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АУДАН ƏКІМДІГІНДЕ

Жиында аудан əкімі М.Шїкеев 
сґз сґйлеп, жерлесіміз Єазиз 
Əбдібекўлыныѕ бейбіт кїнде 
жас а є а н  е рл і г і  жас т а рды  
отансїйгіштікке, елі мен жерін  
ќадірлеуге жетелейтіндігін айта 
келе, хас батырєа Тараз ќаласындаєы 
Ќазыбек  би  кґшесі  бойында 
ескерткіш, Жамбыл облыстыќ 
ішкі істер Департаменті єимараты 
мен аудан орталыєы-Сарыкемерде 
“батырлар аллеясында” таќта 
о рн атыл є а н ды єын ,  о блыс 
орталыєындаєы  кґшелердіѕ 
біріне оныѕ есімі беріліп, Жамбыл 
облыстыќ ішкі істер органдары мен 
Отан соєысы жылдары ќызметін 
ґтеуде ќаза тапќан ќызметкерлерге 
арналєан ескерткішке Єазиздыѕ 
есімі енгізілгендігін атап ґтті.  
Одан  соѕ  сґз  алєан  Байзаќ 
ауданыныѕ Ќўрметті азаматы 
Р.Шəметов    ерлік Отанєа, ел-
жўртыѕа, аєайынєа, туєан жерге 
деген  жїректегі  сезімдерден 
туындайтындыєын тілге тиек 

ете  отырып , 
е р л і к т і ѕ 
ерен  їлгіс ін 
к ґ р с е т к е н 
а л д ы ѕ є ы 
толќыннан тəлім алып,  солардыѕ 
ісін жалєастырєан Єазиздай ердіѕ 
ерлігі ўрпаќќа їлгі екендігін  
əѕгімеледі.
Жиналєандар  батырды  бір 

минут їнсіздікпен еске алєан 
соѕ “Байзаќ баба” мешітініѕ бас 
имамы Р.Азизов  əруаќќа баєыштап 
ќўран оќыды.
Жиын  соѕында  аудан  əкімі 

М.Шїкеев, ауданныѕ Ќўрметті 
азаматы Р.Шəметов жəне аудан 
азаматтары бастаєан топ «Халыќ 
ќаћарманы»  Є .Байтасовтыѕ 
есімі жазылєан мемориалдыќ 
таќта алдында таєзым жасап, гїл 
шоќтарын ќойды.

*          *         *
Тарлан тарих бетіне есімі алтын 

əріппен жазылєан даѕќты  ердіѕ 

туылєан кїніне орай  №3 Байзаќ 
колледжінде “Ерлік- ўрпаќќа ўран, 
елге-мўра” атты еске алу кеші,  
аудандыќ кітапханада “Ерлігі 
елге аян-тəуелсіз елдіѕ батыры” 
таќырыбында  кітап  кґрмесі , 

Тїймекент ауылында “Халыќ 
ќаћарманы, полиция капитаны 
Єазиз Байтасовты еске алуєа 
арналєан  волейболдан 1999-2000 
жылы туылєан  жасґспірімдер 
арасында V-ші облыстыќ ашыќ 

турнир ґтті.Турнирге  облыс 
аудандары мен Тараз ќаласынан, 
жалпы  саны 13  команда ќатысты.  
Батыр ерлігін ўлыќтаєан  жарыста 
командалар арасынан бірінші 
орынды   Шу  ауданы ,  екінші 
орынды  Тараз  ќаласы, їшінші  
орынды аудандыќ №1 БЖСМ 
иеленді. 
Жеѕімпаздар мен  жїлдегерлер 

Кубокпен, медальдар, Дипломдар 
жəне сыйлыќтармен, сондай-аќ, 
їздік ойын кґрсеткен ойыншылар 
кубоктармен ,  ал ,тґрешілер 
дипломдармен марапатталды.

“Ер есімі – ел есінде”  демекші, 
бізге жарќын болашаќ, баќытты 
єўмыр сыйлаєан  баћадїр  аєа 
ўрпаќ тыѕ ,  бї г і н г і  кїнн іѕ 
батырыныѕ  ерлігі  ешќашан 
ўмытылмайды.         Ґз тілшіміз.

К Ґ З С І З  Е Р Л І К  Ж А С А Є А Н
Сан єасырлыќ тарихымызда Сан єасырлыќ тарихымызда 

ел таєдырын ґз таєдырынан биік ел таєдырын ґз таєдырынан биік 
ќойєан, ўлтыныѕ тўтастыєы мен ќойєан, ўлтыныѕ тўтастыєы мен 
жерініѕ бїтіндігі їшін толарсаќтан жерініѕ бїтіндігі їшін толарсаќтан 
саз кешіп, ат ауыздыќпен су ішкен саз кешіп, ат ауыздыќпен су ішкен 
заманда, ќолына найза алып,  ереулі заманда, ќолына найза алып,  ереулі 
атќа ќонєан ќайсар бабаларымыздыѕ  атќа ќонєан ќайсар бабаларымыздыѕ  
бїгінгі ўрпаєы-Єазиз Байтасовтыѕ  бїгінгі ўрпаєы-Єазиз Байтасовтыѕ  
туылєан кїніне орай  жиын ґтті.туылєан кїніне орай  жиын ґтті.

“ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ” ҒАЗИЗ БАЙТАСОВТЫҢ ЕРЛІГІНЕ ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ“ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ” ҒАЗИЗ БАЙТАСОВТЫҢ ЕРЛІГІНЕ ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

2020 жылы еліміз өндірісі өркендеген 
алпауыт елге айналуы қажет. Бұл - Елбасының  
халыққа дәстүрлі Жолдауында міндеттеген 
тапсырмалардың  бірі .  Жұмыссыздық 

деңгейінің төмендеуі, тауар мен қызмет 
көрсету сапасының жақсаруы, ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, бизнесті 
жүргізу талаптарының жақсаруы үдетілген 
игілікті істің нәтижесі. 
Қазақстан Республикасының  2010-2014 

жылдарға арналған үдемелі индустриалды-
иннов ациялық  д аму  мемлек е т т і к 
бағдарламасы Елбасының 2009 жылы 15 
мамырда кезектен тыс өткен «Нұр Отан» 

халықтық-демократиялық партиясының XII 
құрылтайында берген тапсырмасы бойынша, 
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 
жолдаған Жолдауының негізінде, сонымен 
қатар, Қазақстанның 2030 жылға дейінгі 
даму стратегиясының екінші кезеңі болып 
табылатын Қазақстан Республикасының 

2020 жылға дейінгі стратегиялық даму 
жоспарының негізгі бағыттарына сәйкес 
құрылған болатын. Бағдарлама экономиканы 
әртараптандыру  және  бәсекелестікке 
қабілеттілігін арттыру арқылы оның тұрақты 
дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. 2015 
жылға дейін қарқынды индустрияландыру 
саясатының негізгі бағыты экономиканың 
экспортқа бағытталған секторларында ірі 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, 

шағын және орта кәсіпкерлік үшін жаңа 
мүмкіндіктер тудыру болмақ. 
Елбасы халыққа Жолдауында бес басым 

бағытқа айрықша тоқталған. Соның бірі - 
индустриялық бағдарламаны дамыту. Сондықтан 
аталған бағдарламаның арқалайтын жүгі ауыр 
десек те болғандай.
Өткен жұмада аудан әкімдігі мәжілісінің 

күн тәртібінде қаралған негізгі мәселе осы 
бағдарлама аясында өрбіген еді. «Қазақстан 
Республикасының «Үдемелі индустриалды-
инновациялық даму» бағдарламасының 2015 
жылы ауданда орындалуы мен 2016 жылдағы 
міндеттері туралы» аудан әкімдігі кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп бөлімінің бас маманы Қайрат 
Тұраров баяндама жасады. 

-Ауданда кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 
бірқатар жұмыстар бекітілген жоспарға сәйкес 
атқарылып келеді. Есепті кезеңде аудан 
аумағында шағын және орта кәсіпкерлік 
мәртебесімен 5420 субъекті тіркелсе, оның 
64 пайызы жұмыс істеуде,-деп сөзін бастаған 
баяндамашы шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінде жұмыспен қамтудың жыл 
санап артып келе жатқанындығына тоқталды. 
Сондай-ақ өткен жылдың қаңтар-желтоқсан 
айларында шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің өндірген өнімі 12,4 миллион 
теңгені, бөлшек сауда айналымының көлемі 
1161 миллион теңгені құраған. Сонымен бірге, 
үстіміздегі жылдың қаңтар-ақпан айында шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің өндірген 
өнімі 20 миллионнан асып түссе, бөлшек сауда 
айналымының көлемі 340,3 миллион теңгеге 
жеткен.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін 

қолдау мақсатында аудан аумағында «Байзақ», 
«Азия», «Арнұр», «Алатау» шағын несие 
серіктестіктері мен «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» арқылы жүзеге 
асырылуда екен. Бір ғана мысал, ағымдағы 

жылдың екі айында кәсіпкерлерге 35 миллион 
520 мың теңге несие беріліпті. 
Бас маман өз баяндамасында «Бизнестің жол 

картасы-2020» бағдарламасы аясында жалпы 
құны 684,8 миллион теңгені құрайтын 17 
жобаның дайындалғанын, соның 10 жобасы іске 
асырылып жатқанын, бағдарламаға сәйкес, 2010-
2015 жылдары индустрияландыру картасына 
енген жобалар жайында сөз қозғады. Атап 
айтар болсақ, Ынтымақ ауылдық округінде 
2010 жылы «Жасұлан-Флора» ЖШС-нің жалпы 
құны 1,200 миллиард теңгені құрайтын, гүлді 
өндірістік негізде өсіру кешенінің жобасы, 
Көктал ауылындағы 2011 жылы негізі қаланған 
«Тараз құбыр зауыты» ЖШС-нің жалпы құны 
960,0 миллион теңгені құраған (қуаттылығы 750 
кг/сағатына) полиэтилендік құбырлар өндіретін 
зауыт құрылысын салу,  2012 жылы Ботамойнақ 
ауылдық округінде іргесі қаланған «База 
Servis» ЖШС-нің жалпы құны 300 миллион 
теңгелік (қуаттылығы жылына 15 миллион) 
кірпіш шығаратын инвестициялық жобалары, 
сондай-ақ өткен 2015 жылы Мырзатай ауылдық 
округінде салына бастаған «Әулие Ата-Феникс» 
ЖШС-нің жалпы құны 1 миллиард 950 миллион 
теңге тұратын құс етін тереңдетіп өңдіретін 
фабрикасының жобасы іске асырылуда. 
Осылайша ауданда аталмыш бағдарлама 

аясында атқарылып жатқан жұмыстар туралы 
кеңінен баяндама жасаған Қайрат Тұраров 
басқа да жобаларға қатысты қысқаша мәлімет 
бере кетті. 
Баяндамашыдан кейін жарыссөзге шыққан 

Ботамойнақ  ауылдық  округ ін ің  әкімі 
Е.Заурбеков, Ынтымақ ауылдық округінің 
әкімі М.Ноғаевтар елдімекендерде мемлекеттік 
бағдарлама аясында атқарылған жұмыстар 
жөнінде есеп берді. 
Әкімдік мәжілісі барысында бұдан өзге жеті 

мәселе қаралып, оның әрбірі бойынша тиісті 
қаулылар қабылданды. 

ÌÅÌËÅÊÅÒÒ IÊ ÁÀҒÄÀÐËÀÌÀ- IÑ  ÆҮÇ IÍÄÅ
«ЕЛДІҢ ҚАРҚЫНДЫ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ «ЕЛДІҢ ҚАРҚЫНДЫ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰРЫЛЫСЫМЕН ТЕҢ».БАҒДАРЛАМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰРЫЛЫСЫМЕН ТЕҢ».

ЕЛБАСЫ  ЖОЛДАУЫНАН.ЕЛБАСЫ  ЖОЛДАУЫНАН.
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АЌЫЛДЫ ТОЅАЗЫТЌЫШАЌЫЛДЫ ТОЅАЗЫТЌЫШ
«Samsung»  компаниясы  Лас -«Samsung»  компаниясы  Лас -

Вегаста ґткен «Сonsumer Electron-Вегаста ґткен «Сonsumer Electron-
ics Show 2016» кґрмесінде ерекше ics Show 2016» кґрмесінде ерекше 
тоѕазытќышты ўсынды.  Family Hub тоѕазытќышты ўсынды.  Family Hub 
тоѕазытќышыныѕ ерекшелігі - оныѕ тоѕазытќышыныѕ ерекшелігі - оныѕ 
орындайтын функциялары адамнан еш орындайтын функциялары адамнан еш 
ќалыспайды. Ќалай дейсіз єой?ќалыспайды. Ќалай дейсіз єой?
Аќылды  тоѕазытќыш  ішінде Аќылды  тоѕазытќыш  ішінде 

тўрєан  а зыќ -тїл ік  пен  т амаќ тўрєан  а зыќ -тїл ік  пен  т амаќ 
ґнімдерініѕ жарамдылыєын немесе ґнімдерініѕ жарамдылыєын немесе 
бўзылєандыєын иесіне хабарлап бўзылєандыєын  иесіне  хабарлап 
отырады екен. Сонымен ќатар, Fam-отырады екен. Сонымен ќатар, Fam-
ily Hub ішінде тўрєан тамаќтыѕ ќай ily Hub ішінде тўрєан тамаќтыѕ ќай 
уаќытта таусылатынын айтып береді.  уаќытта таусылатынын айтып береді.  
Тек айтып ќана ќоймай, иесініѕ Тек айтып ќана ќоймай, иесініѕ 
смартфонына хабарлама жібереді. Ол смартфонына хабарлама жібереді. Ол 
аз десеѕіз, тамаќ алуєа ќолыѕыз тимей аз десеѕіз, тамаќ алуєа ќолыѕыз тимей 
жатса, єаламтордан азыќ-тїлікке жатса, єаламтордан азыќ-тїлікке 
тапсырыс береді. Осылайша аќылды тапсырыс береді. Осылайша аќылды 
тоѕазытќыш электроника əлеміндегі тоѕазытќыш электроника əлеміндегі 
жылдыѕ їздік жаѕалыєы болмаќшы.жылдыѕ їздік жаѕалыєы болмаќшы.

Асық ойнайтын тақта Асық ойнайтын тақта 
ойлап таптыойлап тапты

Асыќ – ќазаќ халќыныѕ ўлттыќ ойыны. Асыќ – ќазаќ халќыныѕ ўлттыќ ойыны. 
Кезінде бўл ойын ашыќ алаѕќайда Кезінде бўл ойын ашыќ алаѕќайда 
ойналса, енді заман талабына сай ойналса, енді заман талабына сай 
арнайы таќта ойланып табылуда.Оны арнайы таќта ойланып табылуда.Оны 
ќарапайым ќазаќ жігіті ойлап тапты. ќарапайым ќазаќ жігіті ойлап тапты. 
Павлодар облысы, Качир ауданы, Павлодар облысы, Качир ауданы, 

Трофимовка орта мектебінде жўмыс Трофимовка орта мектебінде жўмыс 
істейтін мўєалім Берік Əбдірахманов істейтін мўєалім Берік Əбдірахманов 
оќушылардыѕ асыќ ойнаулары їшін оќушылардыѕ асыќ ойнаулары їшін 
арнайы таќта жасап шыєарды. Ол арнайы таќта жасап шыєарды. Ол 
осылайша еліміздегі еѕ алєашќы асыќ осылайша еліміздегі еѕ алєашќы асыќ 
їстелініѕ ґмірге келуіне мўрындыќ їстелініѕ ґмірге келуіне мўрындыќ 
болды.болды.
Їстел шеѕбер тəріздес. Алайда, Їстел шеѕбер тəріздес. Алайда, 

ўстаз оны əлі де тїрлендіру керек деп ўстаз оны əлі де тїрлендіру керек деп 
отыр. Себебі, ўтып алєан асыќтарды отыр. Себебі, ўтып алєан асыќтарды 
орналастыратын  арнайы  орын орналастыратын  арнайы  орын 
ойластыру керек екен. Їстел ханталапай ойластыру керек екен. Їстел ханталапай 
ойынына арналєан. Осылайша енді ойынына арналєан. Осылайша енді 
оќушылар теннис, тоєызќўмалаќ оќушылар теннис, тоєызќўмалаќ 
ойындары секілді асыќты да їстел ойындары секілді асыќты да їстел 
їстінде ойнай алады.їстінде ойнай алады.

Адамның жасы 5 мың Адамның жасы 5 мың 
жылға ұзаруы мүмкінжылға ұзаруы мүмкін

2100 жылы  дамыєан  елдердегі 2100 жылы  дамыєан  елдердегі 
адамдардыѕ жасын бес мыѕ жылєа адамдардыѕ жасын бес мыѕ жылєа 
жеткізуге мїмкіндік туады. Бўл туралы жеткізуге мїмкіндік туады. Бўл туралы 
Мадридте шыєатын испандыќ  «Мундо» Мадридте шыєатын испандыќ  «Мундо» 
газетіне берген сўхбатында Кембридж газетіне берген сўхбатында Кембридж 
университетініѕ генетик-єалымы Обри университетініѕ генетик-єалымы Обри 
де Грей мəлімдеген. Ол басќаратын де Грей мəлімдеген. Ол басќаратын 
арнайы топ адам туа салысымен оныѕ арнайы топ адам туа салысымен оныѕ 
аєзасына кері əсер ететін факторларды аєзасына кері əсер ететін факторларды 
болдырмайтын əдістер ойлап тауып болдырмайтын əдістер ойлап тауып 
жатыр. «Єалымдар осы кїні ќартаюдыѕ жатыр. «Єалымдар осы кїні ќартаюдыѕ 
себептерін толыќ ашудыѕ алдында тўр. себептерін толыќ ашудыѕ алдында тўр. 
Єылымныѕ осы саласы ќарќындап дами Єылымныѕ осы саласы ќарќындап дами 
берсе, 2100 жылы «Жастыќтыѕ дəрісі» берсе, 2100 жылы «Жастыќтыѕ дəрісі» 
табылады екен.табылады екен.

Әлемдегі қарлы қалаларӘлемдегі қарлы қалалар
Ќар ќалыѕ тїскен уаќытта ќалаларды Ќар ќалыѕ тїскен уаќытта ќалаларды 

ќардан тазарту, жол салу тəрізді ќардан тазарту, жол салу тəрізді 
ќиындыќ келтірер мəселелер кґбейері ќиындыќ келтірер мəселелер кґбейері 
аныќ. Мəселен, əлемніѕ 8 ќаласы мəѕгі аныќ. Мəселен, əлемніѕ 8 ќаласы мəѕгі 
ќар астында жатса да, бўл ќўбылыс ќар астында жатса да, бўл ќўбылыс 
жергілікті тўрєындарєа еш кедергі жергілікті тўрєындарєа еш кедергі 
келтірмейді екен. Тіпті ќала халќы ќарлы келтірмейді екен. Тіпті ќала халќы ќарлы 
боранды да елемейді. боранды да елемейді. 
Вальде с  –  Америка  Ќўрама Вальде с  –  Америка  Ќўрама 

Штаттарындаєы еѕ ќарлы аймаќ. Онда Штаттарындаєы еѕ ќарлы аймаќ. Онда 
туристер кґп аєылатындыќтан АЌШ-туристер кґп аєылатындыќтан АЌШ-
тыѕ маќтанышына айналєан. Мəѕгілік тыѕ маќтанышына айналєан. Мəѕгілік 
тыныштыќ орнаєан ќалада небəрі тыныштыќ орнаєан ќалада небəрі 
3000 адам єана тўрады. Ал ќаланыѕ 3000 адам єана тўрады. Ал ќаланыѕ 
айналасы мыѕжылдыќ мўздыќтармен айналасы мыѕжылдыќ мўздыќтармен 
ќоршалєан.ќоршалєан.
Сонымен ќатар, ќарєа оралєан Сонымен  ќатар, ќарєа оралєан 

Аомори ќаласы Жапониядаєы еѕ биік Аомори ќаласы Жапониядаєы еѕ биік 
ќарлы шыѕдардыѕ бірінде орналасќан. ќарлы шыѕдардыѕ бірінде орналасќан. 
Ќаланыѕ айналасы ќара орманмен Ќаланыѕ айналасы ќара орманмен 
емес, аќ орманмен ќапталса, Солтїстік емес, аќ орманмен ќапталса, Солтїстік 
Америкадаєы кґне ќалалардыѕ бірі Америкадаєы кґне ќалалардыѕ бірі 
болєан Квебек аймаєы əлемдегі еѕ ќарлы болєан Квебек аймаєы əлемдегі еѕ ќарлы 
аудан ретінде танылєан. Мўнда жыл аудан ретінде танылєан. Мўнда жыл 
сайын 400 см дейін ќар тїседі екен.сайын 400 см дейін ќар тїседі екен.

ОЯТЌЫШОЯТЌЫШ кілемше кілемше
Естімеген елде кґп. Мўндайда Естімеген  елде  кґп. Мўндайда 

болады екен. Енді таѕертеѕ адамды болады екен. Енді таѕертеѕ адамды 
саєат емес, кəдімгі кілемше оятады саєат емес, кəдімгі кілемше оятады 
дегенге сенесіз бе?дегенге сенесіз бе?
Винсон Там есімді жігіт пен оныѕ Винсон Там есімді жігіт пен оныѕ 

жас кəсіпкерлер тобы адамды теѕертеѕ жас кəсіпкерлер тобы адамды теѕертеѕ 
ўйыќтап ќалудан саќтайтын оятќыш ўйыќтап ќалудан саќтайтын оятќыш 
кілемше жасап шыєарды. Кілемше кілемше жасап шыєарды. Кілемше 
аса сезімтал оятќыш ќўрылєымен аса сезімтал оятќыш ќўрылєымен 
жабдыќталєан. Еѕ ќызыєы оятќыш жабдыќталєан. Еѕ ќызыєы оятќыш 
кілемшеде ешќандай басќарєыш кілемшеде  ешќандай  басќарєыш 
ќўралы жоќ. Яєни егер ўйыќтап жатќан ќўралы жоќ. Яєни егер ўйыќтап жатќан 
адам оятќыштыѕ дыбысын ґшіргісі адам оятќыштыѕ дыбысын ґшіргісі 
келсе, міндетті тїрде кілемшені екі келсе, міндетті тїрде кілемшені екі 
аяєымен бірнеше секунд бойы  басып аяєымен бірнеше секунд бойы  басып 
тўруы тиіс. Сонда єана кілемше ґзініѕ тўруы тиіс. Сонда єана кілемше ґзініѕ 
дыбыс шыєаруын доєарады екен. дыбыс шыєаруын доєарады екен. 

КҐЗІНІЅ ОРНЫНА  - КҐЗІНІЅ ОРНЫНА  - 
КАМЕРАКАМЕРА

Канадалыќ  Роб Спенс есімді бір кґзі Канадалыќ  Роб Спенс есімді бір кґзі 
кґрмейтін 43 жастаєы жігіт ауру кґзініѕ кґрмейтін 43 жастаєы жігіт ауру кґзініѕ 
орнына кішігірім камера орнатты. Енді орнына кішігірім камера орнатты. Енді 
ер адам ќысќа видеоларды таспаєа ер адам ќысќа видеоларды таспаєа 
жаза алады.жаза алады.
Камера  кґзге  ўќсас ,  ол  жїйке Камера  кґзге  ўќсас ,  ол  жїйке 

талшыќтарымен байланыстырылмаєан. талшыќтарымен байланыстырылмаєан. 
Роб оны магнит арќылы басќарады Роб оны магнит арќылы басќарады 
екен. Роб тоєыз жасында бір кґзінен екен. Роб тоєыз жасында бір кґзінен 
айырылєан .  Ол  жаѕа  “кґзінде” айырылєан .  Ол  жаѕа  “кґзінде” 
адамдардыѕ эмоцияларын жазып, адамдардыѕ эмоцияларын жазып, 
артынан  оны  деректі  фильмге артынан  оны  деректі  фильмге 
пайдалануєа болады деп ойлайды.пайдалануєа болады деп ойлайды.

Əртїрлі басылымдардан алынды.Əртїрлі басылымдардан алынды.

 А. Тасканбаева,
аудандыќ əділет басќармасыныѕ  бас 

маманы.

“100 наќты ќадам» – Ўлт жоспары елімізді 
ўлы істерге жўмылдырып,  егемен елімізді 
ХХІ єасырда кґшбасшы отыз елдіѕ ќатарына 
ќосылуєа жол ашатын маѕызды ќўжат екендігі 
шындыќ.

“...Əр ўрпаќтыѕ ґз арманы бар, оларда 
тек жеке жəне отбасылыќ игіліктерге єана 
ўмтылыс кґрініс таппайды.
Оларда  ќашанда  туєан  жерге  деген 

сїйіспеншілік сезімі, ґз халќы мен Отаныныѕ 
баќыты туралы аѕсар айќын кґрінеді.
Ата-бабаларымыздыѕ кґптеген ўрпаќтары 

їшін Ќазаќстанныѕ Тəуелсіздігі асыл арман 
болып келді.
Біз олардыѕ азат жəне тəуелсіз Отанды 

аѕсаєан кґп єасырлыќ ќиялдарын іс жїзіне 
асырдыќ.
Біз, ќазіргі ќазаќстандыќтар їшін Тəуелсіздік 

кґпэтносты ќоєамымыздыѕ наќты жоєары 
ґмірлік ќўндылыєына айналды.
Біз осыдан бар-жоєы ширек єасыр бўрын 

єана барлыќ аќыл-ойымыз бен жїрегімізді 
баурап алєан кґптеген ой-ниеттерімізге ќол 
жеткіздік.
Біз Ќазаќстан Республикасыныѕ егемендігі 

Конституция мен заѕдардыѕ берік арќауы мен 
халыќ мїддесіне ќызмет ететін мемлекеттік 
аппараттыѕ кəсіби жəне негізді іс-ќимылына 
арќа сїйеуін ќамтамасыз еттік.
Оны Ќазаќстан  экономикасыныѕ  наќты 

табыстарымен, ўлттыќ байлыќтыѕ жəне халыќ 
игілігініѕ ґсімімен ныєая тїсетін еттік.
Тəуелсіздігіміздіѕ  жоєары халыќаралыќ 

беделмен жəне ўлттыќ ќауіпсіздіктіѕ тиімді 
жїйесімен сенімді ќорєалуын ќамтамасыз 
еттік.
Біз  ґз  жеріміз  бен  оныѕ  байлыєыныѕ 

ўќыпты  иесі  болуєа  їйренудеміз ,  жаѕа 
технологияларды меѕгеріп, тарихымызда 
ешќашан болып кґрмеген ґндірістік ќуаттар 
мен экономиканыѕ  тўтас салаларын  іске 
ќосудамыз. Жəне еѕ бастысы – біз жаѕаша 
армандауды, Тəуелсіз Ќазаќстанымыз бір 
бґлшегі болып отырєан жаћандыќ əлемдегі 
ќиындыќтарєа ќарамастан, ел мен ќоєамды 
дамытуда  наќты  міндеттер  ќоюды  жəне 
оларды шешуді їйрендік” деп Елбасымыз 
айтќандай, бїгінгі таѕда еліміз биік асуларды 
баєындырды. Еліміз əлемге танылып, дамудыѕ 
даѕєыл жолына тїсті.   Даєдарыс жаєдайына 
ќарамастан  елімізде  ґндіріс  орындары 
ашылып, халыќтыѕ əл-ауќаты жыл сайын 
жаќсарып келеді. Ел келешегі-жастарымызєа 
жасалып жатќан ќамќорлыќтыѕ арќасында 
білімді де білікті жас мамандар  барлыќ 
салада еѕбек етуде. Жалпы Ўлт жоспарындаєы 
басым баєыттар іске асып, оныѕ игілігін 
халыќ кґруде. 

ЕЛ ДАМУЫНА 
СЕРПІН  БЕРДІ

ÑҰÐÀÍÛÑҚÀ ÈÅ 
«ЛЕСНЯКТЫҢ СҮТ ӨНІМДЕРІ»
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“Бизнест і ѕ  жол  картасы  - 2 0 2 0 ”“Бизнест і ѕ  жол  картасы  - 2 0 2 0 ”

А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

ЌАЗАЌТА «ЕЅБЕКТІЅ 
К Ґ З І Н  Т А П Ќ А Н , 
БАЙЛЫЌТЫЅ  ҐЗІН 
ТАБАДЫ» ДЕГЕН ДАНА 
СҐЗ БАР. ПАЙДАСЫ ҐЗ 
АЛДЫНА БІР ƏЅГІМЕ, 
ПАЙДАЛЫ ІС ІСТЕП, ЕЛГЕ ЕЅБЕГІЅ СІЅІП 
ЖАТСА НАЄЫЗ БАЌЫТ СОНДА!

Еѕбек – баќыт бастауы екендігімен жеке кəсіпкер 
Владимир  Ильич Лесняк  та келіседі . Зейнетке 
шыќќаннан кейін, ќарап жатќаным болмас деп, 
жеке  ісін  ашќан  азаматтыѕ  жўмысы  ґзін  єана 
емес ,  ґзгелерді  де  баќытќа  кенелтіп  келеді . 
Ауд а н ы мы з д а є ы 
Ќостґбе  ауылдыќ 
округіндегі  Талас 
ауылында  осыдан 
б і р н е ш е  ж ы л 
б ў р ы н  а шы л є а н 
« М о л о ч н ы й 
б и д о н ч и к »  с ї т 
ґнімдерін ґѕдейтін 
ц ехт а  онн ан  а с а 
жўмысшы  ќызмет 
етіп, ґз нəпаќаларын 
т ауып  отыр .   Ал 
о л а р д ы ѕ  к ґ б і 
осы  елдімекенніѕ 
тўрєындары екен.
Цех  т е х н о л о гы 

Н .Ма с я к и н а н ы ѕ 
б а с ш ы л ы є ы м е н 
« М о л о ч н ы й 
бидончик» ќазіргі таѕда - ірімшік, сїзбе, айран, 
ќаймаќ ,  сары  майдыѕ  тїр-тїрін  ґндіреді .  Ал , 
соѕєы  кезде ґндіріле бастаєан тїрлі дəрумендерге 
бай жаѕа иогурттар мен  «Био-К» сїт ќышќылды 
ґнімдері  кґптіѕ  кґѕілінен  шыєып  келеді .  Еѕ 
бастысы ,  мўндаєыныѕ  барлыєы  табиєи  таза 
сїттен жасалєан. Сондыќтан да болар сўранысќа 
ие Лесняктыѕ сїт ґнімдері Тараз ќаласындаєы 
бірнеше  сауда  нїктелерінде  сатылымєа  тїсіп 
жаты р .  «Мол оч ный  б и д о н ч и к т і ѕ »  д əм д і 
сїттерінен  бїгінде  облысымыздаєы  бірќанша 
балабаќшалардыѕ балалары дəм татып жїр.

- Мен 2007 жылы еѕбек демалысына шыќтым. 
Бў є а н  д е й і н  ќ ў рылыс  са л а сында  ќы зм ет 
атќарєанмын .  Əбден  і с  і степ  ќалєан  адам 
жўмыссыз  жата  алмайды  екен .  Ендігі  кїш-
жігерімді  елдік  іске  арнап ,  мемлекетіміздіѕ 
ґсіп-ґркендеуіне кішкентай болса да ґз їлесімді 
ќ о с па ќ  болып ,  жеке  і с  аштым .  Алдымен 
ауылымыздаєы ескі бір ќойманы жалєа алдым. 
Ішін  жґндеп-əрледім .  Арнайы  ќўрал-жабдыќ 
сатып алып, кїніне 3 тонна сїт ґѕдейтін цех 
аштым. Əрине, басында ќиындау болєаны рас. 
Алайда, Елбасымыздыѕ ел кəсіпкерлеріне жасап 

жатќан  ќамќорлыќтары ,  облыс ,  аудан 
əкімдерініѕ ќолдаулары маєан їлкен демеу 
болды .  «Бизнестіѕ  жол  картасы  -2020» 
баєдарламасы  бойынша  19 млн .  теѕгеге 
несие  алып ,  ісімді  ілгері  жылжыттым . 
Осылайша бїгінде ќуаттылыєы 6 тоннаны 
ќўрайтын ґнімді ґндіріп жатырмыз. Ґткен 
2013 жылы əлгі ќойманы жеке меншікке 
сатып алдым. Ќандай жеѕіске жетейін, ол 

еѕ алдымен елден алєан алєыспен, əрі осында 
жўмыс  жасап  жатќан  əрбір  азаматтыѕ 
еѕбегімен келді деп сеніммен айта аламын. Бўл 
істе маєан ўлым Сергей ќолєабыс жасап жїрсе, 
біл ікті  маман  Дінмўхаммед  Нуралиевтіѕ 
басшылыєындаєы Байзаќ аудандыќ кəсіпкерлер 
Палатасына алєысым шексіз. Ал, жастарєа 
айтарым, жарќын болашаќ жолында ќандай 

жўмыс болмасын, оныѕ бастапќы ќиындыєынан 
ќашпай, керісінше белсенді болуєа шаќырамын. 
Ґз  іс ін  ашам  деушіл ерге  ел імізде  барлыќ 
ыѕєайлы  жаєдайлар  ќарастырылєан ,  сол 
мїмкіндікті пайдаланып, еѕбек етуге їндеймін, 
-  деді  бізбен  болєан  əѕгімесінде  кəсіпкер 
Владимир Ильич.
Иə, кəсіп  тїбі – нəсіп. Еѕбек ерлікке жеткізеді. 

В.Лесняк жуырда єана Елбасыныѕ Жарлыєымен 
«Ќазаќстанныѕ  еѕбек  сіѕірген  ќайраткері» 
атаєын иемденді. Бўєан дейін «Лесняк» жеке 
кəсіпкерлігі «Еѕ їздік жыл ґнімі» аталымымен 
жəне «ЌР Тəуелсіздігініѕ 20 жылдыєы» Ќўрмет 
Грамотасымен мадаќталєан болатын. Бўл оныѕ 
ќажырлы еѕбегіне берілген баєа.
Ал, біздегілер  «Молочный бидончикке» ґз 

баєасын  ауылымызда   арнайы  сауда  орыны 
ашылєанда бере жатар. Ол кїнге де аз ќалды. 
Аныєын айтќанда, кəсіпкердіѕ сґзіне сїйенер 
болсаќ  таза  жəне  дəмді  сїт  ґнімдерін  енді 
сарыкемерліктер ќалаєа бармай-аќ, осы жерде 
сатып ала алады. «Ол їшін жер де, орын да 
дайын ,  ќўжаттарды  ретке  келтірсек  жуырда 
дїкен ашпаќшымыз» деді ол.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  ПРОДЛЕНА 
Г.Орынкулов, 
руководит ель  Бай з акско го 

районного  отделения   РГП  на 
ПВХ «Центр по недвижимости» по 
Жамбылской области.         

На основании  Закона Республики 
Казахстан «Об амнистии граждан 
РК ,  оралманов  и  лиц ,  имеющих 
вид на жительство в РК, в связи с 
легализацией имущества»,  а также 
в связи с переходом к обязательному 
декларированию доходов и имущества 
граждан РК в республике в период 
с 01.09.2014 года по 31.12.2016 года 
проходит разовая акция  по легализации 
имущества.
Легализации подлежит следующее 

имущество: деньги; ценные бумаги; 
доля участия в уставном капитале 
юридического  лица; недвижимое 
имущество, имущество, оформленное 
на другое лицо, право на которое или 
сделки по которому в соответствии 
с законодательством РК подлежит 
государственной регистрации; здания, 
жилища ,  строения ,  сооружения , 
находящиеся  на  территории  РК , 
соответствующие  строительным 
нормам и правилам, а также целевому 
назначению занимаемого земельного 
участка, принадлежащего субъекту 
легализации на праве собственности; 
недвижимое имущество, находящееся 
за пределами территории РК. 
Действие  настоящего  Закона 

распространяется  на  субъекты 
легализации, принадлежащие или 
полученные ими до 1 сентября 2014 
года.
Согласно Закона Республики Казахстан 

«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» от 8 августа 2007 года № 311-
III ЗРК и Правилам по проведению 
государственного  технического 
обследования  недвижимости  для 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 

утверждённым приказом Председателя 
комитета регистрационной службы 
министерства Юстиции Республики 
Казахстан от 6 мая 2013 года № 156, 
единственным  уполномоченным 
о р г а н о м  п о  п р о в е д е н и ю 
государственного  технического 
о б с л е д о в а н и я  ( и з г о т о в л е н и е 
технических паспортов) в Байзакском 
районе является  Байзакское районное 
отделение  РГП на ПВХ «Центр по 
недвижимости» по  Жамбылской 
области.
С у б ъ е к т ы  л е г а л и з а ц и и , 

л е г а ли зирующие  нед вижимо е 
имущество, находящееся на территории 
Байзакского района, права на которое 
не  оформлены  в  соответствии  с 
законодательством РК, предоставляют 
в комиссию по легализации Байзакского 
районного  акимата  следующие 
документы:

1 . З а я в л е н и е  н а  п р о в ед е н и е 
легализации  имущества  в  двух 
экземплярах по установленной форме.

2.Копию документа, удостоверяющего 
личность, с предъявлением оригинала 
при подаче заявления.

3 .Заключение  атте стованного 
э к с п е р т а ,  о с ущ е с т в л яющ е г о 
техническое обследование зданий и 
сооружений на соответствие объекта 
строительным нормам и правилам.

4.Технический  паспорт  объекта 
недвижимости.

5.Правоустанавливающие документы 
(решение, госакт, договор купли-
продажи, акт приёмки и т.д.).
Уважаемые жители Байзакского 

района, спешите легализовать своё  
имущество, в связи с  Законом РК 
«Об амнистии граждан РК оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство 
в  РК ,  в  связи  с  легализацией 
имущества», действие  которого 
продлено до конца 2016 года.
Обращаться по адресу: с.Сарыкемер, 

ул.Байзак батыра №107, каб. №21, 
тел.: 8 (726 37) 2 15 05.

Б.Ермаханбетов, 
Кеѕес ауылы ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы.

БЇГІНДЕ СЕКСЕННІЅ СЕЅГІРІНЕ АЯЌ БАСЫП, АУЫЛ-АЙМАЌТЫЅ ЌАЗЫНАЛЫ ЌАРТЫНА 
АЙНАЛЄАН ПАРЫМБЕК АЄАМЫЗДЫЅ ҐМІР ЖОЛЫ ҐНЕГЕГЕ ТОЛЫ. 
Парымбек Кїсемісов – 1927 жылы Свердлов (Байзаќ) ауданында дїниеге 

келген. Ауылдаєы 
б а с т а у ы ш 
мектепте  оќып , 
жетіжылдыќ білім 
алєан. Алєашќы 
е ѕ б е к  жолы н 
колхоздыѕ тїрлі 
с а л а л а р ы н д а 
жўмысшы болып 
бастайды. 1946-
1 9 4 9  жыл д а р 
а р а л ы є ы н д а 
əскер ќатарында 
борышын ґтеген 
с о ѕ ,  Жамбы л 
ќ а л а с ы н д а є ы 
зоотехникалыќ мал дəрігерлік техникумына оќуєа тїседі. 1951-1954 жылдары 
алдымен Абай колхозында, кейіннен Чапаев атындаєы совхозда зоотехник ќызметін 
атќарады. 

1954 жылдан бастап ґз ауылына келіп, мал шаруашылыєы саласына білек сыбана 
кіріседі. Бастапќыда ќой фермасыныѕ, сосын сиыр фермасыныѕ меѕгерушісі, 
бас зоотехник, колхоз басќармасыныѕ мал шаруашылыєы жґніндегі орынбасары 
болып, отыз алты жыл абыроймен ќызмет етеді. Мал шаруашылыєы саласына 
сіѕірген ўзаќ жылєы еѕбектері еленіп, «Ерен еѕбегі їшін», «Еѕбектегі ерлігі їшін», 
«ВДНХ», «Еѕбек ардагері» медальдары жəне бірнеше Маќтау грамоталарымен 
марапатталады. 
Мəуелі бəйтеректей ўрпаєымен жайќалєан ќарияныѕ самайын аќ шалса да,  

жїзінен жылылыќ лебі еседі. Болып-толдым дейтін емес, ќарапайым жан. Ойы 
– салмаќты, сґзі – ќуатты. Парымбек ќарияныѕ адамгершілік ќасиеттері де 
ерекше. 
Ґнегелі ґмірінде кґрген-білгенін, кґкейге тїйгенін ўрпаєына айтып, бір əулеттіѕ 

аќылшы ќариясы болып отырєан Парымбек аєамыз барлыќ саналы єўмырында 
отанасы, «Алтын алќа» иегері Тасбике екеуі 12 ўл-ќызынан тараєан немере-
шґберелеріне тəрбие беріп,  ел ќатарына ќосуды маќсат тўтуда. Олардыѕ ендігі 
арманы немене кґру. Кґѕілі кеѕ ќариялар Парымбек аєамыз бен зайыбы Тасбике 
жеѕгеміз кенже ўлы Самат пен келіні Мираныѕ ќолында тўрып жатыр.

 Ал, Алланыѕ бўйырєан єўмырын ґз аќыл-парасатымен мəнді еткен ќария їшін 
еѕ бастысы балаларыныѕ аман-саулыєы, тəуелсіз еліміздіѕ береке-бірлігі мен 
тыныштыєы маѕызды.  

ҐМІР  ҐНЕГЕҐМІР  ҐНЕГЕ

ЌАРТЫ БАР ЇЙ-ЌАЗЫНА



««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 »»3 6  сәуір  2016 жыл

Маман  к ең е с  беред і

НА  ЗЛОБУ  ДНЯНА  ЗЛОБУ  ДНЯ

Маман  к ең е с  беред іМаман  к ең е с  беред іММ

За последнее десятилетие терроризм 
претерпел существенные изменения: 
произошла его глобализация, возросла 
степень опасности террористических 
угроз. С угрозами терроризма сегодня 
сталкивается практически каждая 
страна, даже значительно удалённая 
от очагов этих явлений. Идеология 
терроризма зиждется на религиозной 
безграмотности  населения, острых 
социальных  проблемах  общества , 
находит сторонников среди сепаратистов 
и  националистов .  В  этой  связи 
становится очевидным, что наиболее 
эффективный  отпор  террористы 
получают там, где сталкиваются не 
только с мощью государства , но и 
с  организованным ,  сплочённым  и 
грамотным гражданским обществом.
В офисе Байзакского филиала партии 

«Нур  Отан» состоялась  встреча ,  на 
которой присутствовали акимы сельских 
округов, Байзакского районного филиала 
Палаты предпринимателей, руководители 
объектов, уязвимых в террористическом 
отношении  (это  объекты  массового 
скопления людей), в частности, гостиницы. 
Организатором  встречи  был  отдел 
предпринимательства и промышленности 
акимата района.
Темой   встречи  было :  «Издержки 

бизне с а  от  угро зы  т ерроризма» , 
главной  целью  которой  являет ся 
повышение юридической грамотности 
руководителей и персонала объектов, 
уязвимых в террористическом отношении; 
формирование положительного восприятия 
ан ти т е ррори с тич е с кой  поли тики 
государства бизнес-сообществом.
С докладом на заданную тему выступил 

начальник отдела предпринимательства 
и  промышленности  акимата  района 
Д.Наурызбаев. 

«Терроризм -  одна из главных угроз 
безопасности людей нашего времени. 
Террор за последние годы доказал свою 
крайнюю прогрессирующую жестокость. 
В результате совершения актов терроризма 
страдают ни в чём неповинные люди, 
дети, женщины, старики. Для террористов 

человеческая жизнь не имеет никакой 
ценности. 
Казахстан сегодня занимает 62 место 

по  показателю  «Издержки  бизнеса 
от  угрозы  терроризма» Глобального 
ин д е кс а  ко н ку р е н то с п о с о б н о с т и 
Всемирного  экономического  форума . 
8  января  2013  года  принят  Закон 
Республики  Казахстан  «О  внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные  акты  Республики 
Казахстан по вопросам противодействия 
терроризму», предусматривающий меры 
по усилению защиты объектов, уязвимых 
в террористическом отношении.
Эффективность организации работы 

по предупреждению террористических 
угроз на уязвимых в террористическом 
отношении объектах  в значительной 
степени зависит от отношения к этой 
работе и понимания её необходимости со 
стороны руководства администрации этих 
объектов», - отметил в своём выступлении 
докладчик.
Он подробно рассказал о введённых 

нормах, обязывающих  руководителей 
о бъ е к т о в ,  н е з а в и с и м о  о т  ф о рм 
собственности, в частности, реализовать 
меры по обеспечению соответствующего 
пропускного  режима ,  о снащению 
современным инженерно-техническим 
охранным оборудованием, при содействии 
заинтересованных  государственных 
органов, проведению профилактических 
и учебных мероприятий, в том числе 
по  ликвидации   угроз  техногенного 
характера.
На встрече со своими предложениями 

по заданному вопросу выступили: аким 
Диханского сельского округа К.Исмаил, 
Бурылского сельского округа Н. Есимов 
и другие.
В  заключение  участники  встречи 

отметили, что победить это социальное 
зло можно только сообща  всем обществом, 
с о вм е с т н о  с  з а ин т е р е с о ва нными 
государственными организациями, вести 
активную работу по антитеррористической 
подготовке населения.

Наш корр.

Сыбайлас 
жемќорлыќќа 

ќарсы кїрес-жалпы 
халыќќа ортаќ іс

атты  таќырыпта  Байзаќ  ауданы 
бойынша  мемлекетт ік  к ір істер 
басќармасында  жиын  ґтіп ,  оны 
басќарма басшысы А.Асќарова ашып, 
осы мəселеге байланысты баяндама 
жасады.
  Баяндамашы  Елбасы Жолдауындаєы 
басым  баєыттарєа ,  соныѕ  ішінде 
мемлекеттік кірістер органдарында  
с а л ы ќ т ы ќ  ќ ы з м е т  к ґ р с е т у 
барысындаєы жемќорлыќќа жаєдай 
туєызатын əрекеттерге жеке-жеке 
тоќталып, «Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы  кїрес  туралы» Заѕыныѕ 
7 -бабыныѕ  1  т армаєыныѕ  2 - 1 
тармаќшасына  сəйкес ,  сыбайлас 
жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ фактiсi 
туралы хабарлаєан немесе сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїресте ґзге де 
жолмен жəрдемдескен адам Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Їкіметі кґздеген 
тəртіппен кґтермеленетіні туралы 
да айтып ґтті. Мўнан кейін сґз алєан 
«Нўр Отан» партиясы Байзаќ аудандыќ 
филиалыныѕ  сектор меѕгерушісі 
К.Кусемисов сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы кїресті кїшейту маќсатында 
атќарылєан жўмыстарды атап ґтіп,  
аталмыш басќарма ќызметкерлері 
сыбайлас жемќорлыќ кґріністеріне 
ќарсы тўруєа, сыбайлас жемќорлыќ 
ќўќыќ бўзушылыќтарєа  не сыбайлас 
жемќорлыќпен жымдасќан немесе 
сыбайлас жемќорлыќ їшін жаєдай 
туєызатын əрекеттерге жол бермеуге 
шаќырды. 
Сонымен  ќоса  кїн  тəртібіндегі 

мəселе бойынша мемлекеттік кірістер 
басќармасыныѕ  ќызметкерлеріне  
жїктелген міндетті ўмытпау, сыбайлас 
жемќорлыќ кґріністерін болдырмауєа, 
оныѕ алдын алуєа жауапты екенін,  
Елбасыныѕ Жарлыєымен бекітілген 
Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ ар-намыс Кодексі  
талаптарын бўлжытпай орындаудыѕ 
маѕызын естен шыєармай, салыќ 
тґлемгерлеріне сапалы əрі уаќтылы,  
мəдениетті  мемлекеттік  ќызмет 
ќґрсетудіѕ маѕызы да айтылды.

Ґз тілшіміз.

А. Досымбеков,
статистик – главный специалист по надзору за законностью 

в сфере правовой  статистики и специальным учётам 
УКПСиСУ ГП РК Жамбылской области по Байзакскому 
району.      

С 2012 года Комитет по правовой статистике и специальным 
учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан является 
уполномоченным органом по учёту дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших гибель или ранение людей.
Ежегодно в нашей стране фиксируется до 20 тысяч ДТП с 

последствиями для жизни и здоровья людей, в которых участвует 
до 28 тысяч единиц транспортных средств.
Более, чем в 90% случаев виноваты водители.
Чтобы узнать, была ли интересуемая машина в такой дорожной 

аварии, на сайте Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам  Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в разделе 
«Информационный сервис» по адресу: http://service.pravstat.kz/
portal создан новый ресурс.
Пользователю потребуется во вкладке «Информация об участии 

транспортного средства в ДТП, повлекшем гибель или ранение 
людей»,  ввести номер автомашины, и он получит информацию 
о дате ДТП, марке машины, какое нарушение Правил дорожного 
движения совершено, количество пострадавших, без вывода 
персональных данных.
Чтобы  охватить  больше  пользователей ,  планируется 

вывести ссылку с сервиса на отечественные сайты по продаже 
автомобилей.
Полагаем, сервис станет одной из дисциплинирующих водителей 

мер, т.к. история об участии в таком ДТП может оказать влияние 
на перспективу продажи автомобиля.
Здесь же в разделе «Информационный сервис» можно получить 

детальную информацию об аварийности на дорогах и улицах 
страны, для этого нужно пройти в окно «Геоинформационные 
системы», выбрать вкладку «ДТП», а также задать интересуемые 
параметры времени и региона.
Услуги являются бесплатными.
Примечание: в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О государственной правовой статистике и 
специальных учётах» Комитетом по правовой статистике 
и специальным учётам учитываются лишь дорожно-
транспортные происшествия, которые повлекли гибель или 
ранение людей.

Аудандыќ  учаскелік  полиция  инспекторларыныѕ халыќ алдындаєы 
есепті кездесулерініѕ КЕСТЕСІ 

№ Есеп берілетін елді 
мекендердіѕ атауы

Ґткізілетін 
орны

Ґткізілетін 
кїні, 

уаќыты

Учаскелік полиция 
инспекторларыныѕ
аты-жґні, шені

Əкімшілік 
аумаќ №

Есеп беру 
кезінде 

ќатысушылар

  1
Бəйтерек а/о

(Бəйтерек, Базарбай, 
Ќосаќ ауылы)

Сарыкемер 
ауылы, 

Сарыкемер орта 
мектебі 

07.04.2016
сає.10.00-де

Бейсенбаев Руслан Еркінўлы, 
полиция майоры

Бекбасаров Ќанат Сейсенбекўлы, 
полиция капитаны

Джаксыгулов Руслан Нўрланўлы, 
полиция аєа лейтенанты

№4

№2

№1

Д.Сўлтанбеков

2
Сазтерек а/о

(Абай, Аќтґбе, 
Жаѕасаз ауылы)

Абай ауылы, 
ауылдыќ клуб

07.04.2016
сає.15.00-де

Оразбаев Елдос Аятбекўлы, 
полиция капитаны №23 Ə.Ќилыбаев

3
Мырзатай а/о

(Мырзатай, Дихан-2, 
Сазтерек ауылы)

Мырзатай 
ауылы, ауылдыќ 

клуб
08.04.2016
сає.10.00-де

Бидалиев Нурлыбек Алтайўлы, 
полиция аєа лейтенанты №21 Ə.Ќилыбаев

4
Жалєызтґбе а/о 

(Жетібай, Аќќия, 
Тґрткґл ауылы)

Жетібай ауылы, 
Жамбыл орта 

мектебі
08.04.2016
сає.12.00-де

Жарылќасынов Тотыби 
Ќуандыќўлы, полиция аєа 

лейтенанты
№22 Ə.Ќилыбаев

5 Ынтымаќ а/о (Мəдімар 
ауылы)

Мəдімар ауылы, 
ауылдыќ клуб

08.04.2016
сає.15.00-де

Жарылќасынов Тотыби 
Ќуандыќўлы,  полиция аєа 

лейтенанты
№24 Ə.Ќилыбаев

6
Бурыл а/о

(Бурыл, Ќўмжота 
ауылы)

Бурыл ауылы, 
Бурыл орта 
мектебі

12.04.2016
сає.10.00-де

Кенжебеков Гарифулла 
Алпысбайўлы, полиция капитаны №18

М.Шїкеев 
С.Кенжебаев
Н.Асабаев

7
Бурыл а/о

(Бурыл, Ќўмжота 
ауылы)

Ќўмжота 
ауылы, 

Алтынсарин 
орта мектебі

12.04.2016
сає.12.00-де

Ережепбаев Алимжан 
Шаймаханбетўлы, полиция 

капитаны
№19

М.Шїкеев 
    С.Кенжебаев
Н.Асабаев

8 Кґктал а/о
(Кґктал ауылы)

Кґктал ауылы, 
ауылдыќ клуб

12.04.2016
сає.15.00-де

Абишев Ќуаныш Бердалыўлы, 
полиция подплковнигі №20 С.Кенжебаев

9 Тїймекент а/о 
(Тїймекент ауылы)

Тїймекент 
ауылы, ауылдыќ 
мəдениет їйі

13.04.2016
сає.10.00-де

Исаков Баќытхан Абилханўлы,  
полиция майоры

Даулетбаев Жандос Аралбекўлы,  
полиция капитаны

№12

№11

Д.Сўлтанбеков
         
Н.Асабаев

10
Суханбай а/о

(Жаќаш, Кґкґзек, 
Ќарасу ауылы)

Жаќаш ауылы, 
ауылдыќ клуб

13.04.2016
сає.12.00-де

Омаров Бекнўр Жамалбекўлы, 
полиция майоры №10 Д.Сўлтанбеков

11
Диќан а/о

(Диќан, Жеѕіс, 
Аймантґбе ауылдары)

Диќан ауылы, 
ауылдыќ клуб

13.04.2016
сає.15.00-де

Исаков Баќытхан Абилханўлы,  
полиция майоры №13 Д.Сўлтанбеков

12

Жаѕатўрмыс а/о 
(Жаѕатўрмыс, 

Кґкбастау, Амангелді, 
Жібек-жолы, Ќайнар, 
Тґрегелді, Аќшолаќ 

ауылдары)

Кґкбастау 
ауылы, 

Амангелді орта 
мектебі

14.04.2016
сає.10.00-де

Кґпбосынов Серік Əденўлы,  
полиция капитаны №9 Д.Сўлтанбеков

13 Їлгілі а/о
(Їлгілі ауылы)

Їлгілі ауылы, 
ауылдыќ клуб

14.04.2016
сає.12.00-де

Игликов Бекжан Серікўлы, 
полиция лейтенанты №14 С.Кенжебаев

14 Ќызыл жўлдыз а/о 
(Ќызыл жўлдыз ауылы)

Ќызыл Жўлдыз 
ауылы, ауылдыќ 

клуб
14.04.2016
сає.15.00-де

Сатаев Ерлан Бахытжанўлы,  
полиция капитаны №17 С.Кенжебаев

15
Ботамойнаќ а/о 
(Байзаќ ауылы, 

Їшбўлаќ станциясы)
Байзаќ ауылы, 
ауылдыќ клуб

15.04.2016
сає.10.00-де

Байтаќов Ермек Ќайратўлы, 
полиция майоры № 8 Д.Сўлтанбеков

16
Ќостґбе а/о

(Талас, Ќостґбе, 
Талас станциясы)

Талас ауылы, 
ауылдыќ клуб

15.04.2016
сає.15.00-де

Меймашов Болат Аділбекўлы,  
полиция аєа лейтенанты №15 С.Кенжебаев

17
Темірбек а/о

(Тегістік, Сарыбараќ, 
Шахан ауылы)

Сарыбараќ 
ауылы, 

Сарыбараќ орта 
мектебі

19.04.2016
сає.10.00-де

Байларов Айдар Ќалдыбайўлы, 
полиция майоры №26 Ə.Ќилыбаев

18
Кґптерек а/о

(Кеѕес ауылы)
Кеѕес ауылы, 
Кеѕес орта 
мектебі

19.04.2016
сає.12.00-де

Абдезимов Азиз Изетуллаўлы,  
полиция аєа лейтенанты №25 Ə.Ќилыбаев

19 Сарыкемер а/о 
(Сарыкемер ауылы)

Сарыкемер 
ауылы, 

Ќазаќстанныѕ 
40-жылдыєы 
орта мектебі

19.04.2016
сає.15.00-де

Бекбосынов Нўржан 
Батырбекўлы,  полиция капитаны

Мусаев Ўлан Январбекўлы,  
полиция капитаны
Кґпбосынов Мухтар 

Бейбітжанўлы,  полиция 
капитаны

№7

               
М.Шїкеев 

 С. Кенжебаев
           

Н.Асабаев

Тїсіндірме: есептерді ґткізу кестесін ќўру барысында əкімшілік аумаќтардыѕ араќашыќтыєына ќарай отырып, 
халыќ жиыныныѕ болатын уаќыты белгіленді.

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ È ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ

Д.Муратбеков,
ЌР АШМ ветернариялыќ баќылау жəне 

ќадаєалау комитетініѕ Байзаќ аудандыќ 
аумаќтыќ инспекциясыныѕ бас маманы.

Жыбырлаќ  ауруы  -  кло стридиум 
перфрингенс тобындаєы С жəне Д типтес 
микроорганизмдердіѕ уытынан болатын, тез 
əрі кенеттен ґрістейтін жўќпалы ауру.
Ќоздырєышы  сыртќы  орта  əсеріне 

мейлінше тґзімді келеді. Микроб спора 
тїрінде топыраќта 3-4, суда - 1, тері мен 
жїн арасында - 2 жылдан астам уаќыт 
саќталады. Клостридиум перфрингенс 
микробын хлорлы иод, хлорлы əк, кїйдіргіш 
натрий мен формальдегид ертінділерімен 
залалсыздандырылады. Бўл аурумен тоќты, 
ќозы, саулыќ ауырады. Ауру Ќазаќстанныѕ 
барлыќ аймаќтарында кездеседі.
Аурудыѕ шыєуы жердіѕ оты мен ауа 

райына байланысты. Бўл індет кїтімі жаќсы 
ќой арасында да ўшырасады. Жыбырлаќпен 
кїзде тоќтылардыѕ кґпшілігі, кґктемде буаз 
жəне ќоздаєан саулыќтар ауырады. Сонымен 
ќатар, жыбырлаќ індетініѕ шыєуына мал 
организміндегі физиологиялыќ ґзгерістер, 
əсіресе кїзгі, ќысќы жайылымдарєа кґшіруге 
байланысты ас ќорыту  жїйесініѕ ќызметі, 
буаздыєы ,  жемшґп  ќўрамы ,  ауа  райы 
жəне т.б. əсер етеді. Жыбырлаќ ауруыныѕ 
ќоздырєышы мал, адам организміне ўдайы 
тїсіп отырады. Олардыѕ уытты микробќа 
айналуына организмде ќолайлы жаєдай 
туса єана мал жыбырлаќ ауруна шалдыєады. 
Осындай сəтте ќоздырєыш жедел ґсіп-ґніп 
у бґліп шыєара бастайды. Ќанєа сіѕген 
у тамырдыѕ кілегей ќабыєын жаралап 

заќымдайды. Одан организм клеткаларына 
сіѕіп, бїкіл денені улайды. Уланєан ќойдыѕ 
жїрек ќызметі нашарлап, тынысы тарылады 
да аќыры ґледі. Бўл ауру ґте жіті жəне 
созылмалы тїрде ґтеді.
Ґте жіті тїрімен ауырєан ќой аяќ астынан 

ґледі. Мəселен, кешке жаќын сау ќой 
таѕертеѕ ґліп жатады. Ауырєан ќойдыѕ 
жалпы кїйі тґмендейді, денесініѕ ќызуы 
ґзгермейді. Біраќ тамыр соєуы, тыныс алуы 
жиілейді. Ґлер алдында аузы-мўрнынан 
кґбік аєады. Ауру білінгеннен кейін 2-3 
саєат ішінде ґледі. Жыбырлаќтыѕ жедел 
тїрі 2-3 тəулікке созылады. Жыбырлаќтыѕ 
созылмалы тїрімен арыќ ќойлар ауырады. 
Аурудыѕ бўл тїрі 7-10 кїн, кейде оданда 
кґпке  созылады .  Осы  аурудан  ґлген 
малдыѕ іші кеуіп кетеді жəне ґлексесі тез 
бўзылады.
Жыбырлаќќа шалдыќќан малды алдымен 

гипериммунды ќан сарысуымен емдейді. 
Аурудыѕ ґте жіті жəне жіті тїріне шалдыќќан   
ќойды емдеудіѕ пайдасы жоќ. Аурудыѕ 
созылмалы тїрінде тетрациклинмен ќоса 
жоєарыда кґрсетілгендей ќан сарысуын 
ќолданєан тиімді. Бўл індеттіѕ алдын алу 
їшін республикамыздыѕ оѕтїстік, шыєыс 
облыстарында ќаныќтырылєан поливалентті 
анатоксин вакцинасы ќолданылып келеді. 
Бўл вакцинамен бўрын мал арасында ауру 
шыќќан жəне ауру шыєуы мїмкін, немесе 
кїдікті шаруашылыќтардыѕ саулыќтары 
мен тоќтылары желтоќсан-ќаѕтар айларында 
егіледі.
Əдетте ауруды болдырмау їшін алдын ала 

жалпы малдəрігерлік жəне арнайы шаралар 
жїргізіледі.

Қойдың жыбырлақ ауруы

БАЛАЛАРДЫЅ ОТПЕН ОЙНАУЫ ЌАУІПТІ!ЛАЛАРДЫЅ ОТПЕН ОЙНАУЫ ЌАУІПТІ!
Ж. Танабаев,
Байзаќ  ауданыныѕ 

Тґтенше  жаєдайлар 
бґлімініѕ аєа инженері, 
а з а м а т ты ќ  ќ о р є ау 
капитаны.

Б а л а л а р - б і з д і ѕ 
болашаєымыз .  Біраќ , 
біз  балалардыѕ  ґмірі 
ќуанышќа  толы  жəне 
баќытты болєанын, оларєа 
ќауіп тґнбегені туралы жиі 
ойланамыз ба? Ґкінішке 
орай, бўл туралы бəрі естен 
шыєарады. 
Б а л а л а р дыѕ  о т п е н 

ойнауы жекеменшікке зиян 
əкеледі жəне азаматтардыѕ 
ґміріне ќауіп тґндіреді. 
Неліктен солай болады? 
Бўл кґбінесе ересектердіѕ 
ґзінен болады.
Ќараусыз їйде жалєыз 

ќалєан  жасґспірімдер 
с ір іѕкемен  ќызыќтап 
о й н а й д ы .  М ў н д а й 

жаєдайлар  ата-аналар 
балаларєа ќол жетімді 
орындарда  сір іѕкені 
немесе тўтатќышты алып 
тастауды  ўмытќанда , 
с ґ н б е г е н  э л е к т р 
ќўрылєыларын, жанып 
жатќан пешті ќараусыз 
ќалдырєанда болады. Кей 
кезде оќушылар аулаларда 
алау жандырып ойнайды. 
Сондыќтан  барлыќ 

мектептерде  тґменгі 
сынып оќушыларыныѕ 
ќ а т ы с у ы м е н  б ў л 
таќырыпќа  диктант, 
шыєарма, викториналар 
ґ т к і з і п ,  а р н а й ы 
видеофильмдерді кґрсету 
ќажет. Əрбір мектепте 
жастар арасында ерікті 
ґрт сґндірушілер жасаєын 
ќўру керек. 
Сонымен  ќатар ,  ґз 

балаларыѕыздыѕ  ґрт 
кезінде мына ережелерге 
к ґ ѕ і л  а у д а р у ы н 

баќылаѕыз: їйде немесе 
пəтерде жалєыз ќалмау, 
шкафтарда, ќоймаларда, 
тґсек астында тыєылуєа 
болмайды, ґртті ґздігінен 
сґндіруге талпынбау; 
мїлікті саќтай отырып 
ґмірін тəуекелге ќоймау, 
терезе  мен  есіктерді 
айќара ашпау, жоєары 
ќабаттаєы  терезеден 
секірмеу, егер ґрт пəтер 
сыртында болса, тїтін 
басќан  баспалдаќпен 
ш ы ќ п а у ,  л и ф т т і 
пайдаланбауєа.
Ə р б і р  б а л а  ґ р т 

с ґ н д і р у ш і л е р д і 
шаќыра алатын «101» 
жəне  «112» телефон 
нґмірлерін, еѕ бастысы  
ґрт ќауіпсіздігініѕ ќатаѕ 
ережелерін, отпен ойнауда 
əкелетін салдарларды 
білуі  тиіс .  Бўл  əрбір 
отбасыныѕ міндеті мен 
парызы.
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Сенбі    9  сәуір
ҚАЗАҚСТАН

       Жексенбі  10  сәуір
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30 Д/ф “Єасырлар їні”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 
“Бїгін жексенбі”. 11.15 М/с “Лесси”. 12.45, 23.00 Т/х “Ґмірдіѕ 
ґзі новелла”. 13.35 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 15.05 “Келбет”. 15.35 
М/ф “Ќазыналы єаламшар”. 17.05 К/ф “Астанаєа кґктем кеш 
келеді”. 19.25 “Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.кz”. 21.00 “Ќазаќтыѕ 
ќара баласы”. “Серілер” тобыныѕ шыєармашылыќ кеші. 23.50 
К/ф “Транссібір экспресі”. 01.25 “Апта.кz”.

07.00 “Ќазаќстан     эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.35 “Агробизнес”. 09.00 “Сенбілік  таѕ”. 10.05 
“Дауа”. 10.40 “Əзіл əлемі”. 12.30 “Ас болсын!”. 13.15 
“Табыс сыры”. 13.35 “Наурыз-Думан”. Нўркен Əшіровтыѕ 
шыєармашылыќ кеші.15.00 Т/х “Арман ќанатында”. 18.40 
Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 19.30, 00.05, 02.15 “KAZNEWS”. 
20.05 “Їздік əндер”. 21.00 “Дара жол”. 22.35 “Жайдарман”. 
Республикалыќ жоєары лига. 00.40 К/ф “Кішкентай жўлдыз”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Багряный первоцвет”. 08.00 “Таѕєы 
пошта”. 08.35 “П@ytina”. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф “Везучая”. 
11.35 “Фабрика грёз”. 12.00 “Їлкен патруль” баєдарламасы. 
12.25 “Əйел сыры...” баєдарламасы. 13.25 “П@ytina”. 14.25 
“Открытие Китая”. 15.00 “Клуб весёлых и находчивых”. 17.15 
Т/с “Затмение”. 20.00 “Первая программа”. 21.00 Т/с “Затмение”. 
22.00 “Кешкі кездесу”. 23.10 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.50 Х/ф 
“Команда-А”. 02.15 “Їлкен патруль”. 02.35 “Əйел сыры”. 03.20 
“Багряный первоцвет”.

31 канал

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Багряный первоцвет”. 07.50 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 08.25 “П@ytina”. 08.45 “Воскресные 
беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.50 “Чёрно-
белое”. 12.00 “Їлкен патруль”. 12.25 “Əйел сыры...” 
баєдарламасы. 13.25 “Кешкі кездесу”. 14.30 “Достояние 
республики: Алла Пугачева”. 16.15 “Добрый вечер, 
Казахстан!”. 17.15 Х/ф “Я всё помню”. 21.00 “Аналитика”. 
22.00 “П@ytina”.  22.55 “Əн дария” баєдарламасы.  23.45 “Без 
страховки”. 02.10 “П@ytina”баєдарламасы.  

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 06.30 М/ф “Зелёный фонарь: Изумрудные 
рыцари”. 08.00 Т/х “Кїйеу бала”. 10.00 “Бурабай əзіл Фест-
2016”. 11.20 “Ералаш”. 12.00 М/ф “Смывайся”. 13.50 Х/ф 
“Спайдервик: Хроники”. 15.50 Х/ф “На крючке”. 18.30 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 20.00 Т/х “Кїйеу 
бала”. 21.50 “Бурабай əзіл Фест”. 23.05 Х/ф “Город воров”.

07.05 М/ф. 07.30 “Астробой”. 08.00 “Біздіѕ концерт”. 09.30 Х/ф 
“День дурака”. 11.20 Т/с “Его любовь”. 15.00 “КТК-да Ќабатов”. 
16.20 “Той BESTSTAR”. 18.00  “КТК” ќоржынынан”. 18.30 “Əйел 
ќырыќ шыраќты”. 19.30 “Кґріпкел”. 20.30 “Эксперимент”. 21.00 
“Портрет недели”. 22.10 Т/с “Комната с видом на огни”.  00.00 
“Я стесняюсь своего тела-2”. 01.30 “Кґріпкел”. 

07.05 К/ф “Ты - мне, я - тебе”.  08.30 “Кейіпкер”. 09.00 “КТК” 
ќоржынынан”. 10.00 “Кривое зеркало”. 12.00 Новости. 12.40 
“Наша правда”. 13.40 Т/с “Вечный зов”. 16.40 “Біздіѕ концерт”. 
2-й сезон. 18.00 “КТК” ќоржынынан”. 19.00 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 20.00 “Кґріпкел”. 21.00 “Верните мне красоту”. 
22.00 ”Другая правда”. 23.00 “Я стесняюсь своего тела-2”. 00.30 
“Дорогая, мы убиваем детей”. Реалити-шоу.  02.00 “Кґріпкел”.

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 Новости “20:30”. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 М/ф “В Стране невыученных уроков”. 10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10 
“Айќын Тґлепбергенніѕ концерті”. 15.00 Х/ф “О, Марьям, 
Марьям”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Біздіѕ 
уаќыт”. 20.50 Арнайы жоба. “Ґзекті”. 22.00 “Ел аузында”. 23.00 
“Кеш емес”. Ток-шоуы. 23.40 Х/ф “Филомена”. 01.40 Əн шашу.

08.00 “Суперпапа”. 08.40 “Əн мен əзіл” концерттік. 10.00 
Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.10 Х/ф “Фатима и Зухра-2”. 15.10 Х/ф “Влюблён по 
собственному желанию”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
20.00 “Избранное за неделю”. 20.40 “Репортёр представляет”. 
22.00 Арнайы жоба. “Той жыры”. 22.20 “Отбасы” əзіл-
сыќаќ. 22.40 Арнайы жоба. “Аналар”. 23.00 Х/ф “Лучшее 
предложение”.

07.02 “Тамаша”. 08.15 “Əсем əуен”. 09.00 Аќпарат арнасы 
“Жеті кїн”. 10.00 “Ас арќау”. 10.25 “Тур де Хабар”. 10.55 Х/ф 
“Пятеро друзей”. 12.40 Сказка “Стоптанные туфельки”. 13.45 
“Бенефис-шоу”. 15.00 Ескендір Хасанєалиевтіѕ “Айналдым 
елім!” атты шыєармашылыќ кеші. 16.50 Фестиваль фильмов 
А.Узабаева. “Жол”. 18.30 “Ќызыќ times”. 19.45 “Ду-думан”. 
21.00 “7 кїн”. 22.00 Х/ф “Гагарин. Первый в космосе”. 00.05 Т/х 
“Кїн саќшылары”. 23.55 “Гороскоп”. 01.55 “Фархад-Шырын” 
спектаклі.

ХАБАР

КТК

            Жұма   8  сәуір
ҚАЗАҚСТАН

06.00 “Ризамын”. 08.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/с “Айна”. 10.00 
“1001 анекдот”. 10.35 М/с. 11.00 М/с “Бэтмен”. 12.00 “Ералаш”. 
13.00 “Информбюро”. 14.00 Реалити-шоуы “Келіндер бəйгесі”.  
15.00 Т/с “Айна”. 16.00 Т/с “Рублёво-Бирюлёво”. 17.00 Т/с 
“Папины дочки”. 17.50 Т/с “Кухня-6”. 19.00 Т/х “Ертугрул”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х  “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек 
ертўгрыл”. 23.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 “Музыкальный час”. 
01.00 Х/ф “Оправданная жестокость”. 02.30 “Ќазаќша концерт”. 
05.00 М/с “Ворнер”.

31 канал

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”. 07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Следственный комитет”. 12.00 “П@ytina”. 12.20 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.15 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
14.10 “Басты патруль”. 14.20 “Жўма уаєызы”. 14.35 “Первая 
помощь”. 15.15 “Правда”. 15.20 Х/ф “Ворошиловский стрелок”. 
17.35 “Жди меня”. Казахстан. 18.40 Лотерея “Автокуш”. 18.50 
“Поле чудес”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып 
жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.35 “Клуб весёлых и находчивых”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 
“Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.10 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.30 Т/х “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.00 
Т/с Жених”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 14.00 Т/с 
“Легальный допинг”. 15.30 “Барышня-крестьянка-4”. 16.30 
Т/х “Таєдырмен тартыс”.  17.30 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 
“Кґріпкел”. 19.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар.  
21.00  Вечерние новости. 21.40 “Наша правда”. 22.50 Х/ф 
“Двойной блюз”. 02.00 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 02.45 
Жаѕалыќтар. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 Т/х 
“Аяулы арман”. 10.50, 00.45 Т/х “Ќазына”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 
14.10, 22.30 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 
00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Иман айнасы”. 18.15 
“Жан жылуы”.  20.20 “Айтуєа оѕай...”. 21.05 “Сəлем, 
Ќазаќстан!”. 23.25 “Сіз не дейсіз?”. 01.30 “Иман айнасы”. 
01.50 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 07.10, 22.00 Т/х “Əлия”.  08.00, 20.00, 
01.00 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 01.30 Новости “20:30”. 09.00, 
22.50 Т/х “Чёрные кошки”. 10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 
18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10 “KAZNET”. 13.20 Т/с “Карусель”. 
15.20 Т/х “Теле-тартыс”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
23.50 Т/х “Махаббат хикаясы”.

АСТАНА

07.02 “Бўйымтай”. 07.55, 08.55 “Гороскоп”. 08.00, 09.00 “Жаѕа 
кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 
11.10 “Магия кухни”.  11.45 “Əр їйдіѕ сыры басќа” деректі 
драмасы. 12.15, 19.15 Т/х “Зəуре”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с 
“Семейные мелодрамы”. 14.05 “Подари детям жизнь”. 14.10 Т/с 
“Катина любовь”.  15.00 Новости. 15.10 Т/х “Єашыќ жїрек”. 
16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Ґмір сабаќтары” деректі драмасы. 
16.50 “Экономкласс”. 17.00 Новости. 17.15 Т/с “След”. 18.05 
“Тур де Хабар”. 18.35 “Сильные духом”. 18.45 Т/х “Бажалар”. 
20.00, 01.10 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 21.00 “Итоги дня”. 
21.30 Х/ф “План побега”. 23.30 Х/ф “Мальчик в девочке”. 01.40 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 
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“Ќазаќша концерт”. 04.00 М/с “Ворнер”.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Жаса, меніѕ елім!”. 10.50 “Иман  
нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Жедел 
жəрдем”. 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 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 
18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 
“Сазды əуен”. 19.15 Т/х “Жедел жəрдем”. 20.00 Жаѕалыќтар. 
20.20 Новости. 20.40 “Телемаркет”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 
“Денсаулыќ”. 21.15 Деректі фильм. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 ”Əулиеата əуендері”. 21.55 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”.   23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 
00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 01.05 Аѕдатпа. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30  Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 М/ф. 10.25  “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Бірлігіміз жарасќан”. 
11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
“Сазды əуен”. 11.55 Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 
Деректі фильм.  13.50 “Телемаркет”.  13.55 “Межпрограмка”. 14.00-
16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”.  16.10 М/ф. 16.30 
“Обменный фонд”. 17.00 Т/х “Болашаќ”. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Общество и закон”. 18.25 
“Дəстїр дидар”. 18.35 “Кїй кїмбірі”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 19.00 “Айша бибі”. 19.30 “Тіл 
саќшысы”. 20.05 “Жас талап”. 20.35 Т/х. 21.20 “Кримрадар”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.35 “Телеблокнот”. 21.40 Кґркем фильм. 23.25 
“Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.    

  (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 ”Ол жəне ґмір”. 10.00 
“Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 
“Əулиеата əуендері”. 10.45 “Денсаулыќ”. 11.05 “Сґз жебе”. 11.30 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 
11.55 Кґркем фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 

АСТАНА

ТҰ Р ҒЫНДАР  НА ЗА РЫНА !ТҰ Р ҒЫНДАР  НА ЗА РЫНА !
Облыста ұлттық телехабар тарату жүйесіне қосылу жұмыстары жалғастырылуда. Техникалық Облыста ұлттық телехабар тарату жүйесіне қосылу жұмыстары жалғастырылуда. Техникалық 

қызмет көрсету ерекшеліктеріне байланысты  барлық “Отау ТВ” абоненттері “ҚазТелеРадио” қызмет көрсету ерекшеліктеріне байланысты  барлық “Отау ТВ” абоненттері “ҚазТелеРадио” 
АҚ-ы облыстық филиалына тіркелуі қажет. Осыған орай, аудан аумағындағы “Отау ТВ” АҚ-ы облыстық филиалына тіркелуі қажет. Осыған орай, аудан аумағындағы “Отау ТВ” 
жүйесі абоненттерінің жұмыстарын ұйымдастырып, атқарылған шаралар туралы  мәліметтерді  жүйесі абоненттерінің жұмыстарын ұйымдастырып, атқарылған шаралар туралы  мәліметтерді  
(2015 жылдың қыркүйек -2016 жылдың наурыз айлары аралығында тіркелген абоненттердің (2015 жылдың қыркүйек -2016 жылдың наурыз айлары аралығында тіркелген абоненттердің 
мәліметін қоса алғанда) шұғыл түрде ағымдағы жылдың 11 сәуіріне дейін аудан әкімдігінің мәліметін қоса алғанда) шұғыл түрде ағымдағы жылдың 11 сәуіріне дейін аудан әкімдігінің 
ішкі саясат бөліміне жолдауды сұранамыз.ішкі саясат бөліміне жолдауды сұранамыз.

Аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімі.Аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімі.

Ќўрметті салыќ тґлеушілер!Ќўрметті салыќ тґлеушілер!
2015 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап кїшіне енген 2014 жылєы 29 мамырдаєы Еуразиялыќ экономикалыќ 2015 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап кїшіне енген 2014 жылєы 29 мамырдаєы Еуразиялыќ экономикалыќ 

одаќ (бўдан əрі - ЕАЭС) туралы Шарттыѕ 72-бабыныѕ 6-тармаєыныѕ 2)-тармаќшасына сəйкес мїше одаќ (бўдан əрі - ЕАЭС) туралы Шарттыѕ 72-бабыныѕ 6-тармаєыныѕ 2)-тармаќшасына сəйкес мїше 
мемлекеттіѕ аумаєына жеке тўлєалар кəсіпкерлік ќызмет маќсатында əкелмейтін тауарлардыѕ импорты мемлекеттіѕ аумаєына жеке тўлєалар кəсіпкерлік ќызмет маќсатында əкелмейтін тауарлардыѕ импорты 
кезінде жанама салыќтар алынбайды.кезінде жанама салыќтар алынбайды.
Салыќ кодексініѕ 276-2-бабыныѕ 2)-тармаќшасына сəйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік Салыќ кодексініѕ 276-2-бабыныѕ 2)-тармаќшасына сəйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік 

органдарында мемлекеттік тіркелуге жататын кґлік ќўралдарын импорттайтын жеке тўлєа Кеден одаєында органдарында мемлекеттік тіркелуге жататын кґлік ќўралдарын импорттайтын жеке тўлєа Кеден одаєында 
ќосылєан ЌЌС тґлеушілер болып табылады.ќосылєан ЌЌС тґлеушілер болып табылады.
Бўл ретте Салыќ кодексініѕ 2-бабыныѕ 5-тармаєына сəйкес егер Ќазаќстан Республикасы Бўл ретте  Салыќ  кодексініѕ  2-бабыныѕ  5-тармаєына  сəйкес  егер  Ќазаќстан  Республикасы 

ратификациялаєан халыќаралыќ шартта аталєан Кодекстегіден ґзгеше ережелер белгіленсе, кґрсетілген ратификациялаєан халыќаралыќ шартта аталєан Кодекстегіден ґзгеше ережелер белгіленсе, кґрсетілген 
шарттыѕ ережелері ќолданылады. шарттыѕ ережелері ќолданылады. 
Демек, 2015 жылдыѕ 1-ќаѕтарынан бастап Ќазаќстан Республикасы аумаєына ЕАЭС мїше мемлекеттер Демек, 2015 жылдыѕ 1-ќаѕтарынан бастап Ќазаќстан Республикасы аумаєына ЕАЭС мїше мемлекеттер 

аумаєынан жеке тўлєалармен кəсіпкерлік ќызмет маќсатында əкелмейтін тауарлар, о.і. кґлік ќўралдары аумаєынан жеке тўлєалармен кəсіпкерлік ќызмет маќсатында əкелмейтін тауарлар, о.і. кґлік ќўралдары 
импорты жанама салыќтар салуєа жатпайды.импорты жанама салыќтар салуєа жатпайды.

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
Согласно подпункту 2) пункта 6 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) Согласно подпункту 2) пункта 6 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) 

от 29 мая 2014 года, вступившего в силу с 1 января 2015 года,  косвенные налоги не взимаются при от 29 мая 2014 года, вступившего в силу с 1 января 2015 года,  косвенные налоги не взимаются при 
импорте на территорию государства-члена товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена импорте на территорию государства-члена товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена 
физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности.физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности.
В соответствии с подпунктом 2) статьи 276-2 Налогового кодекса физическое лицо, импортирующее В соответствии с подпунктом 2) статьи 276-2 Налогового кодекса физическое лицо, импортирующее 

транспортные средства, подлежащие государственной регистрации в государственных органах Республики транспортные средства, подлежащие государственной регистрации в государственных органах Республики 
Казахстан, является плательщиком НДС в Таможенном союзе. Казахстан, является плательщиком НДС в Таможенном союзе. 
При этом согласно пункту 5 статьи 2 Налогового кодекса, если международным договором, При этом согласно пункту 5 статьи 2 Налогового кодекса, если международным договором, 

ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 
Налоговом кодексе, применяются правила указанного договора.Налоговом кодексе, применяются правила указанного договора.
Следовательно, с 1 января 2015 года импорт товаров, в т.ч. транспортных средств, на территорию Следовательно, с 1 января 2015 года импорт товаров, в т.ч. транспортных средств, на территорию 

Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС физическими лицами не в целях Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС физическими лицами не в целях 
предпринимательской деятельности, не подлежит обложению косвенными налогами. предпринимательской деятельности, не подлежит обложению косвенными налогами. 

Цель и задачи перехода к всеобщему Цель и задачи перехода к всеобщему 
декларированию с 2017 годадекларированию с 2017 года

Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов 
и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также 
усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:
- разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное - разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное 

обеспечение;обеспечение;
- проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приёму и обработке деклараций - проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приёму и обработке деклараций 

физических лиц;физических лиц;
- создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;- создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;
- широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;- широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;
- оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению - оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению 

декларации; декларации; 
- создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.- создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

АБАЙЛАЅЫЗ ,  ЌАТЕРЛІ  ІСІКТЕР !
Г.Мамырбаева,
Байзаќ аудандыќ ауруханасы бас дəрігерініѕ 

орынбасары.

Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ 
болжамы  бойынша   2020 жылєа   дейін 
бїкілəлемде ќатерлі ісіктерден аурушаѕдыќ 
пен ґлім-жітім 1,5-2 есеге дейін ўлєаяды деп 
кїтілуде. Ќазаќстан Республикасы бойынша 
ќатерлі ісіктерден ґлім-жітім 2-ші орында тўр. 
Жыл сайын Ќазаќстанда 17000 адам ќатерлі 
ісіктерден ќайтыс болса, оныѕ 42 пайызы еѕбекке 
ќабілетті жастаєылар.
Жамбыл облысы бойынша ќатерлі ісіктерден 

ґлім-жітім кґрсеткіштері бойынша 1-ші орында 
Байзаќ ауданы тўр. 2015 жылы Байзаќ ауданында 
83 адам (8%) ќатерлі ісіктерден кґз жўмєан. 
Ќатерлі ісіктер бойынша: асќазан ісігінен - 15 
адам, ґкпе ісігінен – 10 адам, ґѕеш ісігінен -8 
адам, сїт безі ісігінен – 6 адам, жатыр мойны 
ісігінен-5 адам жəне т.б  ќайтыс болєан.
Аудандыќ ауруханада онколог дəрігердіѕ 

диспансерлік есебінде 2015 жылы 354 адам 
тўрды, оныѕ ішінде 101 адам алєаш рет есепке 
алынєандар. Жəне ауданда ќатерлі ісіктердіѕ кеш 
аныќталєан жаєдайлары ґсуде, 2015 жылы 15 

адам аурудыѕ асќынєан, 4 стадиясында есепке 
алынєан, бўл стадияда оперативті емдеу жəне 
химиотерапия жасауєа кеш болады. 
Асќазан ќатерлі ісігі – кеш аныќталатын 

ќатерлі ісіктердіѕ бірі. Алєашќы белгілері – 
жалпы жаєдайдыѕ нашарлауы, əлсіздік, тез 
шаршау, тамаќќа тəбетініѕ болмауы, салмаќтыѕ 
азаюы, асќазанда тамаќтан кейінгі ауырлыќты, 
асќазанныѕ толуын сезіну, тамаќтан кейінгі 
ауырсыну, кекіру, тамаќтан кейін жеѕілдік 
əкелетін ќўсу, асќазаннан ќан кету, ќан аздыќ. 
Аурудыѕ алєашќы белгілері байќалєанда, 

учаскелік дəрігерлерге кґріну ќажет. ФГДС, 
асќазанды рентген аппаратында тексеру, іштегі 
органдардыѕ ультрадыбыстыќ зерттеуі арќылы 
диагнозды ќоюєа болады. 
Асќазан ќатерлі ісігіне əкелуі мїмкін аурулар 

ќатарына – созылмалы гастрит, асќазан полипі, 
асќазан жарасы, 10-15 жыл бўрын операция 
жасалєан асќазан ісіктері, туыстары арасында 
асќазан ќатерлі ісіктерініѕ тіркелуі. 
Барлыќ ќатерлі ісіктердіѕ асќынуыныѕ алдын – 

алу, ерте кездерде аныќтау адам ґмірін  ўзартуєа 
кґп мїмкіндік береді. Сондыќтанда əр адам 
ґз денсаулыєына кґбірек кґѕіл бґлсе жаќсы 
болар еді.

Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
КГПВХ “Базарбай” за 2015 год

Т-115-04-37. Утерянный гос.акт на право 
владения частной собственностью  на земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства 
(№ЖМ 0064031, кад.номер - 06-087-083-244, 
площадь - 0,1700), выданный на основании 
решения акима Костобинского аульного 
округа 27.10.1993 года за №13, изготовленный 
ДГП “Жамбыл НПЦзем” 02.11.1993 года, 
расположенный по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Костобе, ул. Сарымолдаева, 
д.23, считать недействительным.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

13.55 “Межпрограмка”. 14.00-16.00 - 
техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 
16.10 “Сазды əуен”. 16.30  М/ф. 17.00 Т/х. 
17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата 
əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Бірлігіміз 
жарасќан”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 
19.00 “Апта жаѕалыќтары. 19.50 Т/х. 
20.35 Деректі фильм. 21.15 “Сґз маржан”. 

21.20 “Жамбылспорт”. 21.30 “Телемаркет”. 21.35 “Телеблокнот”. 
21.40 Кґркем фильм.  23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік 
баєдарлама. 00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ жабылуы.

№ Наименование показателей Сумма тыс. тенге
1 Доход от реализации продукции и оказанных услуг 20158
2 Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 17572
3 Валовая продукция 2586
4 Прочие доходы 405
5 Административные расходы 6157
6 Прочие расходы 91
7 Прибыль (убыток) -3257

Аудит провёл ТОО «Аудит сервис-96».

Ќўттыќтаймын!
Жоғары санатты 

дәрігер Тимур 
Рысқұлбековты 4 
сәуір күні болған 
туылған күнімен 
шын жүректен құт-
тықтаймын.
Дәрігер-қастерлі 

м а м а н ды қ .А д а м 
өміріне араша түсе-
тін ақ халатты жан-
дардың еңбегін 
қалай дәріптесек 
те жетіп жатыр. Алматы қаласындағы 
С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ 
ұлттық медицина университетінің 
емдеу факультетін бітіріп, 2007 жылы 
терапевт мамандығын алып шыққан 
Тимур Сегізбайұлы алдына келген әрбір 
науқасқа қажетінше көмегін көрсетіп, 
зор ілтипатқа бөленіп келеді.
Аудандық емханада 10 жылға жуық 

жүрек ауруларын емдейтін (кардиолог) 
дәрігер болып қызмет атқарып жүрген 
абзал азаматқа еңбегіңіз өрістей берсін. 
Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық 
тілеймін дегім келеді.
Игі тілекпен: Байзақ ауданының 

Құрметті азаматы, еңбек ардагері 
Есіркеп Серікбайұлы. Т-116-04-37.


