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САРЫКЕМЕР АУЫЛДЫЌ ОКРУГІСАРЫКЕМЕР АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ

Є.Мўратбаев атындаєы мектеп-гимназиясында 
«Жїрегім толы мейірім» ўранымен «Ќамќорлыќ» 
ќайырымдылыќ акциясы аясында 24 оќушыєа, 
білім ошаєыныѕ ќамќоршы кеѕесініѕ тарапынан 
7 оќушыєа материалдыќ кґмек кґрсетілді, 
«Жїрегім толы мейірім» атты концерттік 
баєдарлама ґткізілді. Осындай ќамќорлыќќа ие 
болєан оќушылардыѕ ата-аналары тарапынан 
С.Ќарќынбаева демеушілер мен ўстаздарєа 
алєысын білдіріді.

БƏЙТЕРЕК АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Н .Киікбаев  атындаєы  орта  мектебініѕ 

бастауыш сынып мўєалімдері арасында “Білім 
беру ўйымдарында жаѕартылєан білім беру 
мазмўныныѕ ґзектілігі” атты оќу-əдістемелік 
семинар ґткізілді. Онда Байзаќ ауданы əкімдігі   
білім бґлімініѕ бастауыш сынып əдіскері 
А.Нургелова “Жаѕа білім беру баєдарламасыныѕ 
мазмўны” таќырыбында баяндама жасады. Басты 
маќсаты білім беру жїйесіне енгізіліп жатќан 
педагогикалыќ инновациялар тўрєысынан 
бастауыш сынып мўєалімдерініѕ ќўзыреттілігін 
жетілдіру болып табылатын семинарда ўстаздар 
инновациялыќ технологияныѕ тиімді əдіс-
тəсілдерін ќолдана отырып, ашыќ панорамалыќ 
сабаќтар кґрсетті.

 ТЇЙМЕКЕНТ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың  85 

жылдығына орай Түймекент орта мектебінің 
педагог ұйымдастырушылары С.Баймурзаева, 
Г.Кусаинова, Е.Секеровтың ұйытқы болуымен  
“Армысыңдар ,  ата  ұрпақтың  тағдыры” 
атты  М .Мақатаев  оқулары  байқауы  өтті . 
М.Мақатаевтың түрлі жанрдағы өлеңдерін 
нақышына келтіре оқыған мына өнерлі өрендер 
алдыңғы қатардан көрінді: А.Қарабай ІІІ, 
А.Мұрат ІІ, Д.Кусаинов І орындарды місе тұтса, 
С.Базарбаев бас жүлдені иемденді.

ЖАЛЄЫЗТҐБЕ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІАУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Жамбыл орта мектебінде ауылдаєы “Жастар 

ресурстыќ  орталыєыныѕ”  нўсќаушысы 
Д.Майлиева, аєа тəлімгер А.Нўрќожаеваныѕ 
мўрындыќ болуымен “Ўрпаќќа їлгі болєан ерлік” 
таќырыбында ауєан соєысы ардагерлерімен 
кездесу  ґткерілді .  Отты  жылдары  Отан 
алдындаєы борышын адал атќарып, ќаза болєан 
Ќ.Сїлейменовтыѕ бауыры Р.Сїлейменов, соєыс 
ардагерлері Б.Аянбаев жəне Ќ.Аяпбергеновтер 
шаќырылєан кездесуде мектептегі “Жасўлан” 
ўйымыныѕ белсенділері ґнер кґрсетіп, ерлік 
жайында  жырлар  оќыды ,  майданда  ќаза 
болєандарды еске алып, ерліктеріне таєзым етті.

БУРЫЛ БУРЫЛ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІАУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Бурыл орта мектебінде директордыѕ  тəрбие  

жґніндег і  орынбасары  Ќ .Їкібаеваныѕ 
ўйымдастыруымен «Əлемді ґзгертетін идеялар» 
таќырыбында  жиын  ґтті .  Онда  Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтыѕ «Ўлт жоспары – «100 наќты 
ќадамы» баєдарламасы  талќыланды . Осы 
реформа аясында Бурыл ауылдыќ «Жастар 
ресурстыќ  орталыєыныѕ» нўсќаушысы 
К.Ґтелбаев, білім ошаєыныѕ тарих, ќазаќ тілі 
пəндерініѕ мўєалімдері А.Їсенова, М.Рыспаева 
ґз ойларымен  бґліссе, 10 «а» сынып оќушылары  
М.Əзімбаев пен А.Ґтебай «Ўлт жоспары – «100 
наќты ќадам» реформасы жайында айтты. 

КҐКТАЛ КҐКТАЛ АУЫЛЫАУЫЛЫ
Кґктал  орта  мектебінде  директордыѕ 

əдістемелік  і с і  жґніндег і  орынбасары 
А .Станбекова ,  ґзін-ґзі  тану  мўєалімдері 
Н.Есбаева, Ж.Касенова, А.Нўрхожаева, А.Есеева 
жəне əлеуметтік педагогтар Н.Сирманова, 
А.Алиевалардыѕ ўйымдастыруымен “Махаббат 
пен шыєармашылыќ педагогикасы” атты онкїндік 
негізінде “Жїректен-жїрекке” мейірімділік 
акциясы ґтті. Игілікті іс-шараєа жеке кəсіпкерлер  
С.Ќаєазбеков, А.Ќўрманбеков, ауыл тўрєындары 
Б.Абдрахманова, Ж.Рəпілбеков, Ќ.Тойбаев, 
Ќ.Усибалиев,  С.Аєыбаева, А.Ќожаханова жəне 
Кґктал орта мектебініѕ ўжымы ґз ќолдауларын 
білдіріп, жиылєан ќаржыєа барлыєы 32 кґп 
балалы, толыќ емес отбасылардан шыќќан 
оќушыларєа ќыстыќ жылы кїртешелер əперді.

Р.Джакипбаева,
“Ауыл жаѕалыєы”.

В преддверии дня Независимости 
отпраздновал  новоселье  новый 
противотуберкулёзный диспансер, 
ко т о рый  б а й з а к цы  жд а л и  с 
нетерпением .  Это  медицинское 
учреждение, построенное с учётом 
всех современных требований, сегодня 
ни по качеству оказания медицинской 
помощи, ни по оснащению не уступает 
учреждениям  здравоохранения 
области.
Б о л е е  п о л у в е к а  ю т и л с я 

противотуберкулёзный диспансер в 
приспособленных помещениях, которые 
не  соответствовали  современным 
требованиям. Здесь могли лечиться 
только  40 пациентов .  К  тому  же 
больница находилась в черте районного 
центра, что непозволительно, согласно  
санитарным нормам.
Новый  противотуберкулё зный 

диспансер расположился на 7,25 гектарах 
на территории Мырзатайского сельского 
округа. Специально для медперсонала 
и пациентов запущен рейсовый автобус, так что 
добраться сюда можно без особых проблем.
Прошло более двух месяцев со дня торжественного 

открытия диспансера –за это время  медперсонал 
уже полностью освоился на новом месте. Пациенты, 
которых в настоящее время насчитывается 45, 
заняли свои светлые и просторные палаты. В 
каждой палате имеется ванная, унитаз, горячая и 
холодная вода, в фойе на каждом этаже - телевизоры. 
Больных обслуживает персонал, насчитывающий 
145 человек – это врачи, медсёстры, техперсонал. 
Имеются 2 «скорые помощи».
На территории диспансера – новый  ко рпу с 

баклаборатории , клиническая   лаборатория, 
дезинфекционное прачечное отделение, столовая, 
паталогоанатомический  корпус ,  помещение 
для утилизации медицинских отходов, гаражи. 
Для сравнения: в прежней больнице не было 
централизованного стерилизационного отделения, 
баклаборатория находилась в  приспособленном 
помещении, не было аппаратов для утилизации 
медицинских отходов - эти отходы отправлялись в 
город.
Вся территория диспансера засажена  плодовыми 

и декоративными деревьями – ели, туи, которые 
через несколько лет превратятся  в зеленеющие 
ландшафты,  создавая благоприятный  микроклимат 
вокруг больницы.
Стационарное отделение находится на втором и 

третьем этажах, на первом идёт приём больных. 
Всего на диспансерном учёте состоит 127 человек, 

к тому же идёт наблюдение  и за контактной 
группой.
Новая больница рассчитана на 80 мест. 

Это  четвёртый  по  счёту  диспансер  в 
области, отвечающий всем современным 
т ребованиям ,  и  е сли 
раньше район принимал 
больных с пяти районов – 
Таласского, Жувалинского, 
Жамбылского ,  нашего 
районов и города Тараз, 
то теперь дополнительно 
диспансер будет принимать 
больных  с  Луговского 
района.

« К о н е ч н о , 
у с л о в и я  в  н о в о м 
противотуберкулёзном 
диспансере  не  идут  ни 
в  какое  сравнение   с 
прежними. Он оснащён 
с амым  с о в р еменным 
о б о р уд о в а н и е м ,   - 
го во ри т  з а в ед ующая 
отделением, врач фтизиатр 
Р.Джуматаева .  –  Один 
только  рентгенкабинет 
с  новой  аппаратурой 
“АРДИАГНОСТ-6” чего  стоит.  Имеется  
физкабинет  с  новыми  ингаляторами , 
массажёрами, всевозможными тренажёрами, 
кабинеты ЭКГ и ультразвуковой диагностики». 

Н А  Р А Д О С Т Ь  С Е Л Ь Ч А Н

Аудандыќ мəслихаттыѕ жўма кїні ґткен кезектен тыс ХХХХХ сессиясында ќоєамдыќ 
кеѕестіѕ ќўрамы туралы мəселе ќаралды. Оєан аудандыќ мəслихат хатшысы Н. Їкібаев 
тґраєалыќ етті. 
Сессия жўмысына аудан  əкімі  аппаратыныѕ басшысы Б. Аќбаев ќатысып отырды.
С е с с и я  к ї н 

тəртібіне енгізілген 
“ Ќ о є а м д ы ќ 
кеѕестіѕ  ќўрамы” 
т у р а л ы  м ə с е л е 
бойынша  аудандыќ 
мəслихат хатшысы, 
Б а й з а ќ  а уд а н ы 
Ќоєамдыќ  кеѕесін 
ќ а л ы п т а с т ы р у 
жґніндегі  Жўмысшы 
тобыныѕ тґраєасы Н. 
Їкібаев хабарлама 
жас ап ,  с е с сия є а 
ќ а ты с ушыл а рды 
Жўмысшы  т о бы 
ќ а лып т а с тыр є а н 
ауданныѕ Ќоєамдыќ кеѕесініѕ ќўрамымен таныстырып, ўсынылєан ќўрамды бекітуді 
сўранды.
Жоєарыда кґрсетілген мəселе аудандыќ мəслихат депутаттары тарапынан талќыланып, 

тиісті шешім ќабылданды.
Мəслихаттыѕ кезектен тыс сессиясыныѕ жўмысына аудандыќ əкімдік, мəслихат 

аппараттарыныѕ ќызметкерлері, мəслихат депутаттары, ауылдыќ округ əкімдері, 
мекеме, ўжым басшылары ќатысты.                                                        Ґз тілшіміз.

«Я уже два месяца нахожусь на лечении, 
- говорит  пациент диспансера П.Чаушева. – 
Лежала в старой больнице, теперь в новой. 
Здесь, конечно, условия намного лучше. 
Строго соблюдается режим. Ежедневно 
проветриваются помещения, по несколько 
раз в сутки в палате включают кварцевое  
излучение. Отличное питание, хороший 
уход, внимательный медперсонал…».
Одним словом, здесь созданы все условия 

для приёма посетителей и для стационарных 
больных. Всё дышит новизной и свежестью 
– максимальный комфорт и удобства.

 «С переездом на новое место имелись 
ко е - к а к и е  н е д о р а б о т к и ,  ко т о р ы е  
приходилось  корректировать  самим ,  - 
говорит главврач противотуберкулёзного 
диспансера Е.Абдыхалыков. - К примеру, 
пандус, вопреки требованиям, был короче, 
пришлось  добиваться  желаемого .  Но 
главное, с переездом  наши многочисленные 
проблемы ,  которые  возникали  прежде , 
разрешились -  новые комфортабельные  
условия, новое оборудование. Сейчас у нас 
есть всё, чтобы оказывать качественные 
медицинские  услуги   и   решать  нашу 
главную задачу – выявление и лечение 
больных с ранними формами заболевания 
туберкулёзом».
С  открытием  новой  больницы  будет 

меньше риска заразиться этой болезнью, 

а в случае заражения имеются все условия 
для  полного излечения  больных . Ведь , 
как  известно ,  туберкулёз  полностью 
излечивается, даже открытая его форма.

ДЕМАЛЫС КЇНІН 
АУЫСТЫРУ ТУРАЛЫ

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЇКІМЕТІНІЅ 
2016 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАНДАЄЫ

 № 67 ЌАУЛЫСЫ

Еѕбекшілердіѕ демалысы їшін ќолайлы жаєдайлар 
жасау  жəне  2016  жылєы  наурыздаєы  жўмыс 
уаќытын ўтымды пайдалану маќсатында Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Демалыс кїні 2016 жылєы сенбі 5 наурыздан 
2016 жылєы дїйсенбі 7 наурызєа ауыстырылсын.

2 .  Ќажетт і  ґнім  шыєару,  ќаржылыќты  ќоса 
алєанда, ќызметтер кґрсету, сондай-аќ ќўрылыс 
объектілерін іске ќосу їшін еѕбек, материалдыќ 
жəне ќаржы ресурстарымен ќамтамасыз етілген 
ўйымдарєа  кəс іподаќ  ўйымдарымен  кел іс ім 
бойынша 2016 жылєы 7 наурызда жўмыс жїргізуге 
ќўќыќ берілсін.
К ґ р с е т і л г е н  к ї н г і  ж ў м ы с  Ќ а з а ќ с т а н 

Республикасыныѕ  ќолданыстаєы  заѕнамасына 
сəйкес ґтеледі.

3. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєан кїнінен 
бастап ќолданысќа енгізіледі.

 Ќазаќстан Республикасыныѕ 
 Премьер-Министрі                               К.Мəсімов.

ЌО ЄАМДЫЌ  К ЕЅ Е С 
ЌЎРАМЫ  БЕКІТ ІЛДІ



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 20 ақпан  2016 жыл
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БАЙЗАЌ АУДАНЫ 

ƏКІМДІГІНІЅ ХАБАРЛАМАСЫ
Байзаќ ауданы əкiмдiгiнiѕ 2014 жылєы 

12 ќыркїйегіндегі №496 ќаулысына   1 ќосымша             

КАНДИДАТТАРЄА САЙЛАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСУ ЇШIН 
ШАРТТЫЌ НЕГІЗДЕ БЕРІЛЕТІН ЇЙ-ЖАЙЛАР

№ Елдi мекеннiѕ 
атауы Кездесу ґтетiн орын

1 Жаќаш ауылы Əйтiмбетов кґшесi № 46, ауылдыќ клуб

2 Диќан ауылы Кїзенбай кґшесi № 45, Ленин атындаєы 
орта мектебiнiѕ акт залы

3 Бурыл ауылы 9 мамыр кґшесi, Бурыл орта мектебiнiѕ 
мəжiлiс залы

4 Абай ауылы Жамбыл кґшесi № 4, ауылдыќ клуб

5 Сарыкемер ауылы Байзаќ батыр кґшесi № 76, аудандыќ 
мəдениет їйi

6 Мəдiмар ауылы Наржанов кґшесi № 2, ауылдыќ клуб

7 Байзаќ ауылы Бəйдешов кґшесi № 1, С.Абланов атындаєы 
орта мектебiнiѕ акт залы

8 Кґктал ауылы Мўќанов кґшесi № 10, мəдениет їйi
9 Жетiбай ауылы Тґле би кґшесi № 84, ауылдыќ клуб
10 Ќостґбе ауылы Əулие ата кґшесi № 56 д, ауылдыќ клуб

11 Талас ауылы Туєанбаев кґшесi № 3, Н.Гоголь атындаєы 
орта мектебiнiѕ акт залы 

12 Ќызыл жўлдыз 
ауылы Тортаев кґшесi № 70, ауылдыќ клуб

13 Мырзатай ауылы Жамансары кґшесi № 4, ауылдыќ клуб
14 Диќан ауылы 9 май кґшесi № 27, ауылдыќ клуб

15 Темiрбек ауылы Школьная кґшесi № 1, Чапаев орта 
мектебiнiѕ мəжiлiс залы 

16 Тїймекент ауылы Ќонаев кґшесi № 78, мəдениет їйi
17 Їлгiлi ауылы Жаќыпбай кґшесi № 126, ауылдыќ клуб 

18 Жаѕатўрмыс 
ауылы Жаѕатўрмыс орта мектебiнiѕ мəжiлiс залы

19 Кеѕес ауылы Кеѕес орта мектебiнiѕ спорт залы

Байзаќ ауданы əкiмдiгiнiѕ 2014 жылєы 
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БАРЛЫЌ КАНДИДАТТАР ЇШІН ЇГIТТIК БАСПА 
МАТЕРИАЛДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ ЇШIН ОРЫНДАР

№ Елдi мекеннiѕ 
атауы

Їгiттiк баспа материалдарын 
орналастыру їшiн орындар

1. Жетiбай ауылы Жамбыл кґшесi № 10 жəне Тґле би кґшесi 
№ 86 мекен - жайдаєы таќталар

2. Аќќия ауылы Ґмiртай кґшесi № 16 мекен - жайдаєы таќта

3. Жаѕатўрмыс 
ауылы

Жаѕатўрмыс орта мектебi аумаєындаєы 
таќта

4. Аќшолаќ ауылы Аќшолаќ орта мектебi аумаєындаєы таќта

5. Кґкбастау 
ауылы

Амангелдi атындаєы орта мектебi 
аумаєындаєы таќта

6. Мəдiмар ауылы Сейдалиев кґшесi № 5 мекен - жайдаєы 
таќта

7. Кеѕес ауылы Кеѕес орта мектебi аумаєындаєы таќта

8. Їлгiлi ауылы Жаќыпбай кґшесi № 126 мекен-жайдаєы 
таќта

9. Тїймекент 
ауылы

Нахманович кґшесi № 4 мекен - жайдаєы 
таќта

10. Аќжар ауылы Сейфуллин кґшесi № 38 мекен - жайдаєы 
таќта

11. Тегiстiк ауылы Школьная кґшесi № 1 мекен - жайдаєы 
таќта

12. Сарыбараќ 
ауылы

Ќарсаќбаев кґшесi № 27 мекен - жайдаєы 
таќта

13. Абай ауылы Сармыќ кґшесi № 41 мекен - жайдаєы таќта

14. Аќтґбе ауылы Т.Рысќўлов кґшесi № 27 мекен - жайдаєы 
таќта

15. Жаѕасаз ауылы Аќтерек кґшесi № 10 мекен - жайдаєы таќта

16. Сарыкемер 
ауылы

Байзаќ батыр кґшесi № 76, Суханбаев 
кґшесi № 257 жəне Смайлов кґшесi № 1 
мекен-жайлардаєы таќталар

17. Базарбай ауылы Мулдиев кґшесi № 18 а мекен - жайдаєы 
таќта

18. Ќосаќ ауылы Центральная кґшесi № 10 мекен - жайдаєы 
таќта

19. Мырзатай 
ауылы

Жамансары кґшесi № 6 мекен - жайдаєы 
таќта

20. Диќан ауылы 9 мамыр кґшесi № 27 мекен - жайдаєы таќта

21. Ќызыл жўлдыз 
ауылы С.Оѕєарбаева атындаєы алаѕдаєы таќта

22. Ќостґбе ауылы Əулие ата кґшесi № 42 мекен - жайдаєы 
таќта

23. Талас ауылы Ќ.Рысќўлбеков кґшесi № 1 мекен - жайдаєы 
таќта

24. Талас станциясы Барысхан кґшесi № 54 мекен - жайдаєы 
таќта

25. Кґктал ауылы Ə.Молдаєўлова кґшесi № 11 а мекен 
-жайдаєы таќта

26. Байзаќ ауылы Байдешова кґшесi № 4 мекен - жайдаєы 
таќта

27. Бурыл ауылы Д.Ќонаев кґшесi № 45 мекен - жайдаєы 
таќта

28. Ќўмжота ауылы Даѕєыл ата кґшесi № 39 мекен - жайдаєы 
таќта

29. Диќан ауылы Кїзенбай кґшесi № 19 мекен - жайдаєы 
таќта

30. Жаќаш ауылы Əйтiмбетов кґшесi № 44 мекен - жайдаєы 
таќта

31. Ќарасу ауылы Ќосы батыр кґшесi № 42 а мекен - жайдаєы 
таќта

32. Кґкґзек ауылы Абдуалиев кґшесi № 46 мекен-жайдаєы 
таќта

М.Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

Аптаныѕ  с əр сенб і с і  кїн і 
Сарыкемер орта мектебініѕ акт 
залында «Нўр Отан» партиясы 
а у д а н д ы ќ  с а й л а у а л д ы 
штабыныѕ мїшелері, сенімді 

ґкілдері ,  белсенділері  Ќазаќстан 
Р е с п у б ли к а сыныѕ  Парл амен т 
Мəжілісі депутаттарыныѕ кезектен 
тыс  жəне  жерг іл і к т і  мəслихат 
депутаттарыныѕ кезекті сайлауын 
ґткізу мен дайындыќ жўмыстарына 
арналєан  семинарда бас ќосты.
Аталмыш  семинар  барысында  кїн 
тəртібінде  штабтыѕ  ўйымдастыру  іс-
шаралары ,  їг і т -насихат  жўмыстары 
жəне аќпараттыќ жўмыстар мəселелері 
ќаралды .  Алдымен  аудандыќ  партия 
филиалы сайлауалды штабы ќоєамдыќ 
ќабылдау  секторыныѕ  меѕгеруш і с і 
Р .Сар с ено в  с а я с и  на у ќ ан  барысы 
туралы жан-жаќты тїсінік бере отырып, 
ўйымдастыру  і с -шаралары  жайында 
маєлўмат берді. 
Сондай-аќ  семинарда  ўйымдастыру 
жўмы сы  с е к т о рыныѕ  меѕ г е р уш і с і 
Ж .Абд у а ли е в ,  а ќ п а р а т тыќ - т а л д а у 
секторыныѕ меѕгерушісі С.Ґсербаевтар 
сґз сґйлеп, кїн тəртібіндегі мəселелер 
бойынша  тїсінік  берді . Оныѕ  ішінде , 

семинар ќатысушыларына сайлауалды 
штаб ќызметі мен сенімді ґкілдердіѕ 
ќызметін жəне ќоєамдыќ ќабылдау 
жўмыстарын  ўйымдастыру , сайлау 
ґ т к і з у  у а ќ ы т ы н д а  б ў ќ а р а л ы ќ 
аќпарат ќўралдарына аќпарат беру, 

салтанатты  жиындар ,  митингтер , 
демонстрациялар ґткізу реті, їгіт-
насихат жўмыстарыныѕ кезеѕдері, 
ї г і т - н а с и х а т  п а р а ќш а л а ры ныѕ 
т ї р л е р і  м е н  о л а р д ы  т а р а т у 

тəртібі , белсенділер мен мобильді 
ї г і т  топтары ,  ї г і т  пикет тер і н і ѕ 
жўмыстарын ўйымдастыру, «Есіктен 
ес ікке» акциясын  ґтк ізу ,  желіл ік 
кестеге сəйкес аќпараттыќ жўмыстар 
жїргізу мəселелері тїсіндірілді. 

Семинар соѕында медиа ќамтамасыз 
ету бойынша жалпы нўсќаулыќтар 
таратылып, əлеуметтік желілердегі 
жўмыстар жґнінде сґз ќозєалып, ой-
пікір бґлісілді. 

НЎРОТАНДЫЌТАР 
СЕМИНАРДА БАС 

ЌОСТЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ

ТАЛАЙДАН АРМАН БОЛЄАН 
ЕГЕМЕНДІКТІ ЕЛІМІЗ 1991 ЖЫЛЫ 

АЛЄАНЫ БАРШАЄА БЕЛГІЛІ.  
БАБАЛАР БАТЫРЛЫЄЫМЕН ЌОЛ 

ЖЕТКІЗІЛГЕН ТƏУЕЛСІЗДІК 
ЌАЗАЌСТАНДЫЌТАР ЇШІН 
ЌАСТЕРЛІ ЎЄЫМ. БИЫЛ ЌР 
ТƏУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 ЖЫЛ. 

ОСЫЄАН ОРАЙ АУДАНЫМЫЗДА 
МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕНІ ЎЛЫЌТАУЄА 
АРНАЛЄАН АРНАЙЫ ІС-ШАРАЛАР 

ҐТКЕРІЛУДЕ.

С а ры к ем е р  о р т а  ме к т е б і н д е 
«Здоровье  нации  –основа  нашего 
успешного будущего» таќырыбында 
ў й ы м д а с т ы р ы л є а н  м ў є а л і м д е р 
арасындаєы конференцияда ўлт саулыєы 
– басты байлыќ, ел болашаєыныѕ жарќын 
болуы  тікелей  осыєан  байланысты 
екендігі сґз етілді.

*           *            *
Сонымен ќатар, аудандыќ əл-Фараби 
атындаєы  мəдениет  їй інде  ґткен 
«Екі  жўлдыз» мега-шоуы   тəуелсіз 
ел ім і зд іѕ  мəдени  ќўндылыќтарын 
паш етті. Жарысќа 12 жїп ќатысып, 
ґнерімен ґзгелерді тəнті еткен Бурыл 

ÆÀÑÀ, ÆÀÉÍÀ ÒӘÓÅËÑIÇ ҚÀÇÀҚ ÅËI!

ауылдыќ округініѕ  «Жастар ресурстыќ 
орталыєыныѕ» нўсќаушысы  К.Утелбаев 
жəне мəдениет їйініѕ жезтаѕдай əншісі 
М.Жанбаева бас жїлдеге ие болды.

*              *               *
 «Салауатты ґмір салтын ўстанайыќ!» 
атты жастар акциясы да Ќазаќстан 
Республикасы  Тəуелс і зд і г ін іѕ  25 
жы л д ы є ы н а  а р н а л д ы .  Б а й з а ќ 
а у д а н ды ќ  «Жа с т а р  р е с у р с т ы ќ 
орталыєынан» бастау алєан шарада 
ўйымдастырушылар  орталыќ  кґше 
тўрєындарына денсаулыќќа ден ќоюдыѕ 
мəн-маѕызын тїсіндіріп, салауатты ґмір 

салтын ўстануєа ќатысты кеѕестер 
жазылєан брошюраларды таратты.

*         *         *
Осынау  да т алы  к їн г е  орай , 
Ю.Гагарин, Н.Киікбаев, Сарыкемер 
орта  мектептер ін іѕ  5 -6  сынып 
оќушылары  ара сында  «Алтын 
саќа» ўлттыќ ойыны , Тїймекент 
ауылдыќ округіне ќарасты Тїймекент 
ауылында ЌР Президенті, Елбасы 
тест ілер ін іѕ  ќысќы  тїрлер інен 
ќабылдау сынаќтары ґтті.

*          *           *
Мерейлі  мерекені  атап  ґтуден 
ынтымаќтыќтар да шет ќалмады. 
Мў н д а  ќ а з а ќ т ы ѕ  ў лы  а ќ ы ны  
Ж .Жабаевтыѕ  170  жылдыєына 
арналєан аудандыќ «Жырлаймын 
Жамбылымды» атты байќау ґткеріліп, 
жергілікті тўрєындар ґнер кешініѕ 
куəсі болды.
Е л і м і з д і ѕ  ў л ы ќ  м е р е к е с і  – 
Тəуел с і з д і к т і ѕ  2 5  жылдыєына 
арналєан тїрлі деѕгейдегі іс-шаралар 
сонымен ќатар, ауданымыздыѕ ґзге 
де елдімекендерінде ґткерілді.

Ґз тілшіміз.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

КҐП ЎЛТТЫ, ЫНТЫМАЄЫ ЎЙЫЄАН, ТЫНЫШТЫЄЫ 
БЎЗЫЛМАЄАН БУРЫЛ АУЫЛЫНДА ҐТКЕН АПТАДА 
ОЌЫС ОЌИЄАНЫЅ ОРЫН АЛЄАНЫ БЕЛГІЛІ. ОСЫ 
ЖАЄДАЙЄА БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАП ЖАТЌАН  ТЇРЛІ 
ЌАУЕСЕТТЕРДІЅ АЌ-ЌАРАСЫН АЖЫРАТЫП, ХАЛЫЌЌА 
ШЫНАЙЫ АЌПАРАТ ЖЕТКІЗУ МАЌСАТЫНДА ОБЛЫС 
ƏКІМІНІЅ ОРЫНБАСАРЫ  ЕРЌАНАТ МАНЖУОВ 
БАСПАСҐЗ МƏСЛИХАТЫН ҐТКІЗДІ. 

Баспасґз мəслихатына Байзаќ ауданыныѕ 
əкімі Мўратхан Шїкеев, тиісті органдардыѕ, 
жергілікті жəне республикалыќ бўќаралыќ 
аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдері мен ауыл 
тўрєындары ќатысты. Кездесу барысында 
алдымен сґз алєан Ерќанат Нўрбапаўлы: 
– Жалпы, бўл елдімекенде 8 ўлттыѕ ґкілі 
тўрады. Оныѕ ішінде негізгісі – ќазаќтар 
мен тїріктер. Бїгінде ауылдаєы ќоєамдыќ-
саяси ахуал тўраќты. Ќайєылы оќиєа орын 
алєан  кїннен  бастап  біз  тиісті  ќўзырлы 

орындармен бірге барлыќ ќажетті шараларды 
ќолєа алдыќ.  Мəслихат депутаттарынан, 
аќсаќалдардан ќўралєан арнайы топ ќўрылып, 
бїгінге дейін осындаєы їйлердіѕ 91 пайызына 
кіріп, тїсіндіру жўмыстарын жїргіздік.  Бўл 
жўмыстар алдаєы уаќытта да жалєасатын 
болады. Халыќќа тек ќана шынайы аќпараттар 
жетуі тиіс. Сондыќтан сіздер осындаєы тиісті 
басшылармен, ауыл тўрєындарымен, ґзге 
ўлт ґкілдерімен оќиєаныѕ аныќ-ќаныєын 
аныќтауларыѕызєа болады, – деді.
Сонымен, тиісті ќўзырлы орын ґкілдерініѕ, 

ауыл  тўрєындарыныѕ  сґздеріне  сїйене 
отырып, аныќталєаны, айып таєылып отырєан 
кїдіктініѕ отбасы  2008 жылы Ќырєызстаннан 
кґшіп келген. Кїдікті Д.К.-ны отбасы асырап 
алєан.  Ќылмыстыќ оќиєа орын алєан кїні  Д. 
К. кґршісініѕ їйінде ешкім жоќ болатынын 
білгендіктен, ўрлыќќа тїседі. Алайда оны 
28 мыѕ теѕге ўрлап жатќан жерінен їйдіѕ 6 
жасар баласы кґріп ќойып, əкесіне айтатынын 
жеткізген .  Ўрлыєы  əшкереленген  Д .  К . 
баланы алдымен тўншыќтырып, сосын асхана 

пышаєымен ґлтірген. Ќазіргі таѕда ол кінəсін 
мойындаєан. Əлеуметтік желілерде тараєандай, 
ауруханада емес, оќшаулау орнында отыр. 
Психикалыќ ауытќушылыєы жоќ, дені сау. 
Əлеуметтік желілерде сондай-аќ, кїдіктініѕ 
жараќаттанєан суреті салынып, оныѕ аєасыныѕ 
ґлтірілгені туралы аќпарат тараєан болатын. 
Ќўќыќ ќорєау орындары мўндай аќпараттыѕ 
жалєан екенін айтты. Кїдіктініѕ жараќаттанып, 
ќолын байлап алєан суреті осыдан бір жыл 
бўрын, ќолын сындырып алєан кезде тїсірілген 
болып шыќты. Кїдікті азамат тўрєан їйдіѕ екі 
терезесі сындырылєаны рас, ал кґліктіѕ, їйдіѕ 
ґртенгені, ўлт ґкілдері арасында бей-берекет 
бўзаќылыќтыѕ орын алєаны туралы деректер 
негізсіз. Бїгінгі таѕда ауылда тўратын барлыќ 
ґзге ўлт ґкілдері сол елдімекенде, ынтымаќта 
ґмір сїруде.
Оќиєаєа  байланысты 

бізге пікір білдірген ауыл 
тўрєыны, Бурыл ауылдыќ 
о к р у г і  а ќ с а ќ а л д а р 
алќасыныѕ  тґраєасы 
Сады Ќуатбеков:

– Ґздеріѕіз білесіздер, 
орын  алєан  жаєдайды . 
Ќазірг і  кїні  ауылдаєы 
жаєдай тўраќты, барлыєы 
баќылауда. Ќайєылы оќиєа орын алєан кїннен 
бастап əкімдік ќызметкерлері, депутаттар, 
ќоєамдыќ ўйым ґкілдері барлыќ їйді аралап, 
əрбір отбасымен кездесуге, əѕгімелесуге 
тырыстыќ. Меніѕ ґзім ауылдаєы екі кґшені 
аралап, əрбір їйге кіріп шыќтым. Бізде «сен 
тїріксіѕ, сен кїрдсіѕ» деген ўєым жоќ. Тек 
достыќта ґмір сїріп келгенбіз.  Алдаєы 
уаќытта да бірлігіміз ажырамайды деп 
ойлаймын, – деді.

Бурыл ауылы мешітініѕ 
шыраќшысы Жамисар 
Гулахметов:

–Осы  уаќытќа  дейін 
мў н д а  еш ќ а н д а й  д а 
ў лтаралыќ  дїрдара з 
орын  алєанын  кґрген 
емеспін .  Ќиын-ќыстау 
замандардан  бері  ќара 
нанды теѕдей бґлісіп жеп 
жїрген ќазаќтармен біз 
бауыр болып кеткенбіз.  Орын алєан оќыс оќиєа 
бəрімізді де ќатты ґкіндіріп, ќынжылтып 
отыр. Ќылмыскердіѕ жазасын тиісті заѕ 
орындары береді. Жергілікті тўрєындардыѕ 
ынтымаєына нўќсан келтірмеуге ел-халыќ 
болып жол бермеуге барымызды салудамыз. 

Бурыл орта мектебініѕ 
директоры Əлімбекова 
Гїлжамал:

- Б і з д е г і  а х у а л 
бірќалыпты. Бїгінгі таѕда 
білім  мекемесіндегі  оќу 
процесі  тоќтаєан  жоќ . 
Ме кт е п  о ќ у ш ы л а р ы 
тўраќты келуде. Арасында 
бірді-екілі тїрлі жанўялыќ 

себептермен, денсаулыєына байланысты 
келмей  ќал єан  оќушылар  бар .  Ауыл 
тўрєындары арасында мектеп басшылыєы, 
сынып жетекшілері їй-їйді аралап, тїсіндіру 
жўмыстарын жїргізуде. Жаєдайєа орай, 
сынып жетекшілері сынып саєаттарын 
ґткізуде. Облыстыќ білім басќармасынан, 
аудан əкімдігініѕ білім бґлімінен арнайы 
мамандар келіп, тїсіндіру жўмыстарын 
жїргізді. 
Жалпы   Бурыл  ауылындаєы  жаєдай 

бірќалыпты. 

АУЫЛДАЄЫ  ЖАЄДАЙ  Б І РЌАЛЫПТЫ
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ИМАНДЫЛЫЌ  ИІРІМДЕРІИМАНДЫЛЫЌ  ИІРІМДЕРІ

Н. Оразымбетов,
ауд а н  ə к і м д і г і  ж е р 

ќ а ты н а с т а ры  б ґ л і м і 
басшысыныѕ  міндет ін 
атќарушы.

Б и ы л  е л і м і з д е 
Тəуелсіздіктіѕ 25 жылдыєы аталып ґтіледі. Осы 
жылдар аралыєында мемлекеттіѕ, экономиканыѕ, 
ќоєамныѕ  барлыќ  салаларын  ќамтыєан  кеѕ 
кґлемді реформалар жер ќатынастары саласын 
да айналып ґткен жоќ. Осы орайда, ќолда бар жер 
ќорымызды тиімді пайдалану маќсатында жер 
ресурстарын басќарудыѕ тиімділігін арттыруєа жəне 
жер ќатынастарын реттеуді жетілдіруге баєытталєан 
шаралардыѕ дамып келе жатќандыєын атап ґту 
керек.
Тəуелсіздіктіѕ алєашќы жылдары елімізде «Жер 

ќатынастарын одан əрі жетілдіру»,  «Шаруа  ќожалыќтары 
туралы», «Жер салыєы туралы» жəне  «Жер туралы» 
заѕдар ќабылданып, ел игілігіне ќызмет етті.
Одан кейінгі кезеѕде 2003 жылдыѕ маусымында 

ќазіргі ќолданыстаєы Жер кодексі ќабылданып, оныѕ 
нормаларын жїзеге асыру жолында Їкіметтіѕ 20-єа жуыќ 
нормативтік актілері ќабылданды.
Жер кодексініѕ ќабылдануымен Ата заѕымызєа 

сəйкес жер мемлекет меншігінде жəне жеке меншікте 
болатындыєы толыєымен заѕ жїзінде бекітілді.
Жер заѕнамасын жетілдіру процесі ґткен 2015 жылы 

да ґз жалєасын тапты. Мемлекеттіѕ кəсіпкерлікке 
араласуын шектеу маќсатында Жер кодексініѕ 37 бабына 
оралмандарєа ауыл шаруашылыєын жїргізу їшін жерді 
жалєа беру мерзімін 25 жылєа дейін ўзарту туралы 
ґзгеріс еѕгізілді. 
Жеке меншіктегі жерлерге ќатысты туындаєан жер 

дауларын сотќа дейін жəне мемлекеттік органдардыѕ 
ќатысуынсыз медиация тəртібімен шешу нормасы 
енгізілді. Бўрын мўндай даулар Жер кодексініѕ 167 
бабына сəйкес, тек сот тəртібімен ќаралатын.
Баршамызєа белгілі, 2016 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан 

Елбасыныѕ  5 институттыќ реформаларын жїзеге 
асыруєа баєытталєан «100 наќты ќадам»   -Ўлт Жоспарын 
орындаудыѕ практикалыќ кезеѕі басталды.

ЖЕР ЗАЅНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ-
ЗАМАН ТАЛАБЫ

С. Умралиев,
Байзаќ  аудандыќ  с отыныѕ 

судьясы.
                       .
Кїні  кеше  ќабылданєан  жаѕа 

Азаматтыќ  процестік  кодекстіѕ 
негізгі  іргетасы  судьялардыѕ  VI 
съезінде ќаланєан болатын.Азаматтыќ 
процестік кодекс толыєымен «100 
наќты ќадам – баршаєа арналєан ќазіргі 
заманєы мемлекет» Ўлт жоспарында 
ќарастырылєан  шараларды  іске 
асыруды кґздейді. Атап айтќанда, 
сот жїйесініѕ їш деѕгейлі жїйесін 
ќалыптастыру тўрєысынан азаматтыќ 
істерді ќараудыѕ процестік тəртібін 
реттейді, сонымен ќатар барлыќ сот 
процестеріне аудио-дыбыс бейнежазба 
ќўрылєысы арќылы ґткізу енгізуді 
ќарастырєан.
Ќазаќс т ан  Ре спубликасыныѕ 

П р е з и д е н т і  Н . Ə . Н а з а р б а е в 
судьялардыѕ  VI съезінде  соттар 
ќы зме т і н і ѕ  з а ѕн ама лыќ  жəне 
процессуалдыќ нормаларын жїйелі 
тїрде  жетілдіру  маѕыздылыєын , 
азаматтыќ сот ґндірісін жаѕєырту 
ќажеттігін, азаматтыќ істерді ќарау 
тəртібі процестіѕ тараптары їшін 
ыѕєайлы жəне тез, оларды бітістіруге 
жəне заманауи технологияны кеѕ 

АЗАМАТТЫЌ  ПРОЦЕСТІК  КОДЕКС
íåìåñå «ÏÀÐÒÈÑÈÏÀÒÈÂÒIÊ ÐӘÑIÌ» 

ЇШ  ТІЛДІ 
БІЛУ-ЗАМАН 

ТАЛАБЫ
А. Амангелдиева,
«Мемле к е т т і к  т і л д і  о қыт у 

орталығы»  Байзақ  аудандық 
бөлімшесі меңгерушісінің міндетін 
атқарушы.

“Тіл-халықтың жаны, ділі, рухы, 
елдік қасиеті, ұлттық болмысы”,   “Тіл-
атадан қалған асыл мұра”, Тіл-асыл 
ойдың бұлағы” деген сөздер тілдің 
құдіретін танытса, белгілі жазушы Ғ. 
Мүсіреповтың: ”Ана тілі дегеніміз- 
сол тілде жасаған, жасап келе жатқан 
халықтың баяғысын да, бүгінгісін 
де ,  болашағын  да  танытатын,  сол 
халықтың мәңгілігінің мәселесі” деп 
айтқан-ды.
А т а - б а б а л а р ы м ы з  а ң с а ғ а н 

т ә уе л с і з д і к к е  қолымыз  жет т і . 
Тәуелсіздікпен бірге тіліміз түледі, 
дініміз  өркендеп ,  салт-дәстүріміз 
жаңғырды. Ана тіліміздің мәртебесі 
биіктеп, қолданыс аясы кеңи түсті. 
Қа з ақ с т анд а ғы  т і л д е рд і ң  үш 

тұғырлығы туралы Мемлекет басшысы 
2006 жылы  Қазақстан  халқының 
Ассамблеясында  айтқан  болатын.  
Сондай-ақ  Мемлекет басшысы 2007 
жылғы  Жолдауында  тілдердің  үш 
тұғырлылығы атты мәдени жобаны 
кезең кезеңімен іске асыруды ұсынған 
еді. Мұнымен қатар Ұлытау төріндегі 
ұлт туралы толғанысында Елбасымыз: 
«Үш тілді – мемлекеттік тіл, орыс тілі 
және ағылшын тілін меңгергеніміз 
өте  дұрыс .  Соның  ішінде  біздің 
мемлекеттік тіл қатар келе жатыр. Біз 
осылай үш тұғырлы тілді қолдансақ, 
түбінде жолымыз ашық болады», - 
деген болатын.
Ғылым  мен  техника  қарыштап 

дамып келе жатқан заманда тілдің 
үштұғырлылығы саясаты жаһандану 
талаптарына төтеп беретін, әлемдегі 
дамыған  30 елдің қатарына қосылуды 
мақсат етуімен айшықталады. Тілдердің 
үш тұғырлығы идеясында Елбасы: 
“қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі 
– ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын 
тілі – жаhандық экономикаға ойдағыдай 
кірігу тілі” деп  анықтама берген еді.
Үш  тілді  білу-заман  талабынан 

т у ы н д а п  о т ы р ғ а н   м і н д е т . 
Тарихымыздың өткенін зерделесек,   
халқымыздың мақтанышы болған  Әл-
Фараби  бабамыз 70-тен аса  тілді еркін 
меңгерген екен.

 Тәуелсіздіктің  25 жылдығында 
еліміз  үлкен асуларды бағындырды. 
Азаттықпен бірге ұлттық рухымыз 
асқақтап ,  мәдениетіміз  мәңгілік 
құндылыққа  айналды .  Көптеген 
алпауыт мемлекеттермен достық қарым-
қатынас орнатылды.Елімізде жүргізіліп 
жатқан әлеуметтік-саяси өзгерістер мен 
реформалардың нәтижесінде Қазақстан 
дүние жүзіне танымал беделді мемлекет 
атанып ,  әлемдік  қауымдастықтан 
лайықты орнын еншіледі. Жаһандық 
дағдарысқа қарамастан еліміз өзіндік 
даму  жолымен өркендеп келеді. Ел мен 
елдің, мемлекет пен мемлекеттің өзара  
бірлігі мен ынтымағын өркендетуде 
тіл білудің орны айрықша екендігін 
уақыттың өзі дәлелдеп отыр.  

«Адам өмірінің шегі бар, ал білімнің 
шегі жоқ. Мен бүгінгі ұрпақтың үш 
тіл білуін қолдаймын. Мемлекеттік 
тіл – мемлекет құрушы ұлттың тілі, 
ал орыс тілін білуі – ұлы байлық. 
Ағылшын  тілі  ілгерілеушілік  пен 
технологиялардың тілі болғандықтан 
біз оны үйренуге тиіспіз. Ал қазақ 
тілі барлық Қазақстанды біріктіріп, 
жақындастырып ,  өзара  түсіністік 
пен  сүйіспеншілікке  жетелейді», 
дейді  Елбасымыз  өзінің  дәстүрлі 
Жолдауында.
Бүгінгі  таңда  елімізде  көп  тілді  

меңгеруге барынша жағдай жасалып 
отыр. Мәселен аудандық «Мемлекеттік 
тілді оқыту орталығы» 2012 жылдан 
б а с т а п  жұмы с  жа с а п  к е ле д і . 
Мемлекеттік тілмен қатар  орыс тілі 
және ағылшын тілі үш деңгей бойынша 
оқытылуда .  2013 жылдан  бастап , 
мемлекеттік қызметшілер  ағылшын 
тілін тегін оқып келген болса,  ал 
2016 жылдан бастап бюджеттік сала 
қызметкерлері тегін оқытылады деп 
жоспарлануда. 
Жалпы  үштұғырлы  т iл-дамыған 

мемлекет құрудың алғышарттарының 
б iр i ,  ол  өм iрл iк  қажетт iл iктен 
туындаған өршіл идея. Көптілді  білу 
арқылы  қазақстандықтар  өз елінде 
де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті 
тұлғаға айналып қана қоймай, өзге 
елдердің  тарихы  мен  мәдениетін, 
құндылықтарын білумен қатар, өз елін 
де кеңінен танытуға жол ашады деп 
сенемін.

колдануєа баєытталуы тиіс екендігі 
жайлы айтып ґтіп, Їкіметке Жоєарєы 
Сотпен бірлесіп жаѕа Азаматтыќ іс 
жїргізу кодексі  жобасын əзірлеуін 
тапсырєан болатын.
Ќолданыстан  шыќќан  Азаматтыќ 

іс жїргізу кодексі ґзіне міндеттелген 
межеден табыла білді. Жаѕа кодекс 
ќабылданєанєа  дейін ол азаматтыќ 
даулардыѕ  тез ,  сапалы ,  талассыз 
шешілуіне ыќпал жасап келді. Алайда, 
азаматтыќ дау-дамайлардыѕ кґбеюі, 
судьялар жїктемесініѕ ґсуі, істерді 
жедел ќарау тетіктерініѕ ескерілмеуі 
кодексті  жаѕартудыѕ  ќажеттілігін 
тудырєан болатын. Жоєарєы Сот жаѕа 
кодексті барлыќ талаптарєа сай дайындау 
барысында сот саласында еѕбек ететін 
судьялардыѕ да тəжірибелері, пікірлері, 
ўсыныстары шетте ќалмады. Ґйткені 
заѕнаманыѕ кем-кетігін судьялардан 
артыќ ешкім білмейтіндігі аныќ.
Сонымен ќатар сот тəртібінде ќарауєа 

жататын  даулар  санын  ќысќарту, 
оларды шешудіѕ баламалы тəсілдерін 
енгізу, отандыќ сот тґрелігін ќалпына 
келтіру мїмкіндігін беретін татуласу 
рəсімдерін жəне медиацияны дамыту 
маѕыздылыєын атап кґрсеткен болатын.
Осыєан орай, кодексте алєа ќойылєан 
міндеттерді  орындауда  дауларды 

Осыєан орай, Парламент ќарауына енгізілген 
80-нен  астам  заѕ  актілерінен  59 заѕныѕ 
кїшіне енуімен Мемлекетті, экономиканы, 
жалпы ќоєамды дамытудыѕ ќўќыќтыќ ортасы 
ќалыптастырылды.
Ўлт  жоспарыныѕ  «Индустрияландыру 

жəне экономикалыќ ґсім» бґлімінде ауыл 
шаруашылыєы саласын тўраќты дамыта отырып 
халќымызды азыќ-тїлікпен ќамтамасыз ету жəне 
əлемдік азыќ-тїлік нарыєыныѕ кґшбасшысына 
айналу міндеті ќойылып отыр.
Ауыл шаруашылыєы ґндірісініѕ негізі жер 

болып табылатындыќтан Ўлт жоспарыныѕ 35 
жəне 36 ќадамдарында жер ресурстарын басќару 
мен жер ќатынастарын реттеуді жетілдіру 
кґзделген.
Тїйіп айтќанда, ауыл шаруашылыєы жерлерін 

тиімді пайдалану, кəдеге аспай жатќан жерлерді 
жекешелендіру їшін мемлекеттік ќорєа беру.
Ќойылєан маќсаттарєа жетудіѕ заѕнамалыќ 

негіздерін ќамтамасыз ету маќсатында 2015 
жылдыѕ соѕына ќарай (ќазан-ќараша айлары) 
жер заѕнамасына ґзгерістер мен толыќтырулар 
енгізілді.
Атап  айтќанда ,  мемлекет  меншігіндегі 

ауыл  шаруашылыќ  жерлер і  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ азаматтарына баєаны кґтеру 
жолымен аукциондарєа сату арќылы жеке 
меншікке берілетін болады. Егер жер учаскесі 
екі аукцион ќорытындысымен сатылмаса, саудаєа 
баєаны тґмендету жолымен шыєарылады. Баєаны 
тґмендету шегі жер учаскесініѕ кадастрлыќ 
ќўныныѕ 50 пайызынан аспауы тиіс.
Ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жерлердіѕ 

98 пайызєа жуыєы жалєа берілген жерлер 
болып табылатындыќтан, жерді жалєа алып 
отырєандар їшін оны жеке меншікке сатып алуда 

жеѕілдіктер ќарастырылєан. Яєни, жерді жалєа 
алєан тўлєалардыѕ ґз жерлерін 50 пайыздыќ 
жеѕілдетілген баєамен 10 жыл мерзімге бґліп 
тґлеу ќўќыєымен сатып алуларына болады.
Бўл орайда, заѕмен ґздерініѕ орташа жер 

їлестерін  серіктестіктерге  жарна  немесе 
кооперативтерге їлес ретінде берген азаматтардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау тетіктері ќарастырылып отыр.
Жалєа алєан жерлерге ќойылєан шектеулер 

алынып тасталды. Бўл жер пайдаланушыларєа 
жалєа алєан жерлерін екінші деѕгейдегі банктерге 
кепілге ќоюєа, жалєа алу мерзімі аралыєында 
екінші тўлєаєа беруге (субаренданы ќоспаєанда) 
мїмкіндіктер береді.
Сол сияќты, ауыл шаруашылыєы тауарларын 

ґндірушілер шаруашылыќ жїргізуге ќажетті 
нысандар ќўрылысын жїргізгенде жердіѕ 
нысаналы  маќсатын  ґзгерту  ќажеттілігі 
алынып тасталды. Бўл шаруаларды ќосымша 
шыєындардан босататын болады.
Əрине жерді пайдалану бар да оны ќорєау бар. 

Жер кодексіне енгізілген ґзгерістерге сəйкес 
аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, ауыл, ауылдыќ 
округ əкімдері Жерді пайдалану мен ќорєауды 
мемлекеттік  баќылауды  жїзеге асыратын 
лауазымды адамдар реестріне енгізіліп отыр.
Аталєан буындаєы əкімдер елді мекен аумаєында 

жеке тўлєаларєа ќатысты (жеке кəсіпкерлік 
субъектілерін ќоспаєанда):

-мемлекеттік жер учаскелерін заѕсыз иеленіп 
алу немесе айырбастау не жерге мемлекеттік 
меншік ќўќыєын тікелей немесе жанама нысанда 
бўзатын басќа да мəмілелердіѕ жасауына жол 
бермеу;

-жерді нысаналы маќсатсыз пайдаланылуына 
жол бермеу їшін мемлекеттік  баќылауды 
ўйымдастырады жəне жїргізеді.

реттеудіѕ соттан тыс жəне сотќа 
дейінгі тəртібіне, соттаєы татуласу 
рəсімдеріне кґѕіл бґлінді.
Істердіѕ жеке санаттары бойынша 

дауларды  сотќа  дейін  реттеудіѕ 
міндеттілігі  кґзделген .  Осыєан 
байланысты  кейб і р  з аѕдар є а 
ґзгертулер енгізілді. Бўл əркімніѕ сот 
ќорєауына ќўќыєы туралы Ќазаќстан 
Республикасы Конституциясыныѕ 
13-бабыныѕ 2-тармаєына ќайшы 
келмейді.
Дауды сотќа дейін реттеу тараптарєа 

дауды (жанжалды) ќысќа мерзімде, 
материалдыќ жəне моральдыќ аз 
шыєындармен шешуге мїмкіндік 
береді.Тараптар шарттарда дауды 
медиатормен, нотариуспен немесе 
авдокатпен сотќа дейінгі  реттеу 
міндеттілігін ќарастыра алады.
Татуластыру  рəс імдер і  жеке 

р е гл а м е н т т е л г е н .  Та р а п т а р 
арасындаєы  дауды  (жанжалды) 
реттеуд і  медиация  тəрт іб інде 
медиатор  немесе  тараптардыѕ 
ґтінішхаты бойынша судья жїзеге 
асырады. Бір іс шегінде тараптар 
бірќатар мəселелерді шеше алады, 
ґйткені талап ќоюдыѕ мəні мен 
негізініѕ бір мезгілде ґзгертілуі 
шешіледі. Əсіресе бўл балаларєа 

ќатысты,мўра туралы туыстар 
арасындаєы, кґршілер арасындаєы, 
еѕбек  ўжымындаєы  дауларды 
ќарау жəне шешу кезінде оѕ ыќпал 
етеді.
Басќа татуластыру рəсімдері 

кезінде тараптар талап ќоюдыѕ 
мəні мен негізін ґзгерту жаѕа талап 
ќоюды білдіруіне байланысты 
дауларды (жанжалдарды) реттемеуі 
де мїмкін. Олар ќайтадан сотќа, 
біраќ бўл жолы басќа талаппен 
жїгінуі тиіс.
Жаѕа  Азаматтыќ  процестік 

к о д е к с і н е  ж а ѕ а  ў є ы м  – 
«партисипативтік рəсім» кезінде 
дауды реттеу ўєымы енгізілген. 
Партисипативтік рəсім кезінде 
дауды реттеу тараптар мен олардыѕ 
адвокаттарыныѕ  ќатысуымен 
жїзеге асырылады.

2016 жылдыѕ 1-ші ќаѕтарынан 
ќ о л д а н ы с ќ а  е н г е н  ж а ѕ а 
Азаматтыќ  процестік  кодекс 
соттардыѕ ќарауындаєы істерді 
оѕтайландырып, оныѕ тиімділігін 
арттыратынын ,  ќазаќстандыќ 
сот жїйесіндегі жаѕа баєытты, 
ашыќтыќ пен ќолжетімділікке 
бастайтын бірден-бір заѕнама 
болатынына сеніміміз мол.

Н. Оразымбетов,
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Б.Саєынбаев, 
«Ќалмўрат баба» мешітініѕ бас имамы.

Сансыз маќтаулар мен мадаќтар əлемдердіѕ 
раббысы болєан Аллаћ таєалає жəне оныѕ сїйікті 
елшісі Мўхаммед (с.є.с.) салауаттар мен сəлемдер 
болсын!
Тəубе сґзі - «оралу, ќайту» деген маєына береді. 

Кїнəларынан арылу Аллаєа бой ўсынєандыќ 
белгісі. Тəубе сґзініѕ шариєаттаєы маєынасы – 
Алладан ќорќып, рахымына ќол жеткізу. Аллаєа 
бой ўсынєанбаєандыєына жəне жасаєан їлкенді-
кішілі кїнəлары їшін ґкініп, бўдан былай, мўндай 
əрекеттерге бармауєа наќтылы шешім ќабылдау. 
Алла таєала ерекше мейірімді, кешірімді, тəубені 

толыќ ќабылдаушы. Əрбір кісініѕ Жаратќан Иесініѕ 
раќымдылыєына їміт ете отырып, жасаєан тəубесі 
Алла таєаланыѕ пендесіне деген сїйіспеншілігін 
оятады. Ќасиетті Ќўранда тəубе етуші адам Алланыѕ 
сїйікті пендесі болып, кїнəларыныѕ жуылып-
шайылатыны ескерілген. Негізінде тəубе ету – 
Раббымыздыѕ адам баласына берген ўлы ныєметі.
Алла таєала былай айтады: «Əй, мїминдер, 

Аллаєа шынайы тəубе ќылыѕдар. Раббыларыѕ 
жамандыќтарыѕды жойып, астарынан ґзендер 
аєатын жўмаќтарєа кіргізуі їміт етіледі» 
(Тахрим сїресі, 8-аят). Шын мəнінде, жамандыќты 
білмей істеген пендесініѕ де тəубесін Алла ќабыл 
етеді. Абдулла ибн Омар риуаят еткен хадисте 
Пайєамбарымыз (с.є.с.) айтты: «Алла таєала 
пендесініѕ тəубесін жаны алќымына келмейінше 
ќабылдамайды».
Дін єўламалары тəубеніѕ ќабыл болуы їшін 

тґрт  шарт,  атап  айтќанда ,  кїнəдан  тиылу, 
бўрыѕєы жасаєан кїнəларына ќатты ґкіну, кїнəні 

ќайталамауєа бел байлау, кісі аќысын иесіне ќайтару 
шарттарын ќойєан. Пайєамбарымыз (с.є.с.) айтты: 
«Сендердіѕ еѕ жаќсыларын кїнəдан кейін дереу 
тəубе еткендеріѕ». Кімде-кім кїпірлік жасап, діннен 
шыєып кететін болса, дереу тəубе жасап, дініне 
ќайта оралуы ќажет. 
Алла  таєала  айтты:  «Мені  ўмытсаѕдар , 

ризыќтарыѕды  азайтамын» (Таха сїресі, 124-аят). 
Алла таєала адамды топыраќтан жаратќанда оныѕ 
топыраєына жаќсылыќ пен жамандыќты ќосќан 
екен. Соныѕ жамандыєынан тек тəубе арќылы 
ќўтылады екен. Аќырет азабынан ќўтылуды ойлаєан 
əрбір мїмин мўсылман, əрдайым кїнəлары їшін 
тəубе жасауы тиіс. Алла таєала айтты: «Шексіз 
Алла таєала тəубе етушілерді жаќсы кґреді, тəубе 
етушілерді Алланыѕ сїйікті ќўлдары» (Баќара 
сїресі, 222-аят).
Пайєамбарымыз (с.є.с.) айтты: «Алла Адамныѕ 

(є.с.) тəубесін ќабыл еткенде, періштелер ќатты 
ќуанєан екен. Сонда Жəбірейіл мен Микəйл періште 
Адамєа (є.с.) келіп: «Алла тəубеѕді ќабыл етті»-
деп, сїйінші сўраєан. Сонда Адам (є.с.): «Иа, 
Раббым! Меніѕ ўрпаєым не істесіѕ?»-деді. Сонда 
Алла таєала: «Ќиямет кїні тəубе етушілерді 
ќабірлерінен сїйіншілеп, дўєаларын ќабыл етіп, 
тўрєызамын деді» (Термизи).
Пайєамбарымыз (с.є.с.) бес нəрсеге асыєыѕдар 

деді:
1.Тəубе жасауєа;
2.Мəйітті жерлеуге;
3.Бойжеткен ќызды тўрмысќа беруге;
4.Ќарызды ерте беруге;
5.Келген ќонаќќа таєам беруге.
Мысалы: Алла Перєауын лаєнеттіѕ тəубесін ќабыл 

алмады. Себебі, оныѕ тəубесі тым кеш болды. Сол 

секілді араб мїшріктерінен болєан Əбу Лаћаб 
пен Əбу Жəћілдіѕ жəне осы екеуі сияќтылардыѕ 
тəубелері ќабыл етілмеді. Адам баласы нəпсіге 
беріліп, иман кїшінен айырылып жатады. Негізінде 
адам баласы дїниеге тап-таза, кїнəдан пəк болып 
дїние есігін ашады. Алла таєала да ешбір жан иесін 
кїнəлі іске мəжбїрлемейді. Пенде жїрегініѕ ќараюы 
бір кїнə жасаудан басталып, тəубе жасаумен жїрегі 
ќара даќтан тазарады. Адам баласы ґмірде жасаєан 
кїнəлары арќылы еѕ ауыр дертке ўшырайды. 
Ал, оныѕ тїн ортасында тўрып, намазын оќып, 
истиєфар дўєаларын жасап, Алланыѕ жарылќауын 
тілеуі керек.
Кімге Алла таєала їш нəрсені нəсіп етсе, ол 

пенде Алланыѕ сїйіспеншілігіне бґленгендігініѕ 
белгісі:

-Аллаєа жалбарынып, дўєа жасаушы болса;
-Кїнəсі їшін əрдайым тəубе етуші болса;
-Алланыѕ берген ныєметіне шїкір етуші болса.
Тəубеніѕ есігі жан алќымєа келгенде жабылады. 

Тəубеге келуге їлгермей, дїниеден ґтіп жатќан 
пенделер  ќаншама? Алла  таєала  айтты: 
«Əй, мїминдер, тїгел тəубе етіѕдер, мїмкін 
ќўтыларсыѕдар» (Нўр сїресі, 31-аят). Алла таєала 
айтты: «Əй, мїминдер, Аллаєа шынайы тəубе 
етіѕдер» (Тахрим сїресі, 8-аят).
Дін єўламалары былай деген екен: «Мўсылман 

адамныѕ ґмірде жасаєан кїнəлары ќаншалыќты 
кґп болса да, жаќсылыќты їміт етіп, дўєа жасап, 
Алладан кешірім сўраса, Жаратушы Жаббардыѕ 
кешіретіндігін ўмытпаєан жґн. Себебі, Алла таєала 
ґзіне серік ќоспаєан, ќалаєан пендесініѕ барлыќ 
кїнəсін кешіретіндігін ќасиетті Ќўранда ескерткен. 
Мўндай  ўлыќ  ныємет,  тек  Пайєамбарымыз 
Мўхамедтіѕ (с.є.с.) їмметіне берілген ерекшелік».

ТƏУБЕ  ЕТУДІЅ  АРТЫЌШЫЛЫЌТАРЫ

“Тіл-халықтың жаны, ділі, рухы,

Сансыз маќтаулар мен мадаќтар əлемдер

                     .
Кїні  кеше  ќабылданєан  жаѕа 
  
К
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ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

 ҚАЗАҚСТАН
      Сейсенбі   23   ақпан

     Сәрсенбі  24  ақпан

       Бейсенбі  25  ақпан

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 Т/с 
“Сильнее судьбы”. 12.00 Новости. 12.40 “Диагноз”. 13.20 Т/с 
“Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка”. 16.10 Т/с “След на 
воде”. 17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 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 
“Сильнее судьбы”. 00.00 Т/с “Хмуров”. 01.40 Т/х “Махаббат пен 
ґшпенділік”. 02.35 Жаѕалыќтар.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Доброе утро”.  11.00 Т/с “Белые волки”. 11.55 
“Басты патруль” баєдарламасы. 12.05  Т/х “Єажайып жан”. 13.00 
“Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 13.55 “П@ytina” баєдарламасы. 
14.20 Т/с “Станица”. 15.15 “Первые новости”. 15.40  “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 
Т/с “Ключи от прошлого”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х 
“Єажайып жан”.  22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”баєдарламасы. 00.00 “Время”. 
00.30 Т/с “Мажор”. 01.55 “П@ytina+”баєдарламасы.  02.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 03.20 “Ашыєын айтќанда”. 

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 
11.45 М/ф “Белка и Стрелка: Озорная семейка”. 11.55, 01.40 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.15, 19.25 Т/х “Сїрбойдаќ”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с 
“Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 22.30 Т/с 
“След”. 18.00 “Ќайсар Жандар”. 18.30 Т/х “Алдар Кґсе”. 19.00 
Т/х “Пəленшеевтер”. 19.55, 00.00  “Негізінде”. 20.00, 00.05, 03.00 
Жаѕалыќтар. 20.30, 23.30 “Бетпе-бет”. 20.55, 00.35 “По сути”. 
21.00, 00.40 “Итоги дня”. 01.10 “Арман ќанатында”. 

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 Т/с “Базарбаевтар”. 11.00 М/ф “Бэтман”. 12.00 
“Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 Т/с “Бригада”. 15.00 Т/х  
“Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 19.00 “Уральские 
пельмени”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Киелі неке”. 22.00 
Т/х “Кїйеу бала”. 00.00 Т/с “Лондонград. Знай наших”. 01.00 Х/ф 
“Голый пистолет”. 03.00 Х/ф “Победители шоу”. 05.00 М/с “Дак 
Доджерс”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Доброе утро”.  11.00 Т/с “Белые волки”. 
11.55 “Басты патруль” баєдарламасы. 12.05 Т/х “Єажайып жан”. 
13.00 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 13.55 “П@ytina”. 14.20 Т/с 
“Станица”. 15.15 “Первые новости”. 15.40 “Судебные истории”. 
16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Ключи 
от прошлого”.  20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 
22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 
“П@ytina” баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.30 Т/с “Мажор” (закл. 
сер.). 01.55 “П@ytina+”баєдарламасы.  

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 Т/с 
“Сильнее судьбы”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 13.10 
Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка”. 16.10 Т/с “След 
на воде”. 17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 18.30 Т/х “Əйел ќырыќ шыраќты”.  20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.40 “Наша правда”. 22.40  Т/с 
“Сильнее судьбы” (закл. сер.). 00.20 Т/с “Хмуров” (закл. сер.). 
02.20 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 10.50, 00.55 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30, 23.35   “...Їй болу ќиын”.  13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.00 “Біртектілік жəне бірлік”. 
17.30, 19.30, 00.05, 03.05 “KAZNEWS”. 17.55 “100 ќадам жəне 
ќўќыќтыќ саясат”. 18.15 М/с “Аюлар”. 20.20 “Айтуєа оѕай”. 22.55 
“Кґктем шаќырады”. 23.00 Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 11.45 
Мс. 11.55, 01.30 “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.25, 
19.20 Т/х “Сїрбойдаќ”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные 
мелодрамы”. 14.10 Т/с “Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 Т/х 
“Сїйген жарым”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 
Новости. 17.15, 22.30 Т/с “След”. 18.00 “Таєдыр жолы”. 18.30 
Т/х “Зəуре”. 20.00, 23.55 Жаѕалыќтар. 20.30, 23.20 “Бетпе-бет”. 
20.55, 00.25 “По сути”. 21.00, 00.30 “Итоги дня”. 01.00 “100 
бизнес-тарихы”. 

ХАБАР

КТК
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06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Нина Гребешкова. “Я без тебя пропаду”. 10.00 
“Доброе утро”.  11.00 Т/с “Белые волки”. 11.55 “Басты патруль”. 
12.05 Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 
13.55 “П@ytina”. 14.20 Т/с “Станица”. 15.15 “Первые новости”. 
15.40 “Судебные истории”. 16.45 Т/с “Битва за Севастополь”. 18.55 
Т/с “Ключи от прошлого”.  20.00 “Главные новости”. 21.00  Т/х 
“Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina” баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.25 
Т/с “Мажор”. 01.50 “П@ytina”. 02.40 “Басты жаѕалыќтар”. 03.20 
Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтман”. 12.00 
“Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 Т/с “Бригада”. 15.00 Т/х  
“Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 19.00 “Уральские 
пельмени”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 
Т/с “Слуга народа”. 01.00 Х/ф “Бэтман”. 03.00 Х/ф “Жизнь за 
кадром”. 05.00  М/с “Дак Доджерс”.

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости.   10.10 “Сазды əуен”.  10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Бірінші 
студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 12.35 Деректі 
фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Жас талап”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 
“Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”.  
19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 20.00  
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “... Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00 
Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 Т/х 
“Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Sport.kz”. 17.30, 19.30, 00.00, 03.00 
“KAZNEWS”. 17.55 “Ќылмыс пен жаза”. 18.15 М/с “Аюлар”. 
20.20 “Айтуєа оѕай...”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.35 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 02.30  
“Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10  Т/с 
“Сильнее судьбы”. 12.00 Новости. 12.40 “Главная редакция”. 
13.25 Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка”. 16.10 
Т/с “След на воде”. 17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х 
“Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 22.10 Т/с 
“Сильнее судьбы”. 00.00 Т/с “Хмуров”. 01.40 Т/х “Махаббат пен 
ґшпенділік”. 02.35 Жаѕалыќтар. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00  
Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 
Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.00 “Жарќын бейне”. 17.30, 
19.30, 00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Табыс сыры”. Арнайы 
жоба. 18.15 М/с “Аюлар”. 20.20 “Айтуєа оѕай...” . 22.55 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.35 “Əйел 
баќыты”. 02.30 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 
11.45 М/с “Белка и Стрелка: Озорная семейка”. 11.55, 01.25  
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 12.25 Т/х “Сїрбойдаќ”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.10 Т/с 
“Гречанка”.  15.00 Новости. 15.10 Т/х “Сїйген жарым”. 16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 Новости. 17.15, 22.30 
Т/с “След”. 17.55 “Линия судьбы”. 18.30 Т/х “Алдар Кґсе”. 
19.15 Т/х “Пəленшеевтер”. 19.55, 00.15  “Негізінде”. 20.00, 
00.20 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро расследований”. 20.55, 00.50 
“По сути”. 21.00, 00.55 “Итоги дня”.  23.15 “Бетпе-бет”. 23.45 
“Арнайы хабар”.  01.55 Жаѕалыќтар.

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 “Грани”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 
“Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х 
“Ќызыл сарайдаєы тїс”. 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 “Сґз жебе”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды 
əуен”. 19.15 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 
“Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім сізге 
аманат”. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 
“Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 Т/с “Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтман”. 12.00 
“Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 Т/с “Бригада”. 15.00 Т/х 
“Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 19.00 “Уральские 
пельмени”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Киелі неке”. 22.00 
Т/х “Кїйеу бала”. 00.00 Т/с “Лондонград. Знай наших”. 01.00 Х/ф 
“Голый пистолет-2 1/2. Запах страха”.
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ЕВРАЗИЯ

07.00, 14.40 “KAZNET”. 07.30 “Терісќаќпай”. Комедия театры. 
08.00, 20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.40 Новости 
“20:30”. 09.00, 22.50 Т/с “Хорошие руки”. 10.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х “Əлия”. 
14.10 “Такси”. 15.10 “Ел аузында”. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 
21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”.  00.40 Т/х “Махаббат хикаясы”.

АСТАНА

07.00, 14.10 “KAZNET”. 07.30 “Тамаша” əзіл-сыќаќ. 08.00, 20.00, 
00.10 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 09.00, 
22.50 Т/с “Хорошие руки”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 
18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х “Əлия”. 14.10 “Такси”. 
15.10 “Ел аузында”. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 00.40 Т/х “Махаббат хикаясы”. 

АСТАНА

07.00, 14.40 “KAZNET”. 07.30 “Терісќаќпай”. Комедия театры. 
08.00, 20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.40 Новости 
“20:30”.  09.00, 22.50 Т/х “Хорошие руки”.  11.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 Т/х 
“Əлия”. 14.10 “Такси”. 15.10 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 15.40 Т/х 
“Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 00.40 Т/х 
“Махаббат хикаясы”. 

АСТАНА

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости.  10.10 “Сазды əуен”.  10.30 “Телемаркет”.10.35 “Первая 
студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”.  12.35 Деректі 
фильм.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа 
базарлыќ”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “ЧС предупреждает...”. 
18.10 “Иман нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х 
“Ќызыл сарайдаєы тїс”. 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 “Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.
                  (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал

ХАБАР

КТК

        Дүйсенбі  22  ақпан 
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 
“Апта. кz”. 11.05 “Дара жол”. 12.30, 02.00 “Аќсауыт”. 
13.00 “Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 17.30, 19.30, 00.00, 
03.00 “KAZNEWS”. 17.50 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 
18.00 “Ґзгерген ґѕір”. 18.20 М/с “Аюлар”. 20.20 
“Серпіліс”. 21.05 Т/х “Шырєалаѕ”. 22.55. 02.30 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу ќиын”. 
00.45  “SPORT.kz”. 01.05 “Əйел баќыты”.  Ток-шоуы. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05  “Модный приговор”. 07.00 “Жить 
здорово”.  08.00 Жаѕалыќтар. 08.15 “Сапа баќылауда”. 08.55 
Жаѕалыќтар. 09.00 “Поле чудес”. 10.00 “Доброе утро, Казахстан!”. 
11.00 “Жди меня”. 11.55 “Басты патруль” баєдарламасы. 12.05 Т/х 
“Сїйген жар”. 12.30 Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Əйел сыры...”. 
13.55 “П@ytina”.  14.20 Т/с “Станица”. 15.15 “Первые новости”. 
15.40  “Судебные истории”. 16.45 Т/с “Битва за Севастополь”. 
18.55 Т/с “Ключи от прошлого”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 
Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina” баєдарламасы. 00.00 “Время”. 00.25 
Т/с “Мажор”. 01.50 “П@ytina+”. 02.40 “Басты жаѕалыќтар”. 03.20 
“Сапа баќылауда”. 03.45 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 “Готовим 
с Адель”. 10.30 Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтман”. 12.00 
”Ералаш”. 14.00 Т/с “Бригада”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”.  
16.00 Т/с “Папины дочки”. 19.00 “Уральские пельмени”.  20.00 
“Информбюро”.  21.00  Т/х “Киелі неке”. 22.00 Т/х “Кїйеу бала”. 
00.00 Т/с “Слуга народа”. 01.00 Х/ф “Космические ковбои”. 03.00 
Х/ф “Проклятье дракона”. 05.00 М/с “Дак Доджерс”.

06.05  М/ф. 06.20 К/ф “День Победы”. 07.40 “Мəссаєан кz”. 09.00 
Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.00 “Сверхъестественные”. 
11.00 “Портрет недели”. 12.10 Х/ф “Граф Монте-Негро”. 14.20 
“Другая правда”. 15.20 Т/с “След на воде”. 17.00 Т/х “Таєдырмен 
тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00 Т/х “Махаббатта шек 
бар ма?”.  20.30, 02.35 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 
21.40 “Главная редакция”. 22.25 Т/с “Сильнее судьбы”. 00.10 Т/с 
“Хмуров”. 01.50 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00, 15.10 “KAZNET”. 07.30 “Тамаша” əзіл-сыќаќ театрыныѕ 
кеші. 08.10 “Біздіѕ уаќыт”. 09.00, 22.50 Т/с “Хорошие руки”. 10.00 
Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.30 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 
22.00 Т/х “Əлия”. 14.00 “Избранное за неделю”. 14.40 “Такси”. 
15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
20.00, 00.10 Жаѕалыќтар. 20.30, 23.40 Новости “20:30”. 00.40 Т/х 
“Махаббат хикаясы”.

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 “Жеті кїн”. 
11.00 “Экономкласс”. 11.10 “Магия кухни”. 11.40 М/с  “Белка 
и Стрелка:  Озорная семейка”. 12.00 М/с “Фархат”. 12.25, 00.55 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с “Гречанка”. 15.00  Новости. 
15.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Ґмір 
сабаќтары” деректі драмасы. 17.00 Новости.  17.15 Т/с “След”. 
17.55 “Орталыќ хабар”. 19.00 “ТВ БИНГО”. 19.55, 23.45 
“Негізінде...”. 20.00, 23.50, 01.25  Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы 
хабар”. 20.55, 00.20 “По сути”. 21.00, 00.25 “Итоги дня”.  21.30 
Т/с “Осколки”. 22.30 “Жекпе-жек”. 23.15 “Бетпе-бет”.  

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 “Апта жаѕалыќтары”.  
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 Деректі фильм. 11.10 “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 
“Жаѕа айна”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Əулиеата əуендері”. 17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші 
студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х “Ќызыл 
сарайдаєы тїс”. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ол жəне ґмір”. 21.10 
“Закон и общество”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім 
сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 
“Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

Т-54-02-19. Жамбыл  облысы ,  Байзақ 
ауданы, Ақшолақ ауылы,  Турғынбек 
Сапарбайұлы  көшес і ,  №7 / 1  үйд ің 
тұрғыны болған Сатыбалдиев Нурмахан 
Нуркуловичтің    2015  жылдың   18 
тамызы  күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  А.Асырауоваға  жолығулары 
керек.

*                  *                   *
Т-55-02-19. Жамбыл  облысы ,  Байзақ 

ауданы, Сарыбарақ ауылы,  Гагарин көшесі, 
№8 үйдің тұрғыны болған Туганбаева 
Дуйсенкуль Джолдасбековнаның  2016  
жылдың  10 қаңтары  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  А.Асырауоваға  жолығулары 
керек.

АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!
ӘР АПТАНЫҢ СӘРСЕНБІСІ КҮНІ, САҒАТ 9.00-ДЕН 19.00-ГЕ ДЕЙІН БАЙЗАҚ АУДАНДЫҚ ӘР АПТАНЫҢ СӘРСЕНБІСІ КҮНІ, САҒАТ 9.00-ДЕН 19.00-ГЕ ДЕЙІН БАЙЗАҚ АУДАНДЫҚ 

ІШКІ ІСТЕР БӨЛІМІ БАСТЫҒЫНЫҢ ТЕРГЕУ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫ, ПОЛИЦИЯ МАЙОРЫ ІШКІ ІСТЕР БӨЛІМІ БАСТЫҒЫНЫҢ ТЕРГЕУ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫ, ПОЛИЦИЯ МАЙОРЫ 
БЕКМУХАМБЕТОВ АБСАМАТ АБДРАЛИЕВИЧ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ӨТКІЗЕТІНІ ТУРАЛЫ БЕКМУХАМБЕТОВ АБСАМАТ АБДРАЛИЕВИЧ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ӨТКІЗЕТІНІ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАЙМЫЗ. ХАБАРЛАЙМЫЗ.                                                                                             Байзақ аудандық ішкі істер бөлімі. Байзақ аудандық ішкі істер бөлімі. 

Д. Муратбеков,     
ЌР АШМ Ветеринариялыќ  баќылау жəне 

ќадаєалау комитеті Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ 
инспекциясыныѕ  бас  маман ,  мемлекеттік 
ветеринариялыќлыќ-санитариялыќ инспекторы.                                                 

 
«Мемлекеттік кґрсетілетін ќыметтер туралы» 

2013 жылєы 15 сəуірдегі ЌР Заѕыныѕ 10-бабыныѕ 
1-тармаќшасына сəйкес ауылшаруашылыќ министрініѕ 
2015 жылєы 6 мамырдаєы №7-1/418 бўйрыєымен 
«Ветеринария саласында мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметтердіѕ» 10 стандарты бекітілген болатын. Ал 
2015 жылдыѕ 24 ќарашасындаєы ауыл шаруашылыќ 
министрініѕ №7-1/1031бўйрыєымен ґзгерістер 
мен толыќтырулар енгізілді. Ол бойынша таєы 2 
ветеринариялыќ мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты 
ќосылып 12 болып бекітті.
ЌР АШМ ветеринариялыќ баќылау жəне ќадаєалау 

комитетініѕ Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ инспекцияы 
негізінен:

1.«Экспорттау кезінде орын ауыстырылатын 
(тасымалданатын) объектілерге сертификат беру» 
мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты бойынша 
жўмыс істейді. Экспортќа сертификатты ауданныѕ 
бас мемлекеттік инспекторы бекіткен тізім негізінде 
мемлекеттік  ветеринариялыќ -санитариялыќ 
инспекторлар (ќызмет беруші) береді.Ґтінішті ќабылдау 
жəне мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесін беру:

 1. ЌР АШМ ветеринариялыќ баќылау жəне ќадаєалау 
комитетініѕ аудандыќ аумаќтыќ инспекциясы

 2. «Электрондыќ їкіметтіѕ» веб-порталы:www.egov.
kz,www.elicese.kz.(портал) арќылы жїзеге асырылады.       

   Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімдері:
1 .Ќызметті алушы кґрсетілетін ќызметті берушіге 

немесе порталєа ќўжаттар топтамасын тапсырєан кїннен 
бастап -3 (їш) жўмыс кїн ішінде;

2. Ќўжаттар топтамасын тапсыру їшін кїтудіѕ рўќсат 
етілген еѕ ўзаќ уаќыты -30 минут;

3.  Ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты-30 
минут.
Кґрсетілетін ќызметті беруші, кґрсетілетін ќызметті 

алушыныѕ ќўжаттарын алєан сəттен бастап 2 (екі) 
жўмыс кїн ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын 
тексереді. Ґтініш берушініѕ ќўжаттарыныѕ толыќ 
топтамасын ўсынбауы, тасымалданатын объекті 

туралы аќпараттыѕ ўсынылєан ќўжаттарєа сəйкес 
келмеуі, тасымалданатын объектініѕ, кґлік ќўралыныѕ 
ветеринариялыќ-санитариялыќ талаптарєа жəне 
ќауіпсіздік ќаєидаларына сəйкес келмеуі, тиісті аумаќтаєы 
эпизоотиялыќ ахуалды баєалауды ескере отырып, орын 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттауєа 
рўќсаттыѕ болмауы (їшінші елдерге, Еуразиялыќ 
экономикалыќ одаќ мїшелері болып табылмайтын 
мемлекеттерге экспорттау кезінде) мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызмет беруді əрі ќарай ќараудан жазбаша тїрде дəлелді бас 
тартуєа негіз болады.
Мемлекеттік ќызмет алдын ала жазылусыз жəне 

жеделдетілген ќызмет кґрсетусіз кезек тəртібімен 
кґрсетіледі. 
Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттардыѕ 

тізімі:
1.Стандарттаєы ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша 

ґтініш.
2.Жеке басын куəландыратын ќўжат жəне ґкілдіѕ  

ґкілеттілігін растайтын ќўжат (сəйкестендіру їшін).
3.Жануарлардан алынатын ґнім мен шикізатты 

тасымалдау кезінде - сараптама актісініѕ (сынаќ 
хаттамасыныѕ ) кґшірмесі.

4.Иттер мен мысыќтарды тасымалдау кезінде- 
ветеринариялыќ паспорттыѕ кґшірмесі.

5. Еуразиялыќ экономикалыќ одаќќа мїше мемлекеттерге 
немесе їшінші елдерге əкету маќсатында республиканыѕ 
бір əкімшілік аумаќтыќ бірлігінен, республиканыѕ басќа 
əкімшілік аумаќтыќ бірлігіне тасымалданєан объектілердіѕ 
орнын ауыстырєан кезде жəне немесе республиканыѕ бір 
əкімшілік аумаќтыќ бірлігі шегінде орны ауыстырылатын 
объектініѕ иесі ауысќанда – ветеринариялыќ аныќтама 
(аќпараттыќ жїйеде болмаєан жаєдайда).

6.Ветеринариялыќ сертификат бланкісі їшін аќы 
тґленгенін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі.
Мемлекеттік ќызмет кґрсету нəтижесін ўсыну 

нысаны: ќаєаз тїрінде.
Ветеринариялыќ сертификат электронды нысанда 

рəсімделеді, бланкке басылып шыєарылады, кґрсетілген 
ќызметті беруші басшысыныѕ ќолы ќойылады жəне 
мґрмен расталады. 
Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ЭЦЌ (электронды 

цифрлы ќолтаѕба) болу шартымен мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметті портал арќылы электронды нысанда алу 
мїмкіндігі бар.

ÌÅÌËÅÊÅÒÒIÊ ÊӨÐÑÅÒIËÅÒIÍ 
ҚЫЗМЕТТЕР ТУРАЛЫ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

А. Тасканбаева,
специалист управления юстиции Байзакского района.

В электронном формате закрытие бизнеса будет происходить быстрее: 5 дней вместо традиционных 10, а 
также потребуется в 2 раза меньше документов.

   Для получения услуги «Государственная регистрация прекращения деятельности юридического 
лица, снятие с учётной регистрации филиала и представительства» пользователю после нажатия кнопки 
«Заказать услугу онлайн» необходимо будет ввести БИН/ИИН юридического лица или индивидуального 
предпринимателя для проверки данных.
После этого в поля электронной формы вводится дополнительная информация, к заявке прикрепляются 

отсканированные копии нужных документов. Сбор за оказание госуслуги можно оплатить с помощью 
платёжной карты любого казахстанского банка. Затем заявка заверяется электронной цифровой подписью.
В течение 5 рабочих дней в «Личном кабинете» пользователя будет доступен результат оказания услуги: 

приказ о госрегистрации прекращения деятельности либо мотивированный отказ.
Уведомление о готовности документа направляется также и на электронный адрес заявителя.
Список базовых документов, необходимых для получения е-услуги:
1.Решение собственника имущества юридического лица или уполномоченного собственником органа либо 

органа юридического лица,уполномоченного на то учредительными документами, скреплённое печатью 
юридического лица;

2.Документ об уничтожении печати юридического лица;
3.Уведомление Национального Банка об аннулировании выпуска акций (для акционерных обществ).                                                                                                        

кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 “Жїрегім сізге аманат”.  23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 
00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

Ө Р Т  Қ А У І П Т І
 Ќысќы от жаєатын кезеѕде  пештердіѕ ґрт 

ќауіпініѕ арта тїсетіні баршамызєа мəлім. 
Пештердіѕ жəне басќа да жылыту ќўралдары 
аќауыныѕ салдарынан ґрт шыєып, соѕы орны 
толмас ґкінішке айналып  жатады.   Осындай 
келеѕс і з  оќиєаларды  болдырмау  їшін 
тґмендегілерді  орындаєан жґн:

• Пешті жəне басќа да жылыту аспаптары мен  
жїйелерін  от жаєатын мерзім алдында тексеріп 
жґндеу ќажет.

• Тїтін шыєатын мўржалар мен пештерді от 
жаєардан бўрын жəне от жаєу мерзімі аяќталєанєа 
дейін їш айда бір рет  тазалап отыру керек.

• Шатырдаєы  тїтін ґтетін арналар мен барлыќ 
тїтін мўржаларыныѕ ќабырєалары əктелуі тиіс.

• Пештіѕ от жаєар ќаќпаєыныѕ тїбіндегі еденге 
ґлшемі 50х70 см болатын  металл ќаѕылтыр  
орнату керек.

• Тїтін ґтетін арналар мен мўржалардыѕ 
ќабырєаларыныѕ  сылаќтары  бўзылєан 
жаєдайда тез арада ќалпына келтіру шаралары 
ќарастырылуы жґн.

• Ќатты отынмен жанатын пештердіѕ тїтін 
шыєатын мўржаларын   ўшќын сґндіретін 
ќўралдармен жабдыќтау ќажет.  
Ґрт немесе жану оќиєасы болєан жаєдайда тез 

арада «101», «112» хабарлап, ґртті сґндіруге 
жəне адамдар мен баєалы заттарды ќауіпсіз 
жерге кґшірудіѕ шараларын  ќатаѕ саќтаудыѕ 
маѕызы зор. Байзаќ ауданыныѕ Тґтенше 

жаєдайлар бґлімі.


