп келгендерге  алєыстарын айтып, 
аќ баталарын берді.                 

                                              ҐЗ ТІЛШІМІЗ.

МЫ ПОМНИМ 
ваш подвиг

Всё дальше уходят в прошлое годы войны, и всё меньше 
среди нас остаётся живых свидетелей тех лет – ветеранов 
войны. Осмысливая, мы понимаем, что не  будь той Победы, 
не было бы свободы, мира, счастья на земле.
Под знаком памяти и благодарности проходят  в эти 

предпраздничные дни мероприятия, организованные руководством района.
Группа, во главе с заместителем акима района С.Кенжебаевым, в состав которой вошли 

депутаты районного маслихата, представители Совета ветеранов района, здравоохранения, 
накануне праздника посетила 
семьи  каждого  из  во сьми 
ветеранов войны.
Первым они посетили жителя 

села Ульгули, ветерана войны 
Базарбая Калдыбаева, кавалера 
орденов  Красной  Звезды  и 
Великой Отечественной войны І 
степени, медалями «За Отвагу», 
«За взятие Кенигсберга».
Он ушёл на фронт в 17 лет. 

Это был 1943 год. Б.Калдыбаев 
участвовал в боях за освобождение 
Украины, Белоруссии, Польши, 
Германии .  День  Победы  он 

встретил в немецком 
городе Донгейлау. 
Вернулся  домой 
только в 1950 году. 
Был дважды ранен. 
В  э т о т  д е н ь 

д е л е г а ц и я 
в с т р е тил а с ь  с о 
всеми  бывшими 
фр о н т о в и к а м и . 
П е р с о н а л ь н ы е 
п о з д р а в л е н и я 
от  акима  района 
М.Шукеева, члена 
Совета ветеранов 
района Р.Шаметова, депутата районного маслихата А.Тастанова, а также памятные 
подарки получили ветераны войны Иван Дужинский, Усен Тогаев и Сауытбек Рысбаев. 
Девяностолетние ветераны в своих мундирах, увешанных орденами и медалями, 
смотрелись довольно  молодцевато. Несмотря на почтенный возраст, они сохранили в 
своей памяти многие моменты своего боевого прошлого.
За вкусным угощением  в непринуждённой обстановке, под звуки домбры,  ветераны 

делились своими воспоминаниями  давно минувших дней своей молодости. 
Поздравляя ветеранов с  наступающим праздником, С.Кенжебаев сказал: “Мы 

восхищаемся вашей отвагой и мужеством. Чтим, уважаем, славим поколение победителей 
и помним, какой ценой была достигнута Великая Победа. Здоровья Вам и долгих лет жиз-
ни!”.                                                                                                                       Наш корр.

ÀÐÄÀÃÅÐËÅÐÃÅ 
ÊÓÀÍÛØ ÑÛÉËÀÄÛ

(Соѕы. Басы 1-бетте).

- Сіз ќалай ойлайсыз, жерді жалєа беру 
мен сату туралы дау неліктен ќазір шыєып 
отыр?

- Жер ќўќыєын реттеу тарихын айтар 
болсаќ, бўл нормалар 90-шы жылдардан бері 
бар. 1990 жылы бізде жер туралы бірінші 
заѕ ќабылданды. Кейіннен оєан ґзгерістер 
енгізілді жəне сол кезде тїрлі нўсќалары 
болды: їш жылдан он жылєа дейін жалєа беру, 
оныѕ ішінде, шетелдіктерге; сосын 99 жылєа 
дейін; одан кейін ќазаќстандыќтарєа 49 жыл, 
ал, шетелдіктерге 10 жыл деген шектеулер 
ќойылды. 2003 жылы Жер кодексі ќабылданып, 
онда жерді жалєа беруге ќатысты нормалар 
бекітілді. 2014 жылы жалєа беру мерзімін 
25 жылєа дейін ўзартуды кґздеген ґзгерістер 
болды. Осы жер ќўќыќтарын реттейтін Жер 
кодексі 13 жыл бўрын ќабылданєан, осы 
уаќыт бойы ешќандай сўраќ болєан жоќ. 
Бўл сўраќтыѕ неліктен ќазір єана шыєып 
отырєанын, шынымды айтсам, меніѕ ґзім 
тїсінбеймін. 

-Яєни, 25 жылєа дейін ўзарту туралы 
норма бўрын шыќќан ба?

- Бўл норманыѕ енгізілгеніне бір жарым 
жыл болды. Бўл бґлігінде ешќандай ґзгеріс 
енгізген жоќпыз. Тіпті, басќа мəселелер 
бойынша ґзгерістер болды, олар жерді 
пайдаланушылардыѕ əкімшілік шектеулерін 
азайтуєа ќатысты еді. Бірінші ґзгеріс мынаєан 
ќатысты болды: егер жер бўрын конкурспен 
немесе аукцион арќылы берілсе, мўнда таѕдау 
ќўќыєы əкімде болды, ол жерді ќандай тїрде 
сатуды ґзі шешетін еді, сондыќтан кґптеген 
сўраќ пайда болды. Ал, енді тыйым салдыќ 
та "мўныѕ барлыєы ашыќ алаѕда аукцион 
тїрінде болсын да, мыќтылар жеѕіске жетсін" 
дедік. Аукцион формасы да бўрыннан бар, 
2003 жылдан бері бўл шаралар Жер кодексінде 
ќарастырылєан. 
Біздіѕ енгізген екінші ґзгерісіміз мынада - біз 

жерді пайдаланушыєа аукционсыз-аќ сатып 
алуєа ќўќыќ береміз. Мысалы, адам жерді 49 
жылєа жалєа алады. Оныѕ жерін ешкім тартып 
алмайды, жалєа ала берсін, жалєа алынєан 
мерзім аяќталєанша сен ол жерді сатып ала 
аласыѕ. Оныѕ їстіне 50 пайыз кґлемінде 
жеѕілдік пен 10 жылєа бґліп тґлеу ќўќыєы 
беріледі. 
Їшінші ґзгеріс - жалєа алу ќўќыєына 

шектеулерді алып тастауєа ќатысты. Бўрын 
былай болєан: сіз жалєа алу ќўќыєын сатып 
алдыѕыз, кейін кґрші ауылєа, ќалаєа кґштіѕіз 
немесе тіпті басќа іспен айналысуєа шешім 
ќабылдадыѕыз .  Онда  сіз  жерді  əкімге 
ќайтаруыѕыз ќажет болєан, ол оны кімге 

беретінін ґзі шешетін. Енді біз былай деп 
отырмыз: Егер, сен осы ќўќыќты сатып 
алсаѕ, осы ќўќыќты ґзіѕ ќолдан. Яєни, жалєа 
алу ќўќыєын сіз кґршіѕізге сата аласыз, ал, 
кґршіѕіз əкімдікке барады да, жерді сізден 
келісім-шарт арќылы сатып алєанын айтады. 
Яєни, біз жерді пайдаланушыларєа жаќсы 
жаєдай жасап бердік. 

-Байќаєан  болсаѕыз ,  шетелдіктер , 
наќтыраќ айтќанда "ќытайлар келіп, 
жерді сатып алады, сґйтіп, бар нəрін сорып 
алады" деген пікірлер бар. 

- Министрдіѕ Ауыл шаруашылыќ министрлігі 
маќўлдаєан бўйрыєы бар, оны барлыќ жерден 
оќуєа болады, жерді тиімді ќолдану ережелері. 
Онда топыраќтыѕ жаєдайы наќты кґрсетілген, 
жер жалєа берілген кезде мўныѕ барлыєы 
ќатаѕ баќылауда болады. Мысал, жердіѕ 
сапасы тґмендесе, бўл - заѕ бўзушылыќ 
саналады жəне жер тартып алынады. Бўл Жер 
кодексінде жазылєан, жерді тиімді пайдалану 
ережесін бўзу болєан жаєдайда мемлекет оны 
ґз меншігіне тəркілей алады.

-Бўл  сонда  біздіѕ  нормаларымызєа 
сəйкес келмейтін тїрлі химикаттар мен 
тыѕайтќыштар ма? 

- Ґсімдіктану туралы заѕ бар, оєан сəйкес, 
Ќазаќстан территориясында заѕдастырылєан 
пестицидтерді, гербицидтерді, минералдыќ 
тыѕайтќыштарды ќолдануєа єана рўќсат 
етілген - бўл бір. Екіншіден - əкімдіктегілердіѕ 
жер инспекциялары топыраќтыѕ сапа ќўрамын 
тексеріп, зертханалыќ зерттеулер жїргізеді. 
Топыраќтыѕ сапасы нашарласа, ескерту 
жасалады, жердіѕ ќўнарлылыєын ґз деѕгейінде 
саќтап тўру ескертіледі. Ал, егер келесі жылы 
ґз деѕгейіне жеткізбесеѕ, бўл жерді тартып 
алу мəселесі ќаралады. Бўл тек шетелдіктерге 
єана ќатысты емес, сонымен ќатар барлыєына 
да ќатысты болмаќ. 

-Интернетте мынадай да пікірлер жїр: 
"Ќытайлар келсе, біз оларды сосын ќуып 
жібере алмай ќаламыз. Біз сол ќытайлардыѕ 
ќўлына айналамыз". Ќалай ойлайсыз? 
Мўндай пікірлердіѕ негізі бар ма? Маєан 
мынаны айтыѕызшы, олар ќалай келеді? 

-Олар жерді сатып ала алмайды. Олар 
тіпті жерді жалєа алєанныѕ ґзінде жўмыс 
кїшін ол жаќтан əкеле алмайды єой, себебі 
бізде жўмыс кїшін їлестіру бойынша тґрт 
наќты категория бар. Біріншісі жəне екіншісі 
- жоєары мамандандырылєан инженерлер, 
менеджерлер, їшіншісі жəне тґртіншісі - 
маманданєан жўмыс кїші. Əкімдік комиссиясы 
мўнда жўмыс кїші ќажет пе немесе ґз 
ресурстары жеткілікті ме - осыны аныќтайды. 
Сондыќтан, шетелдіктерге жўмыс істеуге 
рўќсат берілсе де, ол тек бір жылєа келеді. 

Осыдан кейін шетел азаматтары елден кетуге 
мəжбїр болады. Уаќытша жўмысшылар тек 
маусымдыќ жўмыстарєа келеді.
Оныѕ їстіне шетелдіктердіѕ  Ќазаќстан 

Республикасында баспана сатып алуєа ќўќысы 
жоќ. Мўндай ќўќыќ осында əрдайым болатын, 
ыќтиярхат алєан шетелдіктерде єана бар, солар 
єана баспана иелене алады. Ќалєандары уаќытша 
болатындар деп есептеліп, баспанаєа ќўќыєы 
болмайды.

-Адамдар заѕнаманыѕ жерді сату мен жалєа 
беру туралы нормаларына ґзгеріс енгізуді 
сўрап отыр. Ґзгерістер енгізіле ме əлде бўєан 
ќажеттілік жоќ деп есептейсіз бе? 

- Айтылєан алаѕдаушылыќ мəселелер Жер 
кодексінде толыќтай ќарастырылєан. Ќазір 
"сарапшылар" кґп ќой. "Заѕды айналып ґтуге 
болады, кейбір нормалар ќарастырылмаєан" 
дейді. Біз оларєа "жасап кґріѕіздер, біздіѕ 
заѕымыз дўрыс жўмыс істей ме, жоќ па - кґре 
жатармыз" дейміз. Заѕды ќандай да бір жолмен 
айналып ґтуге болады деп есептесеѕіздер - 
мїмкіндік жасап кґріѕіздер. Шетелдік бізден жер 
сатып алып кґрсін, бўл оныѕ ќолынан келмейді, 
мўны сеніммен айта аламын.

-Ґзіѕіз  Интернетте  пікір  оќисыз  ба? 
Facebook-ті ќолданасыз ба?

- Əрдайым ќарап отырамыз, уаќытымыз 
болєанда. Біраќ ґкінішке ќарай, уаќытымыз аз. 
Біраќ ќазір жиі ќарап отыруєа тура келеді. 

-Əлеуметтік желілерде жер мəселесі бойынша 
уайымдап жїрген жўртќа не айтар едіѕіз?

- Таєы да ќайталап айтамын, уайымын білдіріп 
отырєан азаматтарды тїсінемін. Егер олар еліміз, 
жеріміз їшін уайымдамаса, ойларын айтпаса, 
олар ґз болашаєын, ґткенін жəне бїгінін бўл 
елмен байланыстырмас та еді. Мəлімдеймін: 
ќазаќстандыќ жердіѕ бірде-бір миллиметрі 
шетелдіктерге сатылмайды. Ал , егер шетелдік 
оны жалєа алса, оны Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕында жазылєан талаптарды орындау арќылы 
єана ќолдана алады. Бўєан ќатаѕ баќылау 
жїргізіледі. Сондыќтан уайымдамаѕыздар, 
айдап салушыларєа ермеѕіздер, Президентімізге 
сеніѕіздер, себебі біз оєан ўзаќ жылдар бойы 
сеніп келдік жəне ол елімізді əлемдегі кґш 
бастайтын елдердіѕ біріне айналдырды. Əрине, 
тїсінеміз, біреулер елімізде тыныштыќтыѕ 
болєанын ќаламайды, Таяу Шыєыс елдеріндегідей 
дїрбелеѕ, бїліншілік, ґзара тартыс болып 
жатќанын ќалайды. Біреулер осыны аѕсайтын 
сияќты. Бўєан жол бермейміз. Біз - бірлігі мол 
халыќпыз, біз - біртўтас елміз. Жеріміз біздіѕ 
еліміздіѕ байлыєы, барлыєымыз їшін жалєыз 
жер. Азаматтарымыз ќалай уайымдап жатса, 
мен де, їкімет те, еѕ бастысы Президент те дəл 
солай уайымдайды.

Ќазаќстанда жердіѕ бірде-бір 
миллиметрі шетелдіктерге сатылмайдыМаѕызды 

мəселе 
ќаралды

27 сəуір кїні «Нўр Отан» партиясы Байзаќ 
аудандыќ  филиалыныѕ  єимаратында 
алтыншы  сайланєан  Байзаќ  аудандыќ 
мəслихатыныѕ «Аумаќты экономикалыќ 
дамыту, ќаржы, бюджет, əкімшілік аумаќтыќ 
ќўрылым, адам ќўќыєын ќорєау мəселелері 
жəне жер учаскелерін сатып алу туралы 
шарттар  жобаларын  ќарау» жґніндегі 
тўраќты  комиссиясыныѕ  отырысы  ґтті . 
Оны   аталмыш  комиссияныѕ  тґраєасы  
А .Жамишжанов   жїргізіп  отырды .  Кїн 
тəртібінде «Ауданныѕ 2015 жылєа арналєан 
бюджетініѕ  атќарылуы  туралы» мəселе 
ќаралды. 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет Кодексініѕ 

132 бабы, 2 тармаєыныѕ талаптарына сəйкес, кїн 
тəртібіндегі мəселе бойынша тґрт баяндама 
тыѕдалды. Атап айтќанда, аудан əкімдігі ќаржы 
бґлімініѕ басшысы Ж.Ќўмєанбаевтыѕ, Жамбыл 
облысы бойынша тексеру комиссиясыныѕ мїшесі 
Ж.Жапаровтыѕ «Ауданныѕ 2015 жылєа арналєан 
бюджетініѕ атќарылуы туралы» баяндамалары 
тыѕдалєан  соѕ ,   аудандыќ  мəслихаттыѕ 
«Аумаќты  экономикалыќ  дамыту,  ќаржы , 
бюджет, əкімшілік аумаќтыќ ќўрылым, адам 
ќўќыєын ќорєау мəселелері жəне жер учаскелерін 
сатып алу туралы шарттар жобаларын ќарау» 
жґніндегі тўраќты комиссиясыныѕ тґраєасы А. 
Жамишжановтыѕ аудан бюджетініѕ атќарылуы 
туралы есеп  бойынша  ќорытынды  жасаєан 
баяндамасын тыѕдады. 
Содан соѕ тґртінші болып, аудан əкімдігі 

экономика жəне бюджеттік жоспарлау бґлімініѕ 
бюджеттік  жоспарлау  бґлімі  басшысыныѕ 
міндетін  атќарушысы  Є .Абаханов  ауданды 
дамыту баєдарламасыныѕ іске асырылуы туралы 
баяндады . Баяндамашылар  аудан бюджетін 
жоспарлау барысында жіберілген олќылыќтарды  
келешекте болдырмау їшін жан-жаќты саралап, 
жўмыс жасау жаєына тоќталды.
Баяндамалар тыѕдалып біткен соѕ жарыссґзге 

аудан əкімдігі  жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік 
баєдарламалар бґлімініѕ басшысы Ə.Саќќўлова, 
Бəйтерек ауылдыќ округініѕ əкімі М.Ќилыбаев 
шыќты.
Сонымен  б ірге ,  тўраќты  комиссияныѕ 

отырысында   Байзаќ ауданы бойынша кірістер 
басќармасыныѕ басшысы А.Асќарова, мəслихат 
депутаты Р.Сарсеновтер ґздерініѕ   ойларын 
ортаєа салды.

 Кїн тəртібіндегі талќыланєан мəселе бойынша 
тиісті ќаулы ќабылданды.            

                                                    Ґз тілшіміз.
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Сарыкемер ауылы, Д. Ќонаев кґшесі 
117 їй,  аныќтама їшін телефон: 7-90-51, 
факс:2-18-67.
Байзаќ ауданы əкімдігі  білім бґлімініѕ 

Ш. Уалиханов атындаєы орта мектебі 
коммуналдыќ мемлекеттік мекемесініѕ 
бос тўрєан директоры лауазымына (1 

бірлік ) конкурс жариялайды.
Мекеменіѕ  атауы: Байзаќ ауданы 

əкімдігі білім бґлімініѕ Ш. Уалиханов 
атындаєы орта мектебі коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесі.
Орналасќан жері: Жамбыл облысы, 

Байзаќ ауданы, Мəдімар ауылы, Наржанов 
кґшесі - 1.  Пошталыќ индекс: 080 119.
Телефон 8(726 37) 5-24-62.
Электрондыќ почтасы: Madimar_uali-

hanov@mail.ru

Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ 

жарєысына жəне басќа да  нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерге сəйкес басќарады. 
Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру 
стандартын педагогикалыќ жəне əдістемелік 
кеѕеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ўйымдастырады .  Жўмыс  жоспарын , 
баєдарламалар мен жўмыс жоспарларын 
бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды 
жалпыєа міндетті оќытумен ќамтамасыз ету 
заѕына сəйкес жалпыєа міндетті оќытумен 
ќамтамасыз етеді. Оќу-тəрбие процесін 
єылыми-əдістемелік жəне материалдыќ-
техникалыќ базасын ўйымдастырады жəне 
жетілдіреді. Оќу-тəрбие процесін əдістемелік 
ќамтамасыз етуді ўйымдастырады жəне 
жетілдіреді. Ќазіргі заманєы аќпараттыќ 
технологиялардыѕ дамуын ќамтамасыз 
етеді. Педагогикалыќ ўйымдар, əдістемелік 
бірлестіктер, балалар ўйымдары ќызметіне 
ыќпал етеді. Білім беру ќўќыєы лицензиясына 
сəйкес  оќушылар ,  тəрбиеленушілер 
контингентін ќалыптастырады, оќушылар 
мен тəрбиеленушілерді əлеуметтік ќорєауды 

ќамтамасыз етеді. Жетім жəне ата-анасыныѕ 
ќамќорлыєынсыз  ќалєан  балалардыѕ 
арасынан шыќќан тəрбиеленушілердіѕ заѕды 
ќўќыєы мен мїдделерін (жеке, мїліктік, 
баспаналыќ, еѕбек жəне басќа да) ќорєайды, 
олардыѕ туысќандыќ байланысын ќолдай 
отырып, оларєа жаєдай жасайды.
Тəрбиеленушілер мен білім алушыларды 

асырап баєу їшін белгіленген мґлшерден 
кем емес жаєдаймен ќамтамасыз етеді. Оќу-
тəрбие процесі кезінде білім алушылардыѕ 
(тəрбиеленушілердіѕ) жəне білім беру 
ўйымы   ќызметкерлерініѕ ґмір ќауіпсіздігі 
мен денсаулыєын саќтауєа ќажетті жаєдай 
жасайды. Оќушыларды ќорєау жəне олардыѕ 
денсаулыєын ныєайту маќсатында тамаќтану 
жəне медициналыќ ќызмет кґрсету жўмысын 
ўйымдастырады жəне оєан  баќылау жїргізеді. 
Белгіленген заѕнама шегінде білім беру 
ўйымыныѕ мїлкі мен ќўралдарына басшылыќ 
етеді, жыл сайын ќўрылтайшылардыѕ 
ќаржылыќ жəне материалдыќ ќаражаттыѕ 
тїсуі жəне жўмсалуы туралы есебін береді. 
Нормативтік талаптарєа сəйкес есеп 

жїргізіп, оќу-материалдыќ базаныѕ саќталуын 
жəне толыќтырылуын ќамтамасыз етеді, 
ішкі еѕбек тəртібі ережесін, санитарлыќ-
гигиеналыќ режимді, еѕбекті ќорєау жəне 
техника ќауіпсіздігін саќтау їшін жауап 
береді.
Педагог  кадрларды  жəне  ќосымша 

ќызметшілерді іріктеуді жəне жўмысќа 
тартуды жїзеге асырады, басќару ќўрылымын, 
ќызметкерлердіѕ  штаттыќ  кестесін , 
лауазымдыќ нўсќаулыєын бекітеді, олардыѕ 
кəсіби шеберлігін арттыру їшін жаєдай 
жасайды. Педагогикалыќ кеѕесті басќарады. 
Белгіленген тəртіп бойынша ќызметкерлерді 
аттестаттауды жїргізеді. Ќызмет барысында 
айрыќша кґзге тїскен оќытушылар мен 
білім беру ўйымдарыныѕ ќызметкерлерін 
ґзініѕ ќўзыретіне ќарай марапаттауєа жəне 
кґтермелеуге ўсынады жəне ґз ќўзыретініѕ 
аясында жаза белгілейді.
Жўртшылыќпен, ата-аналармен (немесе 

оларды алмастырушылармен) байланысты 

жїзеге асырады. Мемлекеттік жəне басќа да 
ўйымдарда білім беру ўйымын танытады, 
ќажетті есеп ќўжаттарын дайындауды жəне 
ўсынуды ќамтамасыз етеді.  
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын 

талаптар: 
1)жоєары жəне жоєары білімнен кейінгі 

білімніѕ болуы (педагогикалыќ немесе бейіні 
бойынша);

2) педагогикалыќ жўмыс ґтілініѕ бес жылдан 
кем болмауы немесе білім беру ўйымыныѕ 
бейініне сəйкес білім беру ўйымдарында 
немесе ўйымдарда басќарушылыќ ќызметте 
жўмыс ґтілініѕ бір жылдан кем болмауы;

3) бірінші немесе  жоєары біліктілік 
санатыныѕ болуы;

4) їш жылдан кем емес педагогикалыќ 
салада əкімшілік жўмыс тəжірибесініѕ болуы 
немесе білім беру ўйымыныѕ бейініне сəйкес 
білім беру ўйымдарында немесе ўйымдарда 
басќарушылыќ ќызметте жўмыс ґтілініѕ бес 
жылдан кем болмауы;

5)  облыстыќ  білім  басќармасыныѕ 
кандидатура бойынша келісімініѕ болуы;

6) сотталмаєан болуы тиіс.
Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты

Лауазымдыќ жалаќысы, 
ќызмет атќарєан 

жылдарына байланысты
Мыѕ 

теѕгеден
Мыѕ теѕгеге 

дейін
А-1-3 113394 137484

Кəсіби біліктілігі:
Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 

Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
„Білім туралы“, „Ќазаќстан Республикасыныѕ 
„Тілдер туралы“, „Бала ќўќыєы туралы“, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ „Сыбайлас 
жемќорлыќќа  ќарсы  кїрес  туралы“, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ „Нормативтік 
ќўќыќтыќ актілер туралы“, „Еѕбек кодексін“, 
«Неке жəне отбасы туралы», «Ќазаќстан 
Республикасында мїгедектiгi бойынша, 

асыраушысынан  айырылу  жаєдайы 
бойынша жəне жасына байланысты 
бер iлет iн  мемлекетт iк  əлеуметт iк 
жəрдемаќылар  туралы» ,  «Кемтар 
балаларды əлеуметтік жəне медициналыќ-
педагогикалыќ  тїзеу  арќылы  ќолдау 
туралы»,  «Кəмелетке толмаєандардыѕ 
арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен 
балалардыѕ ќадаєалаусыз жəне панасыз 
ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ 
баєыттары мен келешегін айќындайтын 
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді;  педагогика 
мен психология негіздерін; мемлекеттік 
жалпыєа міндетті  білім беру стандартын; 
педагогиканы, педагогикалыќ психологияны, 
педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ 
жетістіктерін; менеджмент негіздерін, ќаржы-
шаруашылыќ ќызмет туралы заѕнамаларды; 
еѕбекті ќорєаудыѕ, техника ќауіпсіздігі 
жəне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ ережелері 
мен нормаларын; Ќазаќстан Республикасы 
Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2014 жылєы 29 
желтоќсандаєы №179 бўйрыєымен бекітілген 
Жалпы білім беретін жəне интернаттыќ 
ўйымдардыѕ ќўрылымына, кїтіп-ўстауєа 
жəне оќыту жаєдайларына  ќойылатын 
санитариялыќ-эпидемиологиялыќ талаптар“ 
санитариялыќ ережесін жəне басќа да білім 
беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін 
айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілерді 
білуі тексеріледі. 
Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар 

осы хабарландыру  бўќаралыќ  аќпарат 
ќўралдарыныѕ ресми басылымында («Ауыл 
жаѕалыєы» - «Сельская новь») жарияланєан 
сəттен бастап 15 жўмыс кїннен кешіктірмей 
Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев  кґшесі, №117 
їйде орналасќан аудан əкімдігініѕ білім 
бґліміне ґткізілуі тиіс.
Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген тўлєалар 

хабарландыруда кґрсетілген ќўжаттарды 
ќабылдайтын мерзімде ўйымєа ќолма-ќол 
немесе пошта арќылы мынадай ќўжаттарды 
ўсынады.

1) конкурстыќ комиссия тґраєасы атына 

тўрєылыќты тіркеу орнын, наќты тўратын 
жерін, байланыс телефондарын кґрсетумен 
ќоса ґтініш;
нотариалды куəландырылєан жеке тўлєаны 

куəландыратын ќўжат кґшірмесі;
2) нотариалды куəландырылєан білім 

туралы ќўжат кґшірмесі;
3) нотариалды куəландырылєан еѕбек 

кітапшасыныѕ кґшірмесі;
4) бўрынєы жўмыс орны кадр ќызметі 

куəландырєан фотомен кадрды есепке алу 
жґніндегі жеке іс параќ;

5) бар жазалар мен кґтермелеулерді кґрсете 
отырып бўрынєы жўмыс орнынан ґндірістік 
мінездеме;

6) нотариалды  куəландырылєан  бар 
біліктілік санат немесе єылыми дəрежесі 
туралы ќўжат кґшірмесі;

7) медициналыќ куəландырудан ґтуі туралы 
ќўжат;

8) сотты болмаєандыєы туралы аныќтама 
ўсынуы ќажет.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы 

кандидатты конкурсќа ќатыстырмауєа негіз 
болуы мїмкін.
Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия 

ќарауына  ґзініѕ  кəсіби  жетістіктері , 
біліктілігін арттыру, єылыми зерттеулер, 
ґз ін іѕ  педагогикалыќ  тəж ірибе с ін 
ќорытындылау, наградалары туралы ќандайда 
болмасын деректі расталєан аќпаратты 
ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2016 жыл 1 

маусым.
Конкурстыѕ ґтетін орыны: Байзаќ 

ауданы, Сарыкемер ауылы, Д. Ќонаев кґшесі 
№117 їй, аудан əкімдігініѕ білім бґлімі.
Электрондыќ пошта: baizak_raiono@

mail.ru
Конкурсќа  жібер ілген  їміткерлер 

конкурстыќ  ереже  талаптарына  сай 
əѕгімелесуден ґтеді.
Осы бос лауазымдыќ орынєа орналасќан 

тўлєа їшін кґтерме шыєындар тґленбейді, 
тўрєын їй жəне ґзге де жеѕілдіктер 
берілмейді.

БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМДІГІ  БІЛІМ БҐЛІМІНІЅ  Ш.УАЛИХАНОВ АТЫНДАЄЫ  ОРТА МЕКТЕБІ КОММУНАЛДЫЌ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІНІЅ  БОС ТЎРЄАН  ДИРЕКТОРЫ ЛАУАЗЫМЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

А.Ќайыпназарќызы,
«Ауыл жаѕалыєы».

Талайєы тарихында ґнер 
саѕлаќтарымен ерекшеленген 
Байзаќ ґѕірінде соѕєы екі-
їш  жылда  жаќсы  дəстїр 
ќолєа алынып келеді. «Ґлі 
разы болмай, тірі байымас» 
демекші ,  ґмірден  ґткен , 
артына мол мўра ќалдырєан 
аќын-жазушыларды  еске 
алып, шыєармашылыєын 
жастарєа їлгі ету маќсатында 
осымен їшінші рет кґркемсґз 
оќу шеберлерініѕ байќауы 
ґткерілді. 
Ќазаќстан  Жазушылар , 

Журналистер Одаќтарыныѕ 
мїшесі, ауданныѕ Ќўрметті 
азаматы, аќын-журналист Ќайыпназар Шотбасов жəне 
ќазаќтыѕ айтулы аќыны Жаќсылыќ Сəтібеков атындаєы 
ґнер додалары жоєары деѕгейде ўйымдастырылса, апта 
басында Байзаќ аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы” газеті 
редакциясыныѕ жəне аудан əкімдігі білім бґлімі, мəдениет 
жəне тілдерді дамыту бґлімініѕ ўйытќы болуымен  ґткізілген 
ќарымды ќаламгер, аќын Асылхан Рахманов оќулары да 
ґлеѕќўмар кґпшіліктіѕ кґѕілінен шыќты. 

Осы ретте, игі шараларды іске асырып, аќын аєаларын 
ардаќтауды ґз міндеті санаєан ауданымыздыѕ белгілі 
аќын-сазгері Ќасќырбай Нарбатырды ќалай маќтасаќ 
та жетіп жатыр. Ќалай дегенде де Ќ.Дəрібайўлы ґлеѕді, 
ґнерді ќўрмет тўтќан азамат, сондыќтанда ґлеѕ ґлкесінде 
ќайталанбас ќолтаѕба ќалдырєан ґнерлілерді дəріптеу ґз 
борышым деп біледі.
Ќош, сонымен:
Кґктем, кґктем жер беті кілем кґгі,
Ќырдыѕ ќыздай ќып-ќызыл реѕдері.
Кеѕ далаєа ќайтадан асыр салып,
Ауыздыќтап асау тай мінер ме еді! – деп кґктемді, табиєатты 

жырлаєан аќын А.Рахманов атындаєы байќау  Сарыкемер орта 
мектебінде ўйымдастырылды. Оны аќын-сазгер Ќ.Нарбатыр 
жїргізіп, еѕ алдымен ґзініѕ арнау ґлеѕін оќыды.  
Іс-шараныѕ ашылу салтанатында сґз сґйлеген аудан 

əкімініѕ орынбасары С.Кенжебаев А.Рахмановтыѕ ґмір 
жолын, шыєармашылыєын сґз етіп, ќазаќ əдебиетіне салєан 
сїрлеуі, кґп жылдар бойы тапжылмай ќызмет атќарєан 
аудан айнасы –«Ауыл жаѕалыєы» газетініѕ ґркендеуіне 
ќосќан їлесі туралы айтты. Аќынныѕ зайыбы Миралиева 
Айкенге ќўрмет кґрсетіп, иыєына зерлі комзол жапты, гїл 
шоќтарын табыстады. Ал, аудандыќ ардагерлер кеѕесін ўзаќ 
уаќыт басќарєан, ґѕіріміздіѕ Ќўрметті азаматы Р.Шəметов 
балаларєа  сəтті сапар тілеп, ґзініѕ аќ батасын берді, шашу 
шашылды.
Бўл кїні байќауєа аудан орталыєындаєы  мектептерден 

барлыєы  42 оќушы  ќатысты .  Ережеге  сай  ўл-ќыздар 
аќынныѕ 15 ґлеѕін  жатќа білуі тиіс болса, берілген билеттер 
арќылы 2 ґлеѕді мəнерімен орындаулары керек. Бірінен 
соѕ бірі сахнаєа кґтерілген жас ґрендер аќын-журналист 
А.Рахмановтыѕ  «Кґктем», «Ауылєа сапар», «Бір тїп емен», 

«Бала кез», «Ќарлыєаштар ўшып кетті ќайтадан», «Саєынып, 
самєап белге ассам» т.б. шыєармаларын наќышына келтіріп 
орындаєанда отырєандар дəн риза болысты. Əрине, арасында 
сахнада ќобалжып, ґлеѕ жолдарын ўмытып, сїрінгендер де 
болды.
Ґлеѕ  додасы ,  ґнер  додасы  -  əнмен  əдіптеліп  тўрды . 

Мəдениет ќайраткері Əлмахан Исабаев, К.Əзірбаев атындаєы 
саз мектебініѕ оќушылары ґнер кґрсетіп, дїйім жўртты бір 
серпілтіп тастады.

Екі саєаттан аса уаќытќа созылєан 
байќаудыѕ  нəтижес і  мынадай 
болды :  А .Рахманов  атындаєы 
аудандыќ тўѕєыш кґркемсґз оќу 
шеберлері байќауыныѕ бас жїлдесін 
Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы орта 
мектебініѕ  оќушысы  Аќшолпан 
Сїндетова иемденді. І орын иегері 
Сарыкемер орта мектебінен Игілік 
Нўрсўлтан  атанды .  Ќос  екінші 
орынды Тїймекенттен келген Айсўлу 
Ќалабаева ,  дихандыќ  Нўрайым 
Бекəділова ґзара бґлісті. ІІІ орын 
Н.Киікбаев атындаєы орта мектебін 
бастап келген Диана Əлімбаева, 
Абай орта мектебінен Нўрланќызы 
Самал жəне сарыбараќтыќ Дана 
Есбергенге  бўйырды .  Поэзияєа 

ынтасы  їшін  номинацияларымен  Пушкин ,  Сарыкемер , 
Ю.Гагарин, Ы.Алтынсарин орта мектептерініѕ оќушылары 
С.Кузембаева, Г.Шералиева, Ж.Бозєылбаева, Ж.Абенова 
марапатталса, аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы» газетініѕ арнайы 
сыйлыєымен Сарыкемер орта мектебінен Ў.Нўржаубаева, аудан 
əкімдігі мəдениет жəне тілдерді дамыту бґлімініѕ сияпатымен 
Чапаев орта мектебініѕ оќушысы А.Ќиялбек мадаќталды.
Жїлдегерлер жəне олардыѕ ўстаздарына баєалы сыйлыќтар 

мен Дипломдар їлестірілді. Оларды іс-шараєа ќўрметті ќонаќ 
ретінде шаќырылєан Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматтары 
Р.Шəметов,  Ж.Ќожамќўлова, облысымызєа белгілі журналист-
жазушы  Т.Толќынбаев ,  аудан  əкімдігі  білім  бґлімініѕ 
əдіскері Ќ.Маутаева, аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы» газетініѕ 
директор-бас редакторы С.Ќалмўратов, əл-Фараби атындаєы 
мəдениет їйініѕ əдіскері М.Кґбеева, А.Рахмановтыѕ зайыбы 
Айкен Миралиева жəне аќынныѕ ўлы Ќайрат Рахманўлы 
табыстады.
Осы жерде іс-шараєа демеушілік жасаєан А.Рахмановтыѕ 

ўрпаќтары  екенін  айта  кету  керек .  Сонымен  ќатар , 
ауданымыздыѕ тїлегі, əдебиет жанашыры, їнемі їлгілі істіѕ 
басында жїретін Д.Əміров те ґз ќолдауын білдірді. Досжан 
Сарманќўлўлы мəдени шараныѕ мəнді ґтуіне ыќпал жасаєан 
М.Наметќўлов бастаєан Сарыкемер орта мектебініѕ ўжымына 
соѕєы їлгідегі фотоаппаратты алып берді. Білікті  басшы 
Мўхит Жанўзаќўлы мен аќын-сазгер Ќасќырбай Нарбатырєа 
ґз ілтипаттарын Рахмановтар əулеті де кґрсетті.
Соѕында осы мектептіѕ асханасында марќўм А.Рахмановтыѕ 

рухына ќўран баєышталып, ас таратылды. 
Онда мерейлі шарамен ќўттыќтай келген аќын туып-ґскен 

ґлке Жаѕасаз ауылыныѕ азаматтары, жалпы кґзін кґргендер 
ґткен кїннен естеліктер айтты.

АЌЫН-ЖУРНАЛИСТ АСЫЛХАН РАХМАНОВ АТЫНДАЄЫ КҐРКЕМСҐЗ ОЌУ ШЕБЕРЛЕРІНІЅ БАЙЌАУЫ ҐТТІ
“ÒÀÁÈҒÀÒÒÛ ÆÛÐËÀҒÀÍ ÒÀÌÛËÆÛÒÛÏ”ЗАЅ  ЌЫЗМЕТКЕРІНІЅ 

МІНБЕРІ

Ж.Койкенова,
Байзаќ ауданы прокуратурасыныѕ прокуроры, 1-ші сыныпты 

заѕгер.  

Байзаќ ауданы прокуратурасымен «Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сот 
актілерін орындау бойынша бґліміне» алимент ґндіру бойынша 
атќару ґндірістеріне тексеру жїргізілді.

«Атќарушылыќ іс жїргізу жəне сот орындаушылар мəртебесі 
туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 3 бабына сəйкес 
атќарушылыќ іс-əрекеттерді жїргізудіѕ  уаќтылы жəне айќын болуы 
атќарушылыќ iс жїргiзудіѕ негізгі принциптері болып саналады.
Тексеру барысында, бїгінгі кїні аталєан аумаќтыќ сот орындаушылар 

бґлімшесініѕ  ґндірісінде 966 балаєа ќатысты 530 атќару ґндірісі бар 
екені, борышкерлердіѕ ќарызы 12 393 198 теѕгені ќўрап отырєаны 
аныќталды.
Аныќталєан деректер сот орындаушысыныѕ əрекетсіздігі 

жоєарыда аталєан принциптердіѕ бўзылуына жəне жасы кəмелетке 
толмаєандардыѕ ќўќыќтарыныѕ бўзылєандыєын кґрсетеді.
Заѕ талаптарына ќарамастан сот орындаушысы тарапынан ќандай 

да бір атќарушылыќ іс-шаралар жїргізілмеген яєни, атќару ґндірісі 
мїлдем ќозєалыссыз ќалєан.
Заѕныѕ 2-бабына сəйкес, атќарушылыќ іс жїргізу міндеттері 

азаматтыќ жəне əкімшілік істер бойынша сот шешімдерініѕ, 
ўйєарымдары мен ќаулыларыныѕ, сондай-аќ ґзге де органдар 
ќаулыларыныѕ негізінде осы Заѕєа сəйкес берілетін атќарушылыќ 
ќўжаттарды міндетті тїрде жəне уаќытылы орындау болып 
табылады.
Заѕныѕ 99 бабыныѕ 1 бґлігіне сай алимент тґлемдерін жалаќыдан 

немесе ґзге де табыстардан їш ай бойы ґндіріп алу мїмкін 
болмаєан жаєдайда сот орындаушысы осы Заѕныѕ 32-бабына сəйкес 
атќарушылыќ ќўжаттардыѕ орындалуын ќамтамасыз ету шараларын 
ќолданады жəне осы Заѕныѕ 61-бабына сəйкес, ґндіріп алуды 
ќолдануєа болмайтын мїлікті ќоспаєанда, борышкердіѕ мїлкінен 
ґндіріп алуы тиіс.

 Алайда, тексеру барысында борышкер Б.Сапаровтан ґндіріп 
алушы Н.Иджанованыѕ пайдасына алимент ґндіру туралы 16.03.2015 
жылы ќозєалєан №1727-15-31 санды атќару ќўжаты бойынша 
аталєан Заѕныѕ 35 бабында кґрсетілген мəліметтер сўратылмаєан, 
борышкердіѕ жылжитын жəне жылжымайтын мїліктерін аныќтау 
маќсатында тиісті органдарєа сўраныс хаттар жолданбаєан, БААТЖ 
баєдарламасы арќылы борышкер жґнінде мəліметтер алынбаєан. 
Яєни,  сот орындаушысы тарапынан ґндіруге баєытталєан іс-шаралар 
жїргізілмегені аныќталды. Оєан ќоса, тексеру барысында мемлекеттік 
сот орындаушылармен борышкерлердіѕ жўмыс орындарына 
жалаќысынан ўстау їшін ќаулы жолданып, оныѕ орындалєандыєы 
немесе орындалмаєандыєы туралы ќўжаттар алынбай, назардан 
тыс ќалєандыєы аныќталды.  Атап айтќанда, аєа сот орындаушысы 
Н.Ќўмєанбаевтыѕ 20 тамыз 2015 жылєы ќаулысымен ќозєалєан 
№1-015-2238 санды борышкер Н.А.Алимбаевтан ґндіріп алушы 
М.Д.Дуйсенбаеваныѕ пайдасына 1/2 бґлігінде алимент ґндіру туралы 
ќозєалєан атќару ґндірісіне сəйкес, мемлекеттік сот орындаушысы 
Р.Исаковпен борышкердіѕ жўмыс орнын аныќтау нəтижесі бойынша 
(20.08.2015 жылы)  борышкердіѕ жалаќысынан ґндіру туралы 
ќаулысы  шыєарылып, орындау їшін  Жамбыл облысы əкімдігініѕ 
білім бґлімі ересектер мен балаларєа арналєан арнайы мектебі КММ-
сі бас есепшісіне 20.08.2015 жылы  жолданєан. 
Аталєан ќаулыныѕ орындалєандыєы жґнінде атќару ќўжаттарында 

мəліметтер тіркелмеген, яєни, ќаулы наќты орындалып отырєандыєы 
немесе орындалмаєаны белгісіз.
Кґрсетілген мəн-жайлар, сот орындаушыларыныѕ əрекетсіздігі, 

жасы толмаєандардыѕ ќўќыќтарыныѕ бўзылуына əкеп соєып,  
алимент ґндірушілердіѕ кґп жаєдайда прокуратура органдарына  
шаєымдануына негіз беруде.
Аталєан заѕ бўзушылыќ деректері, бґлім басшысы Р.Исаковтыѕ 

тарапынан ведомстволыќ баќылаудыѕ жоќтыєынан,  ґз ќызметтік 
міндеттерін тиісті дəрежеде атќармай, салаќтыќ жəне немќўрайлыќ 
танытќандыєынан, «Атќарушылыќ іс жїргізу жəне сот орындаушылар 
мəртебесі туралы» Заѕын дўрыс ќолданбау салдарынан, біліктілігін 
арттыру баєытында жўмыс істемейтіндігінен орын алєан.
Байзаќ аудандыќ прокуратурасымен ґз ќызметіне немќўрайлы ќарап, 

заѕ бўзушылыќтарєа жол берген Бґлім басшысы аєа мемлекеттік сот 
орындаушысы Р.Б.Исаковты ведомстволыќ баќылауды тиісті дəрежеде 
жїргізбегені їшін тəртіптік жауапкершілікке тарту туралы ўсыныс 
енгізіліп, нəтижесінде Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ бґлімініѕ аєа сот 
орындаушысы Р.Исаков 01.04.2016 жылєы №107 санды бўйрыќќа 
сəйкес, «ќызметіне сəйкестігі толыќ еместігі туралы ескерту» 
тїріндегі тəртіптік жауапкершілікке тартылды.
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06.05 М/ф. 06.30 “Япыр-ай”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Алан болма жаным”. 10.00 Т/с “Плюс 
любовь”. 11.00 “Верное средство-2”. 12.00 Новости. 12.40 
“Диагноз”. 13.20 Т/с “Земский доктор. Возвращение”. 15.10 
“Барышня-крестьянка-4”. 16.10 Т/х  “Таєдырмен тартыс”. 17.10 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 
22.10 Т/с “Истребители. Последний бой”. 00.00 Т/с “Всё по 
закону”. 01.50 Т/с “Алан болма жаным”. 02.35 Жаѕалыќтар.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15, 03.35 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе 
утро”.  11.00 Х/ф “Не покидай меня”. 12.00 “Басты патруль”. 12.10 
“П@ytina”.12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.25 Ток-шоу “Все 
мы люди”. 14.20 “Правда”. 14.25 Т/с “Сваты-6”. 15.45 “Судебные 
истории”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50  Т/с “Лестница в 
небеса”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 
00.00 Т/с “Обнимая небо”. 02.00 “Басты патруль”. 02.10 “Басты 
жаѕалыќтар”.  02.50 Ток-шоу “Все мы люди”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Битва за Севастополь”. 11.00 Новости. 11.10 “Сиќырлы 
ас їй”. 11.40 “Подари детям жизнь”. 11.45 Д/с “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”.12.15, 19.05 Т/х “Зəуре”.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Семейные мелодрамы”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 
Новости. 15.10 Т/х “Кґршілер”.  16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ 
їй”. 17.00 Новости. 17.15, 22.25 Т/с “След”. 18.00 “Сильные 
духом”. 18.30 Т/х “Ўзаќ жол”.  19.55, 23.05 “Негізінде”. 20.00, 
23.10 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 20.55 “По сути”. 21.00 
“Итоги дня”. 23.40 “Арман ќанатында”. 00.00 Д/с “Сотќа 
жеткізбей”. 00.30 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 08.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00  
“1001 анекдот”. 10.35 М/с. 11.00 М/с  “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 
13.00 “Информбюро”. 14.00 “Сїйген жїрек”. 15.00 Т/х “Айна”.  
16.00 Т/с “Городские легенды”. 16.40 Т/с “Воронины”. 17.50  
“Вечный отпуск”. 19.00 Т/х “Ертугрул”.  20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек ертўєрыл”. 23.00 
Т/х “Киелі неке”. 23.55 “Музыкальный час”. 01.05 Х/ф “Кит 
Киттредж: Загадка  американской девочки”. 02.45 Т/с “В поле 
зрения”.  05.00 М/с “Ворнер”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15, 03.35 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе 
утро”.  11.00 Х/ф “Не покидай меня”. 12.00 “Басты патруль”. 12.10 
“П@ytina” 12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.25 Ток-шоу “Все 
мы люди”. 14.20 “Правда”. 14.25 Т/с “Сваты-6”. 15.45 “Судебные 
истории”. 16.45 “Родина”. Ток-шоу. 17.50 Т/с “Лестница в небеса”.  
20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 
00.00 Т/с “Обнимая небо”. 02.00 “Басты патруль”.  02.10 “Басты 
жаѕалыќтар”. 02.50 “Все мы люди”. Ток-шоу. 

06.05 М/ф. 06.30 “Япыр-ай”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Алаѕ болма жаным”. 10.00 Т/с “Плюс 
любовь”. 11.00 Верное средство-2”. 12.00 Новости. 12.40 
“Чёрный квадрат”. 13.10 Т/с “Земский доктор. Любовь вопреки”. 
15.10 “Барышня-крестьянка-4”. 16.10  Т/х “Таєдырмен тартыс”. 
17.10 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 
19.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 
21.40 “Наша правда”. 22.45 Х/ф “На всю жизнь”. 00.30 Т/с “Всё 
по закону”. 02.10 “Əйел ќырыќ шыраќты”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”.  10.00, 21.05 Т/х 
“Аяулы арман”. 10.50, 01.05 Т/х “Біздіѕ аєай”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай”. 12.30 Д/ф “Елдіѕ ерлігі”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 00.15 “KAZNEWS”. 
17.55 “ЌР тəуелсіздігіне 25 жыл. “Ґткен мен жеткен: ЌР  Ќарулы 
Кїштері”. Арнайы жоба. 18.15 “Агробизнес”. 20.20 “Айтуєа 
оѕай”.  22.55, 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 
“Ќыздар”. 01.50 “Ґткен мен жеткен: ЌР Ќарулы Кїштері”. 
Арнайы жоба. 02.10 “Жан жылуы”.  

07.00 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Битва за Севастополь”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия 
кухни”. 11.40 “Подари детям жизнь”. 11.45  “Əр їйдіѕ сыры басќа” 
деректі драмасы. 12.15, 19.10 Т/х “Зəуре”. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 
15.00 Новости. 15.10 Т/х “Кґршілер”.  16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 
“Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 22.25 Т/с “След”. 17.55 “Таєдыр 
жолы”. 18.20 Т/х “Ўзаќ жол”. 19.55, 23.05 “Негізінде”. 20.00, 
23.10 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 20.55 “По сути”. 21.00 
“Итоги дня”. 23.40 “100 бизнес-тарихы”.00.00 “Сотќа жеткізбей” 
деректі драмасы. 00.30 Жаѕалыќтар.

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Аяулы арман”. 10.50, 01.05 Т/х “Біздіѕ аєай”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 Д/ф “Елден ерлігі”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 

14.10, 22.00  Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 
18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 00.15 “KAZNEWS”. 
17.55 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.05, 01.50 “Келбет”. 20.20 
“Айтуєа оѕай”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 
“Ќыздар”. 01.05 “Келбет”. 02.15 “Табыс сыры”. Арнайы жоба. 
02.35 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

06.00 “Ризамын”. 08.00  Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00 
“1001 анекдот”. 10.35 М/с. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 
13.00 “Информбюро”. 14.00 Реалити-шоуы “Сїйген жїрек”.  
15.00 Т/с “Айна”. 16.00 Т/с “Городские легенды”. 16.40 Т/с 
“Воронины”. 17.50 “Вечный отпуск”. 19.00 Т/х “Ертугрул”.  20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек 
ертўєрыл”. 23.00 Т/х “Киелі неке”. 23.50 “Музыкальный час”. 
01.00 Х/ф “Везунчик”. 03.00 Т/с “В поле зрения”. 05.00 М/с 
“Ворнер”.

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 07.20 “Кїлдірген”. 07.40, 20.00, 
00.50 Жаѕалыќтар. 08.10, 20.30, 00.20 Новости “20:30”. 08.40 
“Ќазаќстандыќтар-кеѕес одаєыныѕ батырлары”. 09.00 Т/с 
“Гетеры майора Соколова”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 
18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 13.45 “KAZNET”. 14.10 “Ел аузында”. 14.40 Т/х “Байдыѕ 
ќызы”. 16.00, 19.00 Т/х “Стамбул кґшелері”. 17.00, 22.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/х “Əлия”. 23.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. 00.00 Специальный проект “Казахстанцы -Герои 
Советского Союза”. 01.20 Т/х “Махаббат хикаясы”. 

АСТАНА

07.00 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 07.20 “Кїлдірген”. 07.40, 20.00, 00.50 
Жаѕалыќтар. 08.10. 20.30, 00.20 Новости “20:30”. 08.40 Арнайы 
жоба. “Ќазаќстандыќтар - кеѕес одаєыныѕ батырлары”. 09.00 Т/с 
“Гетеры майора Соколова”.  10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 
18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 13.45 “ASTANA LIVE”. Прямой эфир. 14.40 Т/х “Байдыѕ 
ќызы”. 16.00, 19.00 Т/х  “Стамбул кґшелері”.17.00, 22.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/х “Əлия”. 23.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. 00.00 Специальный проект “Казахстанцы - Герои 
Советского Союза”. 01.20 Т/х “Махаббат хикаясы”. 

АСТАНА

ХАБАР

        Дүйсенбі  2 мамыр  
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 
“Апта. кz”. 11.05 “Дара жол”. 12.30 “Дауа”. 13.00 “Бірге 
таѕдаймыз”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел 
баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 17.30, 19.30, 00.15 “KAZNEWS”.  17.55 “Бїгінгі 
кїнніѕ батырлары”. 18.05 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 20.20 
“Серпіліс”. 21.05 Т/х “Аяулы арман”. 22.55, 02.35 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “Ќыздар”. 01.00 “SPORT.
кz”. 01.20 “Серпіліс”. 02.05 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 

06.00 “Жить здорово”.  06.55 “Модный приговор”. 07.45 
“Идеальный ремонт”. 08.30 “П@ytina”.09.00 Х/ф “Самогонщики”. 
“Пёс Барбос и необычный кросс”. 09.45 Х/ф “Кавказская пленница, 
или другие приключения Шурика”. 11.20 “Ералаш”. 12.00 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 12.50 “Əн дария”. 13.40 “П@ytina”. 14.35 
“Угадай мелодию”. 15.00 “Что? Где? Когда?” 16.15 “Добрый вечер, 
Казахстан!”. 17.20 Х/ф”Невероятные приключения Алины”. 21.00 
Т/х “Єажайып жан”.  22.55 “П@ytina”. 23.20 Т/с “Обнимая небо”. 
01.20 “П@ytina”. 02.10 “Идеальный ремонт”. 02.55 “Модный 
приговор”. 03.40 “Сапа баќылауда”. 

06.00 “Информбюро”. 06.50 “Ризамын”. 07.10 Т/х “Кїйеу бала”. 
09.00 Т/с “Айна”.  10.00 “Готовим с Адель”. 10.30  Х/ф “Дублёр”. 
12.10 ”Ералаш”. 14.00 Реалити-шоуы “Сїйген жїрек”. 15.00 
М/ф “Монстры на острове”. 16.50 Х/ф “Гнев титанов”. 18.45 
Т/х “Ертугрул”. 19.45 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек ертўєрыл”. 23.00 
Т/х “Киелі неке”. 23.55 “Музыкальный час”. 01.05 Х/ф “Снежные 
ангелы”. 02.45 Т/с “В поле зрения”. 05.00 М/с “Ворнер”. 

07.05 М/ф. 07.25 “Алматыныѕ тїндері-ай”. Ќараєґз 
Тлеубекованыѕ концерті. 09.30 Концерт группы “КВАТРО”. 
11.20 Т/с “Девушка средних лет”. 15.15 “Алдараспан” əзіл-сыќаќ 
театрыныѕ мерекелік ќойлымы. 18.15 “Сен де, мен де”. Єазизхан 
Шекербековтыѕ əн кеші. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 
“Главная редакция”. 22.20 Т/с “Я знаю твои секреты”. 01.50 
“КТК” ќоржынынан”. 02.35 Жаѕалыќтар.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 07.25 “Кїлдірген”. 07.50 “Біздіѕ 
уаќыт”. 08.40 Арнайы жоба. “Ќазаќстандыќтар -кеѕес одаєыныѕ 
батырлары”. 09.00 Т/с “Красная королева”. 10.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.00 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны”. 14.00 “Избранное за неделю”. 14.40 Т/х 
“Байдыѕ ќызы”. 16.00, 19.00 Т/х “Стамбул кґшелері”. 17.00, 
22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 22.00 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 
21.00 Т/х “Əлия”. 23.00 Т/с “Гетеры майора Соколова”. 00.00  
Специальный проект “Герои Советского Союза”. 00.20 Т/х 
“Махаббат хикаясы”. 01.30 Əн шашу.

АСТАНА

07.00 “Əсем əуен”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 “7 кїн”. 11.00 “Магия 
кухни”. 11.30 Кино “Офицеры”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Концерт 
“Мереке-думан”. 15.00  Новости. 15.15, 16.15 Т/х “Достыќ 
жəрмеѕкесі”. 16.00 Жаѕалыќтар. 17.00 Новости.  17.15 Д/ф 
“Достыќ їйі”. 17.40 “Орталыќ хабар”. 18.55 “ТВ-БИНГО”. 19.55, 
02.00 “Негізінде...”. 20.00, 02.05 Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы 
хабар”. 20.55 “По сути”. 21.00 “Итоги дня”.  21.30 Юбилейный 
концерт группы “А`STUDIO”. 00.20 Т/х “25 шаќырым-2”. 02.35 
Д/с “Сотќа жеткізбей”. 03.05 Жаѕалыќтар.

 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Играй, гармонь, в 
Кремле!”. 10.00 “Доброе утро, Казахстан!”.  11.00 Х/ф “Не покидай 
меня”. 12.00 “Басты патруль”. 12.10 “П@ytina”. 12.30 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 13.25 Ток-шоу “Все мы люди”. 14.20 “Правда”. 14.25 
Т/с “Сваты-6”. 16.45 “Давай поженимся!”. 17.50 Т/с “Лестница 
в небеса”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 
22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@
ytina”. 00.00 Т/с “Обнимая небо”. 02.00 “Басты патруль”. 02.10 
“Басты жаѕалыќтар”. 02.50 Ток-шоу “Все мы люди”. 03.35  “Сапа 
баќылауда”.

06.00 “Əзіл студио”. 08.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 “Ризамын”. 
10.00 М/ф “Монстры на острове”. 11.50 “Ералаш”. 13.00 
“Информбюро”. 14.00 “Сїйген жїрек”. 15.00  Т/х “Айна”.  
16.00 Т/с “Городские легенды”. 16.40 Т/с “Воронины”. 17.50 
“Вечный отпуск”. 19.00 Т/х “Ертугрул”. 20.00 “Информбюро”.  
21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек ертўєрыл”.  23.00 
Т/х “Киелі неке”. 23.55 “Музыкальный час”. 01.05 Х/ф “Бэтмен 
возвращается”. 03.00 Т/с “В поле зрения”. 05.00 М/с “Ворнер”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Аяулы арман”. 10.50, 01.05 Т/х “Біздіѕ аєай”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 Д/ф “Талєаттыѕ биік аспаны”. 13.00 “Бірге 
таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 
19.30, 00.15 “KAZNEWS”. 17.55 “Табыс сыры”. Арнайы жоба. 
18.15 “Ќылмыс пен жаза”.  20.20 “Айтуєа оѕай...”. 22.55 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  23.30 “Ќыздар”. 01.50 “Ќылмыс пен 
жаза”. 02.10 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 02.25 Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”.

06.05 М/ф. 06.30 “Япыр-ай”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Алан болма жаным”. 10.00 Т/с “Плюс 
любовь”. 11.00 “Верное средство-2”. 12.00 Новости. 12.40 
“Главная редакция”. 13.20 Т/с “Земский доктор. Возвращение”. 
15.10 “Барышня-крестьянка-4”. 16.10 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 
17.10 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар 
ма?”. 20.30, 02.35 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 
“Диагноз”- “Магия волос”. 22.10 Т/с “Истребители. Последний 
бой”. 00.00 Т/с “Всё по закону”. 01.40 Т/х “Алан болма жаным”. 

ХАБАР
07.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
11.10 Х/ф “В бой идут одни старики”. 11.00 Новости. 11.40 
“Аспаздыќ баєдарлама “Сиќырлы ас їй”. 12.10 “Подари детям 
жизнь”. 12.15 Т/х “Зəуре”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные 
мелодрамы”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 Новости. 15.10 Т/х 
“Кґршілер”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 
17.15, 22.25 Т/с “След”. 17.55 “Таєдыр жолы”. 18.30 Т/х “Ўзаќ 
жол”. 19.05 Т/х “Ќыз жолы”. 19.55, 00.00 “Негізінде”. 20.00, 
00.05, 01.05 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро расследований”. 20.55 “По 
сути”. 21.00 “Итоги дня”. 21.30 Т/с “Битва за Севастополь”. 23.05 
“Бетпе-бет”. 23.35 “Арнайы хабар”.  00.35 Д/с “Сотќа жеткізбей”

07.00 Ток-шоу “Открытая студия”. 07.40 “Əн мен əзіл” концерттік. 
08.40 Арнайы жоба. “Ќазаќстандыќтар - Кеѕес одаєыныѕ 
батырлары”. 09.00 Т/с “Гетеры майора Соколова”.  10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10 Т/с 
“Семнадцать мгновений весны”. 13.45 “KAZNET”.14.10 “Ел 
аузында”. 14.40 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 16.00, 19.00 Т/х “Стамбул 
кґшелері”. 17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”.  20.00, 00.50 
Жаѕалыќтар. 20.30, 00.20 Новости “20:30”. 21.00 Т/х “Əлия”. 
23.00 Т/с “Гетеры майора Соколова”. 00.00 Специальный проект 
“Казахстанцы-Герои Советского Союза”. 01.20 Т/х “Махаббат 
хикаясы”.

АСТАНА

31 канал

КТК

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У Л А РХ А Б А Р Л А Н Д Ы Р У Л А Р

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.05 “Сазды əуен”. 09.30 “Апта жаѕалыќтары”.  10.10 Деректі 
фильм “Бірлік бесігі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Сазды əуен”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 
Д/ф “Крупным планом”. 13.00 “Арнайы хабар/1 мамыр”. 13.40 
“Айша бибі”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. . 14.00 
-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Концерттік баєдарлама”. 17.50 
“Межпрограммка”. 17.55 Кґркем фильм. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х.  20.00  “Бірлік бесігі”. 
20.20 Хабар. “Жеѕістіѕ кїміс ќанаттары”. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 Хабар. “Ол жəне ґмір”. 21.10 “Закон 
и общество”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм”. 
23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  
00.45 “Сазды əуен”. 01.05 Аѕдатпа, əнўран. 

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 “Арнайы хабар/ 1 мамыр”. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.45 Т/х. 12.20 “Жас талап”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.00-17.55- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 “Ґрлеу”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 
“Сыр-перне”. 21.25 “Сґз маржан”.  21.30 “Телемаркет”.  21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 К/ф. 23.25 Т/х. 
00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 
“Сазды əуен”. 01.05 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Алтын бесік”. 10.50 “Ґрлеу”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  
11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.45 Т/х. 12.35 Д/ф.  
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа  базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Сґз жебе”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 
“Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 21.40 “Телеблокнот”.  
21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 01.05 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Первая студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Деректі 
фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа 
базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Жаса, 
меніѕ елім!”. 18.10 “Иман нўры”.18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата  əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 
23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 
00.45 “Сазды əуен”.  01.05 Аѕдатпа, əнўран.               
             (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

Т-148-04-45. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Диқан ауылы, Рахманқұл көшесі, №9 үйдің 
тұрғыны болған Мусанбеков Байдостың 2016  
жылдың 16 қаңтары күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

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

*                  *                   *
Т-149-04-45. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Бурыл ауылы,  Жаңбыршы көшесі №14 үйдің 
тұрғыны  болған  Молдатаев  Жайылхан 
Ыкласовичтің  2006  жылдың 13 қыркүйегі 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.

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

*                  *                   *
Т-150-04-45. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер  ауылы, Үшбұлақ  көшесі №14/2 үйдің 
тұрғыны болған Сариев Канат Байшораевичтің 
2016  жылдың 12 сәуірі күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жария-

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

Ќазаќстан Республикасы Ќаржы Министрлігі Ќазынашылыќ Комитеті Жамбыл 
облысы бойынша ќазынашылыќ   департаментініѕ Байзаќ  аудандыќ ќазынашылыќ 
басќармасы басшылыєыныѕ 2016 жылы азаматтарды жеке мəселемен ќабылдау 

КЕСТЕСІ 

Р/с Лауазымы Тегі, аты,
əкесініѕ аты Кїндері Уаќыты, жўмыс  

телефоны

1 Басќарма басшысы Ибрайханова Гульнар
Кемелханќызы Сəрсенбі 10.00-ден, 12.00-ге дейін

тел.: 2-25-45

2 Басќарма басшысыныѕ
орынбасары

Телєозиев Маќсат
Телєозыўлы Бейсенбі 10.00-ден, 12.00-ге дейін

тел.: 2-21-79

Уважаемые Уважаемые 
предприниматели предприниматели 

района!района!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ñîîòâåòñòâèè Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ñîîòâåòñòâèè 

ñ çàêëþ÷åííûì Äîãîâîðîì ñ çàêëþ÷åííûì Äîãîâîðîì 
¹39 îò 26.02.2016 ã. Ìåæäó ¹39 îò 26.02.2016 ã. Ìåæäó 
Ìèíèñòåðñòâîì Íàöèîíàëüíîé Ìèíèñòåðñòâîì Íàöèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè è Íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è Íàöèîíàëüíîé 
Ïàëàòîé ïðåäïðèíèìàòåëåé Ïàëàòîé ïðåäïðèíèìàòåëåé 

«Àòàìåêåí», Ïàëàòîé ðåàëèçóåòñÿ «Àòàìåêåí», Ïàëàòîé ðåàëèçóåòñÿ 
èíñòðóìåíò «Äåëîâûå ñâÿçè» (äàëåå èíñòðóìåíò «Äåëîâûå ñâÿçè» (äàëåå 

– Èíñòðóìåíò).– Èíñòðóìåíò).
Èíñòóðìåíò «Äåëîâûå ñâÿçè»:Èíñòóðìåíò «Äåëîâûå ñâÿçè»:

- íàïðàâëåí íà îêàçàíèå - íàïðàâëåí íà îêàçàíèå 
ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ÌÑÁ, ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ÌÑÁ, 

îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â ïðèîðèòåòíûõ äåÿòåëüíîñòü â ïðèîðèòåòíûõ 

ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè;ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè;
- ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì  - ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì  

âûñøåãî è ñðåäíåãî çâåíà âûñøåãî è ñðåäíåãî çâåíà 
ñóáúåêòîâ ÌÑÁ.ñóáúåêòîâ ÌÑÁ.

Èíñòðóìåíò ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ:Èíñòðóìåíò ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ:
- 1 ýòàï îñóùåñòâëÿåòñÿ íà - 1 ýòàï îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 
òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà;òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà;

- 2 ýòàï ïðåäóñìàòðèâàåò - 2 ýòàï ïðåäóñìàòðèâàåò 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ Èíñòðóìåíòà äëÿ ó÷àñòíèêîâ Èíñòðóìåíòà 

òåìàòè÷åñêóþ  áèçíåñ-ñòàæèðîâêó òåìàòè÷åñêóþ  áèçíåñ-ñòàæèðîâêó 
çà ðóáåæîì.çà ðóáåæîì.

Â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòàïà îáó÷åíèå Â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòàïà îáó÷åíèå 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ïåðèîä ñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ïåðèîä ñ 

àïðåëÿ ïî èþëü ìåñÿöû òåêóùåãî àïðåëÿ ïî èþëü ìåñÿöû òåêóùåãî 
ãîäà.ãîäà.

Â ñëó÷àå çàèíòåðåñîâàííîñòè, Â ñëó÷àå çàèíòåðåñîâàííîñòè, 
ïðîñèì Âàñ îáðàùàòüñÿ â ôèëèàë ïðîñèì Âàñ îáðàùàòüñÿ â ôèëèàë 

Ïàëàòû ïðåäïðèíèìàòåëåé  â Ïàëàòû ïðåäïðèíèìàòåëåé  â 
Áàéçàêñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Áàéçàêñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 

Áàéçàêñêèé ðàéîí, ñ. Ñàðûêåìåð, Áàéçàêñêèé ðàéîí, ñ. Ñàðûêåìåð, 
óë. Áàéçàê áàòûðà, 101 “ä”, ïî óë. Áàéçàê áàòûðà, 101 “ä”, ïî 

ðàáî÷åìó íîìåðó: 8 (726 37) 2-26-ðàáî÷åìó íîìåðó: 8 (726 37) 2-26-
60, ïî ñîòîâûì íîìåðàì: 8 705 60, ïî ñîòîâûì íîìåðàì: 8 705 
733 35 60, 8 771 232 88 33 ëèáî 733 35 60, 8 771 232 88 33 ëèáî 
íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: d.nuraliev@íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: d.nuraliev@

palata.kz.palata.kz.

ДЎРЫС ТАМАЌТАНУ – 
ґскелеѕ ўрпаќ денсаулыєыныѕ кепілі

Д.Егембердиева,
Байзаќ аудандыќ тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын ќорєау басќармасыныѕ жетекші 

маманы.

Жалпы білім беру ўйымдарындаєы оќушылардыѕ тамаќтануын ўйымдастыру олардыѕ 
денсаулыєы мен оќуєа деген ќабілеттілігін ќолдаудаєы маѕызды шарт болып табылады. 
Толыќќанды жəне їйлесімді тамаќтану балалар мен жасґспірімдердіѕ физикалыќ жəне 
аќыл-ойыныѕ дамуына, сабаќ їлгерімі мен жўмысќа ќабілеттілігін жоєарылатуєа, 
аурушаѕдылыќтыѕ алдын алуєа, олардыѕ заманауи ґмірге бейімделуіне кґмектеседі. 
Дўрыс  тамаќтану – салауатты ґмір салтыныѕ еѕ басты ќўрамдас бґлігі жəне аєзаныѕ 
белсенді тіршілік əрекетініѕ кезеѕін ўзартудаєы негізгі факторлардыѕ бірі. Тамаќтанудыѕ 
физиологиялыќ мəні: неєўрлым нəрлі жəне дəруменге бай таєамдарды таѕдасаѕ, соєўрлым 
аєзаѕды таптырмайтын таєамдыќ заттармен толыќќанды ќамтамасыз етесіѕ. Дїниежїзілік 
денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ аныќтамасы бойынша – “Денсаулыќ – бўл тек ауру-сырќау мен 
физикалыќ аќаулардыѕ жоќтыєы єана емес, физикалыќ, рухани жəне əлеуметтік саулыќтыѕ 
толыќ жай-кїйі”.
Оќушылардыѕ тамаќтануын ўйымдастыру Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ экономика 

министрініѕ 2014 жылєы «29» желтоќсандаєы №179 бўйрыєымен бекітілген «Білім беру 
объктілеріне ќойылатын санитариялыќ-эпидемиологиялыќ талаптар» санитариялыќ 
ќаєидаларымен реттеледі.

2 0 1 6  жыл дыѕ 
26 сəуірі кїні, 80 
жа с ќ а  ќ а р а є а н 
шаєында Сарыкемер 
а у ы л ы н ы ѕ 
т ў р є ы н ы ,  т ы л 
ардагері Алмуратов 
Абдикамал ґмірден 
ґтті.
Алмуратов Абдикамал 

1936 жылы Ґзбекстан 
Р е с п у б л и к а сыныѕ 
Б у х а р а  о б л ы с ы 
Кенимех ауданында туылєан. 1956 жылы 
Кенимех ауданындаєы орта мектепті 
ойдаєыдай бітірген соѕ, екі жыл ќатарынан 
Жыѕєылды совхозында бас шопан болып 
жўмыс атќарады. Əскер ќатарында Отан 
алдындаєы борышын ґтеген соѕ, 1958-1960 
жылдары Ташкент ќаласындаєы басшы кадр 
дайындайтын техникумда білім алады. 1960-
1962 жылдар аралыєында кассир, кейін мал 
дəрігері болып тынымсыз еѕбек еткен. Одан 
кейінгі жылдары кґрші совхоз фермасында 
зоотехник, ауылдыќ советтіѕ председателі, 
ферма меѕгерушісі, бас инженер ќызметтерін 
абыроймен атќарады. 

1985 жылдан зейнетке шыќќанєа дейінгі 
аралыќта совхозда ќўрылыстыѕ бас инженері 
ќызметінде болады. Сол кездегі партияныѕ 
ХХІІ-съезіне, Дїниежїзі ќазаќтарыныѕ 2-ші 
ќўрылтайыныѕ  делегаты болып ќатысады. 
Ўлы Отан соєысы кезінде тылда ќызмет 
еткен. 
Атпал азамат, тыл  ардагері Абдикамал 
Алмуратовтыѕ адамгершілік асыл ќасиеттері 
біздіѕ жадымызда əрдайым саќталады. 
Марќўмныѕ отбасына, туєан-туыстарына 
ќайєыларына ортаќтасып, кґѕіл айтамыз.

Байзаќ аудандыќ 
ардагерлер кеѕесі.

Алмуратов 
АБДИКАМАЛ


