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5-бет 8-бет

Семейде PISA халықаралық зерттеуі өтті Химик ғалымдардың Ұлы Жеңіске қосқан үлесі Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіс күніне 

14
күн қалды

МЕМЛЕКЕТТІК ХАТШЫ 
Г. ӘБДІҚАЛЫҚОВАНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ 
КЕҢЕСІНІҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫ ӨТТІ
Ұлттық академиялық кітапханада өткен Ассамблея 

Кеңесінің жұмысына ҚР Парламентінің депутаттары, 
орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, 
этномәдени бірлестіктердің, өңірлік ассамблея-
лар хатшылықтарының  басшылары, ғылыми және 
шығармашыл зиялы қауым, БАҚ өкілдері қатысты.

Отырыста Қазақстан халқы Ассамблеясы жылын 
өткізу, «Бейбітшілік пен келісімнің жол картасы» 
мега жобасын, «ҚХА – 20 ізгі іс» республикалық ак-
циясын іске асыру барысы, Ассамблеяның ғылыми-
сараптамалық кеңесі қызметінің қорытындылары, 
сондай-ақ ұйымдастыру мәселелері қаралды. Ассамблея 
Кеңесі мүшелерінің және этномәдени бірлестіктердің  
атқарған жұмыстарын атап өте келе, Мемлекеттік 
хатшы «Ассамблея жылы – Қазақстанның әрбір 
азаматына дейін жетудегі басты мақсатқа қол 
жеткізуге мүмкіндік беретінін» айтты.

Мемлекеттік хатшы ҚХА Кеңесінің қорытындысы 
бойынша Қазақстан халқының ынтымағы мен бірлігін 
одан әрі нығайту жөнінде бірқатар нақты тап-
сырма берді. 

«ТІЛ – ПАРАСАТ» АТТЫ АУДАНДЫҚ 
БАЙҚАУ ӨТТІ 

Қазақстан Республикасы Консти-
туциясының 20 жылдығы, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, 
Абайдың 170 жылдығы мен Ұлы Отан 
соғысы Жеңісінің 70 жылдығына орай, 
Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында 2015 жылғы 17 
сәуірде Бородулиха ауданының 
мәдениет, тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру және спорт бөлімімен 
этнос жастары арасында қазақ тілі 
білгірлерінің «Тіл – парасат» атты 
аудандық конкурсы өтті. 

Конкурстың негізгі мақсаты: 
мемлекеттік тілді жоғары деңгейде 
меңгерген этнос жастарын анықтау 
және ынталандыру, тіл мәдениетінің 
деңгейін және мемлекеттік тілді 
қолдану беделін арттыру. 

Конкурсқа 5 ауылдық (кенттік) 
округтен 14-22 жас аралығындағы 
5 үміткер қатысты.

Конкурсқа қатысушылар ережеге 
сәйкес лексика – грамматикалық 
тест орындап, эссе жазды, соны-
мен қатар берілген тапсырмалар 
бойынша монолог құрап, өздері 
дайындап әкелген мәтінді мәнерлеп 
оқыды. 

Конкурс қорытындысы бойынша 
Комаров атындағы ОМ 9 сынып 

оқушысы Бакирланов Руслан байқау жеңімпазы атағын жеңіп алды, 
Н.Островский атындағы ОМ 11 сынып оқушысы Зверева Регина екінші 
орынды қанжығасына байласа, Ивановка орта мектебінің 8 сынып 
оқушысы Тетерюк Кристина үшінші орынды иленді. 

Конкурстың жеңімпаздары мен қатысушылары аудан әкімінің грамо-
тасымен және алғыс хатымен, сонымен қатар бағалы сыйлықтармен 
марапатталды. 

Мемлекеттік тілді дамытуға қосқан үлестері үшін Комаров атындағы 
ОМ мұғалімі – К.Молдажановаға, Н. Островский атындағы ОМ мұгалімі 
– К.Сәкеноваға және Ивановка ОМ мұғалімі – Г.Салимоваға аудан 
әкімінің атынан үлкен алғыс білдіре отырып, ана тіліміздің тұғырын 
асқақтату жолындағы еңбектеріне шығармашылық табыс тілейміз!  

А. БАЙЖУМАНОВА, 
Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт 

бөлімінің сектор меңгерушісі

23 сәуірде Қазақстан Республикасының Президенті, 
Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен 
Қазақстан халқы ассамблеясының XXII сессиясы 
өтті. Күн тәртібіндегі тақырып –  «Мәңгілік 
Ел: бір ел – бір тағдыр».

Сессия жұмысына 1500-ден аса адам қатысты. 
Олардың қатарында ассамблеяның барлық өңірлердегі 
мүшелері мен ардагерлері, республикалық және 
өңірлік этномәдени бірлестіктердің төрағалары, 
Парламент депутаттары, орталық атқарушы 
органдардың, саяси партиялардың, діни бірлестіктердің, 
Үкіметтік емес ұйымдардың, шетел мемлекеттерінің 
дипломатиялық миссияларының басшылары, жоғары 
оқу орындарының ректорлары, ғылыми және 
шығармашылық зиялы қауым мен БАҚ өкілдері бар. 

БАҚ беттерінен

ХАБАРЛАНДЫРУ

МӘҢГІЛІК ЕЛ: БІР ЕЛ – БІР 
ТАҒДЫР

2015 жылғы 15 – 16 мамырдаТарбағатай ау-
даны, Ақсуат ауылында Ырғызбай Досханаұлы 
атындағы «Қазақ күресінен» ІІІ халықаралық 

ашық турнир өтеді.
Турнирге Түркия, Қытай, Ресей, Моңғолия, 

Корея, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, 
Әзірбайжан, Армения, Грузия, Эстония, Литва, 

Беларусь, Украина елдерінен жалпы саны 38 
палуан қатысады.

Осындай ұранмен  сәуірде Астана қаласының Тәуелсіздік 
сарайында өткен жастар форумына Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, жастармен кездесті. 

Жастар форумына еліміздің барлық өңірінен 2000-нан 
астам адам жиналды. Олардың қатарында «Жас Отан» 
жастар қанатының белсенділері, мәслихаттың жас де-
путаттары, кәсіпкерлер, ғалымдар, белгілі спортшылар 
және ірі жастар ұйымдарының көшбасшылары бар. 

Шығыс Қазақстан облысының делегаттар құрамында 
Бородулиха ауданының жастары да болды, олар: Бельбеев 
Фархад Касымұлы – «Нұр Отан» партиясының «Жас Отан» 
ЖҚ аудандық бөлімшесінің атқарушы хатшысы, Боро-
дулиха ауылдық округі әкімінің орынбасары,  Хасенова 

Диляра Құмарғалиқызы – Бородулиха ауданының жастар 
орталығының директоры,  Бодомбаев Саят Берікқанұлы 
– Н.Островский атындағы орта мектеп директорының 
орынбасары, Ремнев Максим Олегович –жеке кәсіпкер.

Форумның маңызды сәті, ол әрине Қазақстан Республикасының 
Президенті, Ұлт басшысы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
жастарға арналған жалынды сөздері, жастар елбасын 
«Нұрлы Жол- Нұрсұлтан – Қазақстан!» ұранымен қарсы 
алды.

Елбасымен сұхбат барысында Нұрсұлтан Әбішұлы еліміздің 
жастарының жеңістеріне, жетістіктеріне әрдайым қуанып, 
әрқашан жастарға қолдау көрсететінін жеткізді. 

(жалғасы 2-ші бетте)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАСТАР 
ФОРУМЫНА ҚАТЫСЫП ҚАЙТТЫ
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АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Бородулиха ауданының әкімдігі 2015 жылдың 21 мамырын-

да,  сағат 15:00-де Бородулиха ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 69 
(аудандық әкімдіктің ғимараты) мекен-жайы бойынша ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер телімдерін жалға 
беру бойынша конкурс өткізеді. Жер телімдерінің тізбесі:

Ақпараттық хабарламамен белгіленген мерзімнен кешіктірмей конкурсқа 
қатысуға өтінім рәсімдеген Қазақстан Республикасының азаматтары мен 
мемлекеттік емес заңды тұлғалары, сондай-ақ шетел азаматтары, азаматтығы 
жоқ тұлғалар мен шетелдік заңды тұлғалары конкурсқа қатысуға жіберіледі.                                                                                                                                      
Конкурсқа қатысушы ретінде тіркелу үшін жеке бас куәландыратын 
құжат пен ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер телімдерін   
жалға беру кезінде конкурстарды ұйымдастыру және өткізу ережелеріне 
сәйкес конкурстық өтінім тапсыру қажет. Конкурсты өткізу шарты: егер 
оған екіден кем адам қатысса немесе конкурстық құжаттама талап-
тарына сай емес деп танылып қатысушылардың барлық конкурстық 
өтінімдері кері қайтарылса, конкурстық комисия конкурсты өтпеді 
деп таниды. 

Конкурстық өтінімдерді тіркеу хабарландыру жарияланған күннен 
басталады және ШҚО, Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Моло-
дежная көшесі, 25 «ШҚО Бородулиха ауданының жер қатынастары 
бөлімі» ММ мекенжайы бойынша жүргізіледі.

Конкурстық өтінімді берудің шекті мерзімі: 2015 жылдың 
21 мамыры, сағат 13:00. Қосымша ақпаратты 8 (72351) 22113 
телефоны бойынша алуға болады. 

Білім
Бородулиха ауданында жетім қалған, ата-анасының 

қамқорлығынсыз  қалған балаларды қолдау аясында 
Кешенді жоспар ұйымдастырылды. Жобаның мақсаты  
жетім қалған, ата-анасының қамқорлығынсыз  қалған 
балаларды Тұрғын үй жинақбанкінде жиналған 
корларының арқасында тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

Қазіргі таңда жоспарды орындау бойынша 70 бала 
және 40 кәсіпорын қатысуда. Балалардың шотында 
4,5 млн теңгеден  бар. 

1992-2014 жылдар аралығында 5 білім ошағы 
салынса, соның ішінде 522 орындық  3 мектеп, 
апаттық жағдайда болған 2 мектептің орындары 
пайдалануға берілді. 

Соңғы 3 жылда (2012-2014жж) бір білім обьектісі 
пайдалануға берілді.

Қазіргі таңда Бородулиха ауданында 34 мектеп 
жұмыс істеп тұр.

Бородулиха ауданының білім бөлімінің мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға 29,4 млрд теңге бөлінді. 
1997 жылмен салыстырғанда білімге бөлінген қаржы 
12,6 есеге өсті. Ағымдағы жылы бөлінген қаржы 
2 млрд теңге, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 5 
% жоғары.

Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім жүйесінде 
701 баланы қамтитын 3 балабақша, 425 баланы 
қамтитын 13 шағын орталық жұмыс істейді.

Бородулиха ауданы облыстық және республикалық 
жарыстарда жүлделі орындарды иеленіп жүр. 
2014 жылы әртүрлі олимпиадалар, жарыстар мен 
конкурстарға қатысушылардың саны 2000 жылмен 
салыстырғанда 3 есеге өсті.

Спорт 
Ауданымызда спорттық инфрақұрылым қарқынды 

дамуда, соңғы 3 жылдың ішінде 2 спорт зал, 3 шағын-
футбол алаңы, 2 хоккей корты пайдалануға берілді, 
ауданда барлығы 141 спорттық құрылыс бар.

БЖСМ шайбалы хоккей, футбол, шаңғы жарысы, 
гір спорты бойынша қосымша бөлімдер ашылды, 
спортпен шұғылданатындар саны 140 адамға өсті.

2014 жылғы көрсеткіш бойынша спорт қызметкерлері 
СШК-3 (Иванов Виталий, Полубоярцев Александр 
- гір спорты, Көбжасаров Мадияр – дзю-до), 230 
бұқаралық разрядтағы спортшы дайындап шығарды.

 Ауданда 11 облыс чемпионы, 23 жүлдегер, 1 ре-
спублика чемпионы, 6 жүлдегер.

2014 жылы 152 спорттық іс-шара өткізіліп, оған  
13922 адам қатысты, сондай-ақ спорттың түрлерін 
өсіру бойынша Бородулиха БЖСМ біріншілігіне 16 
ашық турнир, сондай-ақ халықтық мерекелерді 
тойлауға  арналған ауылдық округтерде 250 спорттық 
іс-шаралар  өткізілді. 

Ауданның үздік спортшыларының республикалық 
және облыстық жарыстарға қатысуға мүмкіндіктері 
бар. Көшпелі жарыстарға барлығы 328 адам қатысты, 
соның ішінде 139 БЖСМ тәрбиеленушілері.

Дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде 
шұғылданатын тұрғындар саны 11200 адамды 
құрайды, және бұл тұрғындардың 30%. 

Президенттік тест тапсыруға 4630 адам қатысты.

Мәдениет 
  Өңірдің мәдениет саласындағы жұмыстары соңғы 

жылдары тұрақты даму үстінде. Мәдениет мекемелері 
2007 жылы 16 бірлікті құраса, 2008 жылы 27 – ге жетті, 
2010 жылы 28 бірлікке толықса, 2011 жылы 33-ке 
жетті, бүгінгі күні мәдениет мекемелерінде 34 нысан 
бар, соның ішінде, 1 – аудандық мәдениет үйі, 1 – 
электронды кинотеатр, 9 ауылдық клуб, 1 аудандық 
және 21 ауылдық кітапхана, 1 Достық үйі бар. 

Аудан аумағында 4 тарих және мәдени ескерткіш, 
71 жергілікті маңызы бар архиологиялық ескерткіш 
тіркелген.

Демеушілермен Новошульба ауылдық клубына 2 
млн. 800 мың теңге сомасына театр креслолары және 
300,0 мың теңге сомасына музыкалық аппаратура 
сатып алынып материалдық көмек көрсетілді. 

Аудандық мәдениет үйінде «Гакку» және «Русские 
узоры» 8 халықтық ұжым, би ұжымдары, Вокалдық 
– инструменталдық ансамбль жұмыс істейді.

Шекаралық әріптестік шеңберінде АМҮ әртістері 
2014 жылы Барнауыл қаласындағы ШҚО мәдени 
күндеріне және Алтай өңірі Угловский ауданындағы 

«Венок дружбы» мерекесіне қатысты. АМҮ әртістері 
Алтай өңірі Горняк қаласының күніне жыл сайын, 
дәстүрлі түрде қатысып жүр. 

Аудандық «Достық үйінде» 9 этно-мәдени бірлестік 
және 2 қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді. 

Ауданда мемлекеттік тілді үйрену үшін барлық тұлғаларға 
мемлекеттік қолдау көрсетілуде. Мемлекеттік тілді 
тегін оқыту жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында 
мемлекеттік және басқа тілдерді оқыту орталығы 
жұмыс істеп отыр. 

Бүгінгі күні мемлекеттік және басқа тілдерді оқыту 
орталығында 257 тыңдаушы мемлекеттік тілді тегін 
оқиды, олардың 144 - мемлекеттік қызметші, Ағылшын 
тілін оқуды 38 адам жалғастыруда, оның 18 мемлекеттік 
қызметші, татар тілін 13 адам оқып жатыр. 

Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 2 
– дөңгелек үстел, 2- семинар, 2 – конкурс, 2 – акция 
және т.б. іс-шаралар өткізілді. 

Ауданда тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру жөніндегі жұмыстар жалғасуда. 

(Басы 1-ші бетте)
Өзінің сөзінде Елбасы Тәуелсіздік жылдары еліміздің жеткен жетістіктеріне, 

Қазақстан халқының  амандығын және бірлігін одан әрі дамытуды 
қамтамасыз ету үшін оны нығайтудың маңыздылығына назар аударды. 
Нұрсұлтан Назарбаев жас ұрпақтар өз елінің тарихын біліп, оның сал-
тымен қоғамның құндылығын сақтауының маңыздылығын атап өтті. 

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті отандық экономикаға қатысты 
бірқатар деректі факторларға тоқтады. Соның ішінде – ауа-райы, 
үлкен арақашықтық, теңізге шығу жолдарының жоқтығы, тарихи және 
мәдени мұралар. Бүгінгі таңда барлық қазақстандықтарды  жалпы 
құндылықтар – жасампаз еңбек, бейбітшілік және келісім, халық 
бірліктері, Отан үшін мақтаныш, оның зор тағдырына  ортақтастық 
біріктіреді.

- Бүгін,  мен жаңа патриотты, ер жүрек және сенімді ұрпақтың 
өсіп келе жатқанын көрдім. Сіздер қазіргі Қазақстан мұраттарында 
тәрбиеленгенсіздер. Ол сабақтың түйіні біреу ғана – «Мәңгілік ел» 
біздің өзіміздің қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы 
алға ұмтылуымыз керек. Байлығымыз да, бақытымыз да болған 
мәңгілік тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек. 
Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын. 

Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, Жасай берсін елдігіміз 
мәңгілік!», - деп аяқтады сөзін Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы.

 Іс-шара нәтижесі бойынша «Елбасымен бірге – жаңа жетістіктерге!» 
жастар форумы қатысушыларының Қазақстан жастарына үндеуі 
қабылданды. Жастар өз үндеуінде «Біздің әрқайсымыз еліміздің 
гүлденуіне өз үлесімізді қоса аламыз. Біздің отансүйгіштігімізге, 
ауызбіршілігімізге, білімге ұмтылысымыз бен еңбексүйгіштігімізге 
тек жеке жетістігіміз ғана емес, Қазақстанның болашағы да байла-
нысты. Біздің энергиямыз бен алға ұмтылудағы жігеріміз –«Мәңгілік 
Ел» идеясының қозғаушы күші.

Аудан делегаттары Ф.Бельбеев, Д.Хасенова, С.Бодомбаев, М.Ремневтер 
осындай ауқымды республика көлемінде өткен іс-шараға қатысуға 
қолдау көрсеткен басшыларға алғыстарын білдіреді. 

Осындай айшықты оқиғаға куәгер болып келген Бородулиха 
ауданының жас белсенділерінің өмірлеріндегі қуанышты сәттердің 
бірі ретінде бұл күн әрқашан естерінде қалып, ары қарай ауданы-
мызды дамытуда өздерінің ерекше үлестерін қосады деп сенеміз.

«Жас Отан» Жастар қанаты аудандық бөлімшесі

Құрылыс
  2014 жылы ауданымызда  Ф.Середина көшесіндегі 

40 үйдің 5 қабатты ғимаратын қайта күрделі жөндеуден 
өткізу жұмысы жасалып жатыр. Күрделі жөндеуден 
өткізетін «Семейпластком» ЖШС, жөндеу ақысы 
228,99 млн. теңге. 2014 жылы облыстық бюджеттен 84 
млн. теңге бөлінді. 2015 жылы облыстық бюджеттен 
көпқабатты үйдің барлық қалған жұмыстарына 206 

млн. теңге бөлініп, осы жылдың қыркүйек айына 
дейін аяқтау жоспарланған. Новопокровка ауылында 
шағын футбол алаңы салынды, 14 млн. теңге қаражат 
бөлінді.

Дмитриевка ауылында 2009 жылдан бастап шешілмей 
келе жатқан су құбыры жайлы мәселелер қаралып, 
өз шешімін тапты. Аудан бойынша басқа да құрылыс 
нысандары қарқынды бастау алуда. 
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ШҚО БОРОДУЛИХА АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
2015 ЖЫЛҒЫ 9 СӘУІРДЕГІ № 30-2-V (ШЕШІМІ 
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 2015 ЖЫЛҒЫ 16 СӘУІРДЕГІ 

3894 НӨМІРІМЕН ТІРКЕЛГЕН) 
 «2015-2017 жылдарға арналған 
Бородулиха ауданының бюджеті туралы» 
Бородулиха аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Бюджеттік кодексінің 109-бабының 5-тармағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының  1-тармағының 
1) тармақшасына және «2015-2017 жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы» 2014 жылғы 10 желтоқсандағы 
№ 24/289-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 
жылғы 27 наурыздағы № 26/317-V шешіміне сәйкес 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 3808 нөмірімен тіркелген) Шығыс Қазақстан 
облысы Бородулиха ауданының мәслихаты ШЕШТІ: 

1. «2015-2017 жылдарға арналған Бородулиха ауданының 
бюджеті туралы» Бородулиха аудандық мәслихатының 2014 
жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3616 
нөмірімен тіркелген, аудандық «Пульс района» газетінің 
2015 жылғы 20 қаңтардағы № 06-07 (6834-6835), «Аудан 
тынысы» газетінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 06-07 
(515-516) сандарында жарияланды) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

1-тармақта:
1) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«кірістер – 3351150,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 740532 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6045 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 58705 мың 

теңге;
трансферттердің түсімдері – 2545868,4 мың теңге»;
2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«шығындар – 3356985,9 мың теңге»; 
5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2015 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы 

органының резерві 11000 мың теңге мөлшерінде бекітілсін.»; 
9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«Аудандық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы 

нысаналы трансферттер 233942,8 мың теңге сомасында 
қарастырылсын.»;

13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2, 3 қосымшаларға сәйкес 2015 жылға арналған «Қала, 

аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
округі әкімінің аппараты» 123 бюджеттік бағдарламалардың 
әкімшілері бойынша шығындар жалпы сомасы 322297,6 
мың теңге көлемінде бекітілсін.»;

2, 3 қосымшаларға сәйкес 5, 11 қосымшалар жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

К. ӘПЕНОВ, сессия төрағасы
У. МАЙЖАНОВ, 

аудандық мәслихаттың хатшысы 

Бородулиха аудандық мәслихатының 
   2015 жылғы 9 сәуірдегі

                                         № 32-2-V шешіміне № 
1 қосымша       

Бородулиха аудандық мәслихатының 
   2014 жылғы  24 желтоқсандағы

   №28-2-V  шешіміне № 1 қосымша       

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БОРОДУЛИХА 
АУДАНЫНЫҢ БЮДЖЕТІ

жалғасы 4-ші бетте
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Басы 3-ші бетте

Бородулиха аудандық мәслихатының 
2015 жылғы 9 сәуірдегі            

      № 32-2-V шешіміне № 2 қосымша       

Бородулиха аудандық мәслихатының 
   2014 жылғы 24 желтоқсандағы

 № 28-2-V шешіміне № 5 қосымша

2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) 
округтердегі аппараттардың бөлінісіндегі 
«Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер» 

123.001 код бағдарламасы бойынша 
шығындар

Бородулиха аудандық мәслихатының                    
2015 жылғы 9 сәуірдегі

№ 32-2-V шешіміне № 3 қосымша       

Бородулиха аудандық мәслихатының 
  2014 жылғы  24 желтоқсандағы

 №  28-2-V  шешіміне № 11 қосымша

2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) 
округтердегі аппараттарының «Аудандық 

маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық 
округтерде автомобиль жолдарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 123.013 код 
бағдарламасы бойынша шығындар

«СОТ КАБИНЕТІ» ЭЛЕКТРОНДЫ 
АҚПАРАТТЫҚ СЕРВИСІ АРҚЫЛЫ
СОТҚА ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰЖАТТАР 

БЕРУ ТӘРТІБІ
Жеке тұлғалар және олардың өкілдері, заңды 

тұлғалардың өкілдері сотқа электронды құжаттарды 
«Сот кабинеті» сервисінде орналастырылған электрон-
ды нысандарды толтыру арқылы беруге құқылы. Ол 
үшін аталған тұлғаларға «Сот кабинеті» сервисінде 
тіркелу қажет.

«Сот кабинеті» сервисінде тіркелген тұлға элек-
тронды құжаттарды беру жүйесін пайдаланушы 
болып табылады.

«Сот кабинеті» сервисінде авторлану ЖСН неме-
се БСН және пароль арқылы жүзеге асырылады. 
Құжаттарды заңды тұлғаның өкілі берген кезде 
авторлану БСН арқылы жүргізіледі.

«Сот кабинеті» сервисінде авторлану рәсімінен 
өткеннен кейін электронды құжаттарды беру сервисін 
пайдаланушылар сотқа: 

      арызбен,   талап арызбен, басқа өтініштермен 
жүгіне алады.

Сотқа берілетін құжаттар мәтіндік пішінде жүгіндіріледі 
(қаріп 14 Times New Roman, бір жарым интервал).

Әрбір құжат электрондық құжаттарды беру жүйесіне 
жеке файл түрінде жүгіндірілуге тиіс. Файлдар саны 
сотқа берілетін құжаттар санына сәйкес болуға тиіс.

Пайдаланушы жүгіндіретін файл пішіні *doc, *docx, 
*pdf, *jpeg сәйкес болуға тиі. Әрбір файлдың ең 
үлкен көлемі 10 МВ-дан аспауға тиіс.

Электрондық құжаттарды беру жүйесін пайда-
ланушы «Талап арыз (арыз)» бөлімін және өтініш 
түрін таңдауды жүзеге асырады. 

Өтініш түрін таңдағаннан кейін пайдаланушы 
электрондық талап арыз (арыз) нысанын толты-
рады, онда мынадай деректер көрсетіледі. 

 Облыс,  талап арыз (арыз) берілетін сот, соттарда 
мемлекеттік баж төлеуден босатылған жағдайда- 
«төлемеу» алаңында белгі қойылады;

- «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Респу-
бликасы Кодексінің 541-бабына сәйкес мемлекеттік 
бажды төлеуден босатылған істер/талапкерлер са-
наты көрсетіледі;

Мемлекеттік баж сомасы, мемлекеттік баж 
«электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы онлайн 
төленетін жағдайда «онлайн төлем» алаңы толты-
рылады, төлеу туралы түбіртектің скан-көшірмесі 
жүгіндіріледі,  арыздың сипаты, істің санаты, даудың 
жалпы сомасы, процесс тараптары. 

Мемлекеттік баж екінші деңгейдегі банктер, 
электрондық терминалдар, банкоматтар және 
өзге электрондық құрылғылар арқылы төленген 
жағдайда пайдаланушы электрондық құжаттарды 
беру жүйесіне мемлекеттік баждың төленгені туралы 
төлем құжатының (төлем тапсырмалары, түбіртектер, 
чектер және басқа) көшірмесін жүгіндіреді.

 Пайдаланушы талапкер (жеке немесе заңды тұлғалар 
үшін) туралы деректерді және жеке немесе заңды 
тұлға болып табылатын жауапкер туралы деректерді 
толтырады. Егер талапкерлер немесе жауапкерлер 
бірнеше тұлға болса, олардың әрқайсысы туралы 
ақпарат көрсетіледі.

Электрондық талап арызға (арызға) құжаттардың 
электрондық нысандағы көшірмелері қоса тіркеледі.

Пайдаланушы электрондық құжаттарды беру 
жүйесіне тиісті файлдарды жүгіндіреді. Файлдарды 
жүгіндіру аяқталғаннан кейін   пайдаланушы оларды 
түзету мүмкіндігін пайдалана отырып, енгізілген 
деректердің дұрыстығын тексеруді жүзеге асырады.

Мемлекеттік бажды «электрондық үкіметтің» төлем 
шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) арқылы төлеу электрондық 
талап арыз (арыз) нысаны толтырылғаннан кейін 
жүргізіледі.

Төлем құжаты электрондық талап арыз (арыз) ны-
санына *pdf пішінінде автоматты түрде жүгіндіріледі.

Талап арыз (арыз) пайдаланушының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен куәландырылғаннан 
кейін Қазақстан Республикасы сот органдарының 
ақпараттық жүйесіне беріледі. 

 Беріліп отырған талап арыздардың нысаны мен 
мазмұнына қойылатын талаптар АІЖК-нің 150 және 
151-баптарында белгіленген.

Жіберу туралы талонның қалыптастырылуы та-
лап арызды (арыздарды) жіберуді растау болып 
табылады.

Тіркеу туралы талонның қалыптастырылуы талап 
арызды (арыздарды) тіркеуді растау болып табылады. 

Берілген талап арызды (арызды) тіркеу қабылданбаған 
жағдайда пайдаланушы «Қосымша құжаттарды 
жіберу» функциясын пайдаланып, қажетті құжаттарды 
қосымша жібере алады.

А.НАИНОВА, Бородулиха аудандық 
сотының жетекші маманы        

Бородулиха аудандық мәслихатының депутаты Бергенев 
Рахым Садуақасұлының мезгілсіз дүниеден өткеніне бай-
ланысты оның туыстарына, балаларына көңіл айтамыз.

Бородулиха а/о әкімінің аппараты

КӨҢІЛ АЙТУ

Бородулиха аудандық ЗТМО ұжымының мұрағатшысы 
Рахимова Маржан Мендіғалиқызының әкесі Аманбаев 
Мендығалидің мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
отбасына, туған туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. 

ЗТМО ұжымы
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СЕМЕЙДЕ PISA 
 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ЗЕРТТЕУІ  ӨТТІ

АБЫЛАЙ ХАННЫҢ 
ТҰСЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ
1742 жылы 20 тамызда Ор 

қаласында Ресей, жоңғар және 
қарақалпақ, қазақтардың Кіші, 
Орта және Ұлы жүздің өкілдері 
қатысқан келіссөз жүргізілді. 
Онда Ресей өкілі қазақ пен 
жоңғар арасындағы қақтығысқа 
байланысты уәж айтпақшы 
болды. Бірақ жоңғарлар оны 
тыңдаған жоқ. Олар орыс 
қамал-бекіністеріне, қазақ 

қоныстарына жақын жерде 20 мың әскер ұстап, қазақты 
мазалауын қоймады. Ендігі жерде қазақтар өз күшіне ғана 
сенуіне тура келді. Осы идеяны орнықтыруға Абылай хан 
зор күш жұмсады.

1711 жылы дүниеге келген Абылай Уәлиұлының бастапқы 
есімі Әбілмансұр болды. Ол жастай жетім қалды. 1731 жылы 
жоңғарлармен шайқаста көзге түсті.

Жоңғарияның ханы Қалдан Серен 1745 жылы өліп, 
оның мұрагерлері таққа таласты. Осы кезде оған Цинь 
империясы тиісе бастайды. Абылай осы сәтті пайдаланды. 
Ол сыр бойындағы қалаларды азат етуге кірісті. Ол бұл 
жорықта қазақ әскерлерін үш топқа бөлді. Оның бірінші 
тобын Қанжығалы Бөгенбай мен Үмбетей жырау басқарды. 
Бөгенбай басқарған 10 мың әскер Түркістанның солтүстік 
жағына, Созақ бекінісіне барып тиісуге тиіс еді.

Екінші қолды Жәнібек батыр басқарды. Оған Тәтіқара жы-
рау қосылды. Олар Сырдың төменгі ағасына қарай кетті. 
Үшінші негізгі қолды Абылайдың өзі басқарды. Жорыққа 
қатысушылар Шиелі, Жаңақорған бойымен Түркістанның 
күнбатыс жағына қарай жылжыды. Бұл топта Қабанбай, 
Баян, Сырымбет, Малайсары, Жанұзақ болды.

Жоңғар әскерін басқарған Қалдан Сереннің ортаншы ұлы 
Цевен Доржи де өз әскерін үшке бөлді. Ол өзінің басты 
күшін Абылайға қарай бағыттады. Оның қару-мылтығы, 
түйе үстіне орнатқан 15 зеңбірегі бар еді. Қазақ жасақтары 
сойыл, шоқпар, садақпен қаруланды.

Цевен Доржи өзінің ауыр қолымен Абылай әскерлерінен 
бұрын келіп, Жаңақорғанға бекініп алды. Абылай Жаңақорған 
бекінісін алуды Қабанбайға тапсырды. Сырымбетті оң 
жақ қанатқа, Баянды әскердің сол жақ қанатына қойды. 
Олардың сыртынан үш мың қолы бар Малайсары, Ора-
зымбет батырлардың әскерін топтастырды.

(жалғасы келесі нөмірде)
Дайындаған: Ә. СҰЛТАНОВ

ШҚО Бородулиха ауданы әкімінің 2015 
ЖЫЛҒЫ 16 СӘУІРДЕГІ № 3 шешімі

Жергілікті ауқымдағы төтенше 
жағдайды жариялау туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 
Заңының 33-бабы 2-тармағына, «Азаматтық қорғау 
туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 
сәуірдегі № 188 Заңының 15-бабы    3-тармағының 
16, 17) тармақшаларына, 48- бабына, «Табиғи және 
техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың сынып-
тамасын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі № 756 қаулысының   
1-тармағы 2 ) тармақшасына сәйкес, 2015 жылдың 
10 сәуірінен бастап ауа температурасының көтерілуі, 
қардың тез еруі, өзендердегі ағындылардың ұлғаюы, 
мұздардың қозғалуы, кептелудің қалыптасуы, су 
деңгейінің көтерілуі, автомобиль жолдарын шайып 
кету салдарынан туындаған жергілікті ауқымдағы 
табиғи сипаттағы төтенше жағдайларды жою 
мақсатында, Бородулиха ауданының әкімі ШЕШТІ: 

1. Бородулиха ауданының келесі ауылдық округтерінде 
жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жариялансын:

1) Переменовка ауылдық округі;
2) Бородулиха ауылдық округі;
3) Новодворовка ауылдық округі;
4) Дмитриевка ауылдық округі:
5) Новошульба ауылдық округі;
6) Новопокровка ауылдық округі;
7) Белағаш ауылдық округі;
8) Жерновка ауылдық округі;
9) Петропавловка ауылдық округі;
10) Красный Яр ауылдық округі;
11) Подборный ауылдық округі.
2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес зиян 

келтірілген объектілерді тексеру бойынша жұмыс 
комиссиясының құрамы бекітілсін.

3. Төтенше жағдайларды жою бойынша жергілікті 
атқарушы органның резервтік қоры есебінен аудан 
аумағындағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жою 
бойынша орындалған жұмыстардың шығындарын 
төлеуді жүзеге асырсын.

4. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан 
әкімінің орынбасары Б.К.Аргумбаевқа жүктелсін.

Аудан әкімі                                         Г.АКУЛОВ

Аудан әкімінің  2015 жылғы «___»______№ 
____

  шешіміне   қосымша

Бородулиха ауданының зиян келтірілген 
объектілерін тексеру бойынша жұмыс 

комиссиясының құрамы
Болат Құсайынұлы Аргумбаев  

   аудан әкімінің орынбасары, төраға         
Эльдар Төлегенұлы Қоңырбаев   

 аудан әкімі аппаратының АҚ және ТЖ 
жөніндегі бас маман, комиссия хатшысы        

      
Комиссия мүшелері

Руслан Марватжанович Абдрахманов     
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы         

Қуаныш Сембайұлы   Ризин,      
ауданның ТЖБ бастығы       

Асқар Тұмарбек,    
аудан әкімі аппаратының

заң бөлімі басшысының м.а.      
Наталья Владимировна Гузеева

ауданның экономика және бюджетті жоспар-
лау бөлімінің бас маманы           

   Юлия Валерьевна Сутормина
ауданның қаржы бөлімінің басшысы         
Арман Жабайханұлы  Тұрлыбеков
Переменовка ауылдық округінің әкімі          

Кинегул Қашкенұлы Бичуинов
Бородулиха ауылдық  округінің әкімі          

Камилаев Аманғали Қасымханұлы 
     Новодворовка ауылдық округінің әкімі           

Жолдыбеков Жарқын Оразғалиұлы
   Дмитриевка ауылдық округінің әкімі           
Талғат Мақсатұлы Жаймұхамедов

       Новопокровка ауылдық округінің әкімі 
Күлжанат Қайдарқызы Қарымова

      Новошульба ауылдық округінің әкімі           
Дюсенғали Айтқалиұлы Асаубаев     

Белағаш ауылдық  округінің әкімі           
Сергей Владимирович Позигунов  
   Жерновка ауылдық округінің әкімі

Шаймардан Әбдікәрімұлы Абдилов
    Петропавловка ауылдық округінің әкімі

Жұбанова Ляззәт Мұхамеджанқызы   
   Красный Яр ауылдық округінің әкімі

Құмархан Сиязұлы Будумбаев    

14 сәуір күні  Семей қаласындағы 
физика-математикалық бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебінде  
Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымының (ЭЫДҰ) 
үйлестіруімен кезекті  PISA  
халықаралық  зерттеуі  өтті.3 
жылда бір рет қайталанатын  
аталмыш халықаралық  зерттеу 
осыдан  15 жыл бұрын алғаш 
рет ұйымдастырылған болатын.  
Елімізде  осымен үшінші рет өткен 
PISA-ға  Семей қаласындағы На-
зарбаев Зияткерлік мектебінің  
жасы 15 ке толған 9-11 сынып-
тардан құралған 120 оқушысы 
алғаш рет өз  білімдерін сынға 
салды. Оқушылар  2 сағат тест 
тапсырып, 35 минут сауалнама 
толтырды. Тапсырмалар саны  
жаратылыстану бағыты бойын-
ша басым болды. Оқушыларға 
берілген тапсырмада   сызба, 
диаграмма, тест, логикалық 
сұрақтар қамтылды. Ал, оның 
қаншалықты  қиын  болғандығын 

зерттеу жұмыстарына қатысқан  9 «А» сынып оқушысы  Ерасыл Ер-
меков  былай  дейді: - Мен PISA халықаралық зертеуіне алғашқы рет 
қатыстым. Бұл зерттеу жұмысын абыроймен тапсыру  менің борышым 
болды. Себебі, осы арқылы біздің мектептің, өзіміздің ең бастысы 
мемлекеттің білім деңгейін айшықтайды. Менің ойымша, біздің 
ұстаздар оқушыларды PISA-ға жақсы дайындықпен жіберді. Маған 

бұл тестілеуде  51 сұрақ келді. Бұл 
ретте мен үшін  бұл сұрақтар қатты 
қиындыққа түскен жоқ. Оларға 
дұрыс жауап беру үшін логика 
мен  білім  қажет. Бір қызықтысы  
кейбір сұрақтарға жауап беру 
үшін алдыңғы сұрақтарға оралу 
қажет болды. Көп мәтінді сұрақтар 
біраз қиынға соққаны рас. Себебі 
оларды толық  оқып шығу едәуір 
уақытты шығындайды. 

Тест кітапшалары жауаптары-
мен бірге АҚШ-тағы халықаралық 
ұйымға жіберіліп, қорытындысы 
сол жақта 2016 жылы шығады 
деп күтілуде.

Б. АМАНГЕЛДІ,
Семей қ. Назарбаев 

Зияткерлік мектебінің 
баспасөз хатшысы

Бородулиха ауданының Бородулиха қазақ орта мектебінде 
аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен 17 сәуір күні «Махам-
бет оқулары» сайысы өткізілді. Жас  ұрпақты ұлы тұлғалардың асыл 
құндылықтары рухында тәрбиелеуге бағытталған игі шараға орыс 
және мемлекеттік тілде оқытатын аудан мектептерінен Махамбет 
жырларын сүйіп оқитын 26 оқушы бақ сынады. 
Махамбет жырлары – ерліктің, өрліктің, қайсарлықтың симво-
лы, елдіктің туы екені баршамызға белгілі. Байқаудың мақсаты – 
Махамбеттің асыл мұрасындай болған алдаспан жырларын кеңінен 
насихаттау. Ақын жырларын өз өнерлеріне арқау еткен оқырман 
қауымды тауып, оларға қолдау көрсету. Байқаудың ерекшелігі 
өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілде ақын өлеңдерін нақышына 
келтіре орындауы.
Байқау 3 кезеңнен тұрды. «Мен – Өтемістің, баласы Махамбет атты 
батырмын!» атты І кезеңде үміткерлер Махамбет жырын мәнерлеп 
оқыса, «Ұлы арман» кезеңінде ақынның екі күйін  орындап, 
тыңдармандардың құлақ құрышын қандырды. «Тартынбай сөйлер 
асылмын...» бөлімінде оқушылар  өз шығармаларынан ақын ру-
хына бас иіп, арнау өлеңдерін оқыды. Сайыс қорытындысы бой-
ынша ақынның 64 өлеңін жатқа оқып, көрерменді таң қалдырған 
М.Әуезов атындағы орта мектебінің 5-сынып оқушысы Серікханова 
Гүлнұр жүлделі 1-орын иеленсе, 2-орынды Зубайр орта мектебінің 
6-сынып оқушысы Төкенова Назира мен Жезкент экономикалық 
лицейінің 5-сынып оқушысы Сәкенов Санжар өзара бөлісті. Ал 
3-орынды дауыс мәнерімен ерекше көзге түскен Жезкент мектеп-
лицейінің 6-сынып оқушысы Тайрова Эвелина жеңіп алды. Соны-
мен қатар орыс тілінде білім алатын оқушылар арасынан 1-орынды 
Новопокровка орта мектебінің 5-сынып оқушысы Кульбедин Да-
нил иеленсе, 2-орын Песчанка орта мектебінің 5-сынып оқушысы 
Митрофанова Палинаға бұйырды. «Тартынбай сөйлер асылмын» 
атты бөлімі бойынша 1-орынды Бородулиха қазақ орта мектебінің 
8-сынып оқушысы Слямғалиева Әйгерім жеңіп алса, М.Әуезов 
атындағы орта мектептің 8-сынып оқушысы Мұратов Даниель мен 
Жезкент мектеп –лицейінің оқушысы Каконова Аяулым өзара тең 
түсіп, 2-орынды жеңіп алды.

Аудандық білім бөлімі

МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ



Аудан тынысы 6
ТЕЛЕДИДАР

 ХАБАР
ДҮЙСЕНБІ, 27 сәуір
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15«Незабытые истории» 

10:20Документальный фильм «Звезда Еврази» 11:00Утренний выпуск новостей 
11:15Деректі фильм «Ұлытау ұлағаты. Темір жолмен - теңіз жолына» 11:55Спе-
циальный выпуск новостей12:00Прямое включение 12:30Концерт «Арманға 
жетелей бер, Астана!»13:00Түскі жаңалықтар13:15Концерт «Арманға жетелей 
бер, Астана!»14:00Телесериал «Улыбка пересмешника»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:25Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас
»17:45«Қызық times»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Қызық times»19:00«ТВ 
Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы хабар»21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово офицера»22:00Телесериал. «А у 
нас во дворе»22:50«Жекпе-жек»23:35Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:20«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы00:55«Айтұмар»01:45«Арнайы хабар»02:15«Бюро 
расследований»02:45«Арнайы хабар»

СЕЙСЕНБІ, 28 сәуір
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь»10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и 
стрелка»10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20Премьера! 
Телесериал «Слово офицера» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:30Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«
Көзқарас»17:45«Экономкласс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. 
«Сұлтан Сүлейман»19:05«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро рас-
следований» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово 
офицера»22:00Телесериал. «А у нас во дворе»22:50«Арнайы хабар»23:20Тұсаукесер! 
«Бұйымтай» 00:05«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы00:40«Айтұмар»01:30«
Арнайы хабар»02:00«Бюро расследований»02:30«Арнайы хабар»

СӘРСЕНБІ, 29 сәуір 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша 

и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка» 
10:55«Подари детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» 
деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20Премьера! Телесериал 
«Слово офицера» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные 
мелодрамы» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника» /заключительная/15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Кө
зқарас»17:45«Мен көрген соғыс»17:55«Незабытые истории войны»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15Телесериал. «Сұлтан Сүлейман»19:10«Біздің үй»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«100 бизнес-историй» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Слово офицера»22:00Телесериал. «А у нас во дворе»22:50«Біздің 
үй»23:40Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:25«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы0
1:00«Айтұмар»01:50«Арнайы хабар»02:20«Бюро расследований»

БЕЙСЕНБІ, 30 сәуір 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша 

и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка» 
10:55«Подари детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 11:15Әр үйдің сыры 
басқа деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20Премьера! 
Телесериал «Слово офицера» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Баллада о Бомбере»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«
Көзқарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. 
«Сұлтан Сүлейман»19:05«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Моя 
история войны»20:45«Жерұйық»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Слово офицера» 22:00Телесериал. «А у нас во дворе» / заключи-
тельная серия/22:50«Біздің үй»23:30Тұсаукесер! «Бұйымтай»00:15«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы00:50«Айтұмар»01:40«Арнайы хабар»02:10«Бюро 
расследований»02:40«Арнайы хабар»

ЖҰМА, 1 мамыр
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мерекелік концерт 

/басы/11:00Утренний выпуск новостей 11:10Прямое включение12:10Мерекелік 
концерт /жалғасы/12:40«Бірлігіміз жарасқан 20 жыл» деректі фильмі13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Кино. Николай Рыбников, Нина Иванова в кинофильме «Весна на 
Заречной улице»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»16:00«Ду-
думан»17:00Кешкі жаңалықтар17:15Мультфильм. «Қазақстан – біздің ортақ шаңырағымыз» 
17:45Мультфильм. «Мақтаншақ қыз»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Мерекелік 
топтама «Достық жыры»18:45«Орталық Хабар»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Деректі 
фильм «Достық үйі»-221:00Итоговый выпуск новостей21:30Тұсаукесер! «Жеті ән» 
23:00Кино. «Земля обетованная» 01:10Кино. «Мұстафа Шоқай»

СЕНБІ, 2 мамыр 
07:02«Ду-думан»08:30«Мир в картинках» 08:55«Бармысың, бауырым?»09:40«П

родвопрос»10:00«Спорт без границ» 10:25Докуметнтальный фильм «В память о 
Нурлане Каппарове»10:55Мультфильм «Медведи-соседи»12:25Кино для всей се-
мьи. «Дорогая, мы себя уменьшили»13:45«Орталық Хабар»14:40Тұсаукесер! «Жеті 
ән»16:15Кино «Сумерки. Сага. Затмение»18:20Концерт Ш. Қалдаяқов «Әнім сен 
едің»19:50«Бенефис-шоу» 21:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау бағдарламасы 
22:00Мегахит. Премьера! Райан Гузман, Бриана Эвиган в фильме «Шаг вперёд: 
всё или ничего»23:50Кино. «Мінсіз жігіт»01:20Деректі сериал «Айрықша туған 
айымдар»

ЖЕКСЕНБI, 3 мамыр 
07:02«Ду-думан»08:30«Айбын»09:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау 

бағдарламасы 09:55«Ас арқау»10:15«Спорт әлемі»10:40Мультфильм. «Кино о гор-
дой семье»12:10Кино. «Лимонадный рот» 13:20«Бенефис-шоу»14:30Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»15:10Сергей Юрский, Лев Дуров, Гамида Омарова в комедии Юлия 
Гусмана «Не бойся, я с тобой!»17:50Концерт. Досымжан Таңатаровтың «Отаным 
десем...» атты ән кеші19:50Тұсаукесер! «Қызық times»21:00Информационный ка-
нал - аналитическая программа «Жетi күн»22:00Мегахит. Арнольд Шварценеггер в 
боевике «Саботаж»23:55Кино. «Бейғам бойжеткен» 01:55Деректі сериал «Айрықша 
туған айымдар»

ҚАЗАҚСТАН 
ДҮЙСЕНБІ, 27 СӘУІР 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта. Kz»11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Қыздар». Теле-

хикая. 2-бөлім 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 

12:55 «Дауа». (с субтитрами)13:25 «Білгірлер бәйгесі». Интеллектуальдық сайыс14:15 
«Ақсауыт». Әскери-патриоттық бағдарлама (с субтитрами) 14:50 «Джунгли кітабы». 
Мультхикая. 2-маусым. 12-бөлім 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10 «Келін». Телехикая. 1358-1359-бөлімдері 17:00 «Менің Қазақстаным»17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10 «Айналайын». 3-маусым. 15-бөлім 18:50 
«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир 19:35 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 3-бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «СЫРҒАЛЫМ». 
Телехикая. 2-маусым. 31-бөлім 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 
22:50 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1360,1361-бөлімдері 23:40 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР0:40 «Өзекжарды»1:00 «Көкпар». Ұлттық ойын 1:45 «Дауа». (с 
субтитрами) 2:15 «Шын жүректен!». Реалити шоу 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

СЕЙСЕНБІ, 28 СӘУІР 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 31-бөлім. 10:50 

«Айтуға оңай...» 11:35 «Қыздар». Телехикая. 3-бөлім 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55 «SPORT.KZ» 13:15 «Алаң» ток-
шоуы 14:00 «Сыр-сұхбат» 14:30 «Айдаһар мінген шабандоздар». Мультхикая. 
4-бөлім 14:55 «Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 13-бөлім 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10 «Келін». Телехикая. 1360-1361-бөлімдері 
17:00 «Келбет» (с субтитрами) 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 
«Айналайын». 3-маусым. 16-17-бөлімдері 19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:35 
ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 4-бөлім 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...». 21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 32-соңғы бөлімі 
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 22:50 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1362, 1363-бөлімдері 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Өзекжарды» 1:05 «Сыр-сұхбат» 1:35 «Шарайна». Теле-
саяхат. 2:05 «Келбет» (с субтитрами) 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

СӘРСЕНБІ, 29 СӘУІР 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 32-соңғы бөлімі. 

10:50 «Айтуға оңай...». 11:35 «Қыздар». Телехикая. 4-бөлім. 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба. 12:55 «Заң және біз». 13:35 «Қылмыс 
пен жаза. 14:00 «Поэзия әлемі». 14:30 «Айдаһар мінген шабандоздар». Мультхикая. 
5-бөлім. 14:55 «Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 14-бөлім. 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир. 16:10 «КЕЛІН». Телехикая. 1362,1363-бөлімдері. 
17:00 «ҚАМАЛ ҚОРҒАҒАН ҚАЗАҚ». Арнайы тележоба. 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ». 18:10 «Айналайын». 3-маусым. 18-19-бөлімдері. 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ». 19:35 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 5-бөлім. 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...». 21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 
2-маусым. 1-бөлім. 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба. 22:50 
ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1364, 1365-бөлімдері. 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ». 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР. 0:45 «Өзекжарды». 1:10 «Қамал қорғаған 
қазақ». Арнайы тележоба. 1:40 «Ас болсын!». 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев». 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

БЕЙСЕНБІ, 30 СӘУІР 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 1-бөлім. 10:50 

«Айтуға оңай...». 11:35 «Қыздар». Телехикая. 5-бөлім. 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 12:45 «Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба. 12:55 «Агробизнес» (с субтитрами). 13:20 
«Журналистік зерттеу». 13:40 «Сіз не дейсіз?». 14:10\ «Жан жылуы». 14:35 «Айдаһар 
мінген шабандоздар». Мультхикая. 6-бөлім. 14:55 «Джунгли кітабы». Мультхикая. 
2-маусым. 15-бөлім. 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир. 16:10 «Келін». Теле-
хикая. 1364,1365-бөлімдері. 17:00 «Қазақ даласының құпиялары». Деректі фильм. 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР. 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ». 18:10 «Айналайын». 3-маусым. 20-21-бөлімдері. 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС». 19:35 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Теле-
хикая. 6-бөлім. 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...». 21:50 ТҰСАУКЕСЕР! 
«КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 2-бөлім. 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба. 22:50 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1366, 1367-бөлімдері. 23:40 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ». 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР. 0:45 «Өзекжарды». 1:05 
«Қылмыс пен жаза». 1:25 «Қазақ даласының құпиялары». Деректі фильм. 1:55 «Мәлім 
де беймәлім Қазақстан». 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев». 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖҰМА, 1 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ БІРЛІГІ КҮНІ. 7:00 «ТАҢШОЛПАН». Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама. 10:00 «Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 2-бөлім. 10:50 
«Ағайынбыз бәріміз». Концерт. 11:50 «Қыздар». Телехикая. 6-бөлім. 12:40 «ИМАН 
АЙНАСЫ». 13:05 «Ұлы жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба. 13:20 «Ұлттық шоу». 
14:25 «Қазақстан - біздің ортақ шаңырағымыз!». Мультфильмдер. 14:45 «Бала-
мен бетпе-бет». 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир. 16:10 «Келін». 
Телехикая. 1366,1367-бөлімдері. 17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ». 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ». 18:10 «Ғасырлар үні». 18:40 «Жайдарман» Үздік әзілдер. 19:00 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» (с субтитрами). 19:35 «Қыздар». Телехикая. 7-бөлім. 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...». 21:50 Мерекелік концерт. 22:50 
ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1368, 1369-бөлімдері. 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ». 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР. 0:45 «Өзекжарды». 1:05 Жерар Депар-
дье, Нұржұман Ықтымбаев, Болат Қалымбетов, Наталия Арынбасарова, Наталья 
Гвоздикова «Жиде. Кешіккен махаббат» комедиясында           2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев». 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

СЕНБІ, 2 МАМЫР 
7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт. 8:10 «Қымызхана». 8:40 

«АГРОБИЗНЕС» (с субтитрами). 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама. 
10:05 «ДАУА» (с субтитрами). 10:40 «Ас болсын!». 11:25 «Әзіл әлемі». 13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». Интеллектуальдық сайыс. 13:45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ». 14:15 «Ағайынды» 
Телихикая. 1-3 бөлімдері. 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 17:50 «Қазақстан - біздің ортақ 
шаңырағымыз!». Мультфильмдер. 18:50 Бекжан Әшірбаевтің шығармашылық 
кеші. 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР. 21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ». 22:35 «ЖАЙДАРМАН». 
Республикалық Премьер Лига. 1/8 финал. 2-топ. 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР. 0:45 Джим 
Керри, Теа Леони, Алек Болдуин, Ричард Дженкинс «Алаяқ Дик пен Джейн» 
комедиясында . 2:20 «Ғасырлар үні». 2:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ЖЕКСЕНБІ, 3 МАМЫР 
7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт. 8:00 «Қымызхана». 

8:30 «АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық бағдарлама (с субтитрами). 9:00 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ». Таңғы ақпаратты-танымдық бағдарлама. Тікелей эфир. 10:30 «БА-
ЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ». 10:50 «Қазақстан - біздің ортақ шаңырағымыз!». Мультфиль-
мдер. 11:55 «Шарайна». Телесаяхат. 12:25 «Ұлттық шоу». 13:45 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 
(с субтитрами). 14:15 «Ағайынды» Телихикая. 4-6 бөлімдері. 16:50 «МӘҢГІЛІК 
ЕЛ». Концерт. 18:20 «Әзіл әлемі». 20:00 «АПТА. КZ». 21:05 «АСЫЛ АНА». Сәкен 
Майғазиевтің шығармашылық кеші. 23:05 «АЛАҢ» ток-шоуы. 23:55 Дэнни Гло-
вер, Рэй Лиотта, Дэнис Лири «Піл» операциясы» комедиясында. 1:40 «КӨКПАР». 
Ұлттық ойын. 2:20 «АПТА. КZ» 
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Аудан тынысы 7
Ғарыш дидар

Россия 1
Понедельник, 27 Апреля
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 Вести. Де-
журная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 Т/с «Чужая жизнь». 12+21:15 «Прямой 
эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Х/ф «Все сокровища мира». 12+02:55 Д/ф «Как 
убивали Югославию. Тень Дейтона». 12+03:55 
«Сухой. Выбор цели».05:00 Х/ф «Долгие версты 
войны».06:40 «Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца». 12+

Вторник, 28 Апреля
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 Вести. Де-
журная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 Т/с «Чужая жизнь». 12+21:15 «Прямой 
эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Х/ф «Все сокровища мира». 12+03:00 «Без свидете-
лей. Павел Фитин против Шелленберга». 12+04:00 
«Операция «Анадырь». На пути к Карибскому кри-
зису». 12+05:00 Х/ф «Долгие версты войны».06:25 
«Горячая десятка». 12+07:30 «Комната смеха».

Среда, 29 Апреля
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50, 07:45 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 Т/с «Чужая жизнь». 12+21:15 «Прямой 
эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Х/ф «Все сокровища мира». 12+02:00 Д/ф «Специ-
альный корреспондент». 16+04:05 Х/ф «Долгие 
версты войны».05:30 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 12+06:30 «Комната 
смеха».

Четверг, 30 Апреля
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 Вести. Де-
журная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 Т/с «Чужая жизнь». 12+21:15 «Прямой 
эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
«Юморина». 12+01:55 Х/ф «Салями». 12+05:35 Х/ф 
«Моя улица».07:05 «Сухой. Выбор цели».

Пятница, 01 Мая
08:05, 07:00 «Комната смеха».08:40 Х/ф «По се-

мейным обстоятельствам».11:30 Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию художественной гимна-
стики.13:00, 17:15 Х/ф «Каждый за себя». 12+17:00, 
23:00 Вести.18:55 «Disco дача». Весенний концерт. 
12+21:05 «Измайловский парк». 12+23:35 Х/ф «Вме-
сто нее». 12+03:20 Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль оглы.04:55 Х/ф «Бедная Liz». 12+

Суббота, 02 Мая
08:00 Х/ф «Неподдающиеся».09:35 «Сельское 

утро».10:05 «Диалоги о животных».11:00, 14:00, 
17:00, 23:00 Вести.11:10, 14:10, 17:20 Местное время. 
Вести-Москва.11:25 «Военная программа».11:50, 
06:50 «Планета собак».12:25 «Субботник».13:05 Д/ф 
«Победоносец».14:20 100-летие Владимира Зель-
дина.16:00, 17:30 Х/ф «Отец поневоле». 12+18:25 
Т/с «Братья по обмену». 12+23:35 Х/ф «Вместо 
нее». 12+03:20 «Небо на ладони». Юбилейный 
концерт Сосо Павлиашвили.04:55 Х/ф «Майский 
дождь». 12+07:20 «Комната смеха».

Воскресенье, 03 Мая
08:20 Х/ф «Мимино».10:20 «Вся Россия».10:30 

«Сам себе режиссер».11:20 «Смехопанорама».11:50 
«Утренняя почта».12:30 «Сто к одному». Телеи-
гра.13:20 Местное время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе.14:00, 17:00, 23:00 Вести.14:10, 07:05 
«Россия. Гений места».15:10, 17:25 Юбилейный 
концерт. «Лев Лещенко и Владимир Винокур 
приглашают...».

18:15 Т/с «Братья по обмену». 12+23:35 Х/ф «Ис-
тина в вине». 12+03:20 Х/ф «Мама, я женюсь». 
12+05:15 Х/ф «Домоправитель». 12+

ТВ3 
Понедельник, 27 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 Д/с «Вокруг 

света» 16+13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Без 

2015 жылдың 27 сәуір - 3 ма-
мыр арасындағы алдағы аптаға 

арналған жұлдыз жорамал
Тоқты. 21.03-20.04. Бұл жаңару мен өзгерістер 
кезеңі болғанымен, күтілетін нәтижені үнемі 
алып  келе бермейтін кезең. Сонымен қатар 
Тоқтылардың іскерлік белсенділігі, сіздің та-

быс табу немесе табыстың жаңа көздерін табу 
қабілетіңіз сияқты күшеюі мүмкін.  

Торпақ. 21.04-21.05. Осы кезеңде сіз өзгерістер 
қажеттілігін сезетін боласыз, сондықтан жаңа 
шешімдерді, іс-әрекет әдістерін, мүмкін жаңа 

жұмысты, қызмет түрін де белсенді іздей бастай-
сыз. Осы уақытта өмірлік қуаттың нығайтып және 
жоғары оптимизммен сізге өзіңізге көбірек сену 
керектігін және сізді дұрыс жолдан тайдырып 

немесе 
Егіздер. 22.05-21.06. Егіздер энергетикалық тежелу 

жолағына тап болады, осы кезде сіз сәуірдің 
бірінші және екінші онкүндігіндегідей белсенді 

боласыз, ал тілектеріңіз бұрыңғыдай көп болады. 
Осы уақытта сіздің мансабыңызда да төмендеу 
болуы мүмкін, сондай-ақ аса жоғары талаптар 
қоюдың және өз әрекеттеріңізден айтарлықтай 

нәтижені күтудің қажеті жоқ, себебі барлық істер 
үлкен қиындықпен жылжитын болады. 

Шаян. 22.06-22.07.  Бұл уақыт жаңа қызметті 
бастауға, жаңа жұмыс орнына ауысуға, сондай-ақ  

сіздің бизнесіңізге, істеріңізге қолдау көрсетуге 
дайын басшылық пен демеушілермен келіссөздер 

жүргізуге қолайлы. Сіздердің көбіңіз саяхатқа 
аттануға, жұмыс орнын, тұрғылықты жерді немесе 

айналаны ауыстыруға дайын болады. 
Арыстан. 23.07-23.08. Осы уақытта Сіздің өмірлік 
тонусыңыз әлсірейді, сондықтан, егер сіз белсенді 
әрекетке бағытталатын болсаңыз, бұл сізге бұрын 

бастаған жобаларды аяқтауға кедергі келтіруі 
мүмкін. Сонымен қатар сіздің басшылық пен 

әріптестермен қарым-қатынасыңыз нашарлауы 
мүмкін. 

Бикеш. 24.08-23.09. Бұл кездесулер, кештер, 
тілдесулер, өз жоспарларыңызды талқылау мен 

оларға жаңа жақтастарды тарту үшін, және 
сәйкесінше өмірдегі өзгерістер мен серіктестік 

қатынастар үшін қолайлы кезең. Өнерпаз 
Бикештер осы кезеңді өз байланыстарын 

кеңейтуге, рухани өзін-өзі тануға, оқу мен жаңа 
бастамаларға дайындалуға арнаса болады. 

Таразы. 24.09-23.10. Таразыларға істерде 
әлденеге үміттенудің, сондай-ақ табысқа, немесе 

кез келген оқиғаларды тездетудің қажеті жоқ, 
тым белсенді және шыдамсыз ұстаным Сіздің 

пайдаңызға болмауы мүмкін, және жақын арада 
Сіз сыншылдардың көздеуінде, сонымен қатар 
жайысыздықтар ортасында болып қалуыңыз 

мүмкін. 
Сарышаян. 24.10-22.11. Сарышаяндар істерге 
қарағанда, сауық-сайранған көп көңіл бөлетін 

болады. Осы уақытта Сіздің энергиялық 
әлеуетіңіз өседі, бұл Сізді анағұрлым белсенді 

және әрекетшіл етеді. Сонымен бірге Сіздің 
шығармашылық әлеутіңіз жоғарылайды, 

таңғажайып бір әлденені құру мен беделге 
ие болу ниеті пайда болады. Сондай-ақ Сіз 

аса тілектес бағытталатын және Сізге көмекке 
жүгінетіндердің барлығына қолдау көрсетуге 

дайын боласыз. 
Мерген. 23.11-21.12. Мергендерде өмірлік 

әлеуеті төмендеуі мүмкін, сонымен бірге сіздің 
жігерлілігіңіз, өжет қабілетіңіз бен мақсатқа 
жетудегі қажырлылығыңыз бәсеңдейді. Осы 

уақытта, сын немесе дау-жанжалдардың отына 
түсіп қалмау үшін, сізге өз міндеттеріңіз бен 

уәделеріңізге анағұрлым жауапты қарау қажет. 
Тауешкі. 22.12-20.01.  Тауешкілер бастық не-
месе қандай да бір қаржы компаниясының 
дарынды көшбастысы рөлінде өздерінің ең 
жақсы қасиеттерін білдіре алады. Сонымен 

қатар Тауешкілердің өздеріне деген сенімділігін, 
жасампаз қуатын және ұйымдастырушылық 

қабілеттерін атап өтуге болады, олар осы 
кезеңде басшылықпен, қол астындағылармен, 

сондай-ақ жұртпен табысты және сенімді 
тілдесе алады. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02.  Суқұйғыштардың 
өздерінің айналасында қалыптастыратын жақсы 

ниеттестіктері мен позитивтік эмоциялық 
фоны сізге кәсіби тұрғыдан да көмектеседі, 
себебі басшылық пен әріптестермен өнімді 

серіктестіктің арқасында сіз басталған 
істерді сәтті аяқтай аласыз. Айналадағылар 
көңіл аудару белгілерін, сондай-ақ көптеген 

Суқұйғыштардың идеялары мен жоспарларына 
ортақтасуға дайындығын білдіретін болады. .

Балықтар. 20.02-20.03. Балықтар қарама-қарсы 
жақ үшін өте тартымды және сексуалды болады, 

сондықтан романтикалық қарым-қатынастар 
үйлесімді болуы мүмкін, сезімдер күшейеді, 
тереңдейді. Позитивтік өзгерістер күнделікті 
кәсіби қызметке де қатысты болуы мүмкін. 

свидетелей» 16+16:00 Д/с «Городские ле-
генды» 12+17:00, 17:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00, 
04:00 «Х-версии. Другие новости» 12+21:30 
Т/с «Пятая стража» 16+22:30, 23:30 Т/с 
«Тринадцать» 16+00:30, 01:20 Т/с «Чер-
ный список» 16+02:15 Х/ф «Ночной рейс» 
16+04:30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+06:00, 
07:00, 07:55 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Вторник, 28 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:30 Т/с «Тринадцать» 16+14:30 Т/с 
«Загадки истории. Пророчества о Судном 
дне 12+15:30 Д/с «Городские легенды» 
12+16:30, 21:00, 04:45 «Х-версии. Другие 
новости» 12+17:00, 17:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+00:30, 01:20 Т/с «Чер-
ный список» 16+02:15 Х/ф «На крючке» 
16+05:15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
0+07:00, 07:55 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Среда, 29 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:30 Т/с «Тринадцать» 16+14:30 
Т/с «Загадки истории. Секреты пира-
мид 12+15:30 Д/с «Городские легенды» 
12+16:30, 21:00, 04:00 «Х-версии. Другие 
новости» 12+17:00, 17:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 
Т/с «Пятая стража» 16+00:30, 01:20 Т/с 
«Черный список» 16+02:15 Х/ф «Битва 
за сокровища» 16+04:30 Х/ф «Паранор-
мальное явление» 16+06:15, 07:15, 08:10 
Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Четверг, 30 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:30 Т/с «Тринадцать» 16+14:30 
Т/с «Загадки истории. Серые 12+15:30, 
06:30 Д/с «Городские легенды» 12+16:30, 
21:00, 04:15 «Х-версии. Другие новости» 
12+17:00, 17:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 
Т/с «Пятая стража» 16+00:30, 01:20 Т/с 
«Черный список» 16+02:15 Х/ф «Заблуд-
шие» 16+04:45 Т/с «Битва за сокровища» 
16+07:15, 08:10 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Пятница, 01 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+11:00 Т/с 

«После дождичка в четверг 0+12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 
01:00, 01:30 Т/с «Слепая» 12+02:00 Х/ф 
«Если свекровь - монстр...» 16+

04:00 «Европейский покерный тур» 
18+05:00 Т/с «Заблудшие» 16+07:00, 
07:55 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Суббота, 02 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 «Школа 

доктора Комаровского» 12+13:00 Х/ф 
«Майская ночь, или Утопленница» 0+14:10, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10 Т/с 
«Тайный круг» 12+20:00 Х/ф «Ведьмы» 
0+22:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+00:00 
Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только вперед» 
12+02:00 Х/ф «Эон Флакс» 12+03:45 Х/ф 
«Пивной бум» 16+06:00 Д/с «Городские 
легенды» 12+07:00, 07:55 Т/с «Гавайи 
5-0» 16+

Воскресенье, 03 Мая
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+11:00 

«Школа доктора Комаровского» 12+11:30 
Д/с «Вокруг света» 16+12:30 Х/ф «После 
дождичка в четверг» 0+14:10, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:10 Т/с «Тайный круг» 
12+20:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+22:00 
Х/ф «Индиана Джонс и храм Судьбы» 
12+00:15 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 12+02:45 
Х/ф «Коронадо» 16+04:30 Х/ф «Прокля-
тый Юнайтед» 16+06:30 Х/ф «Пивной 
бум» 16+
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МЕНІҢ АРҒЫ АТАМ-ФАЗЫЛ

  Жыл сайын мамыр айының ба-
сында қаншама адам сол сұрапыл 
соғыс жылдарын күйінішпен еске 
алып, тірілерге бас иеді. Биыл еліміз 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
70 жылдығын атап өтеді.

 Ұлы Отан соғысы. Бұл соғыс 
ең ұзақ және қанды соғыс болды.
Көптеген адамдардың өмірін алып 
кетті. Көзі көргендер бұл жылдар-
ды өкінішпен, қорқынышпен еске 
алады. Ал тірі қалғандар соғыс 
кезін еске алғылары келмейді.

 Менің атамның өмірі де Ұлы 
Отан соғысымен байланысты.
Менің атам Бектембаев Фазыл 
1921 жылы 5 қыркүйекте Семей 
облысы (қазір Шығыс Қазақстан 
облысы), Жарма ауданы, Мари-
новка ауылында дүниеге келген. 7 
сынып бітірген. 17 жасында атам 
жетім қалған.

Бала кезінен математикаға ерек-
ше бейімділігі байқалған. Атам 
еңбек жолын 1938 жылы Семей 

облысы «Жаңа-Тірлік» колхозының 
тракторлық бригадасында есепші 
болып бастады.

1942 жылы фронтқа алынып, 
Курск доғасында 229 атқыштар 
полкінде танкіге қарсы қарудың 
көздеушісі болған. Курск шайқасы 
тарихқа Ұлы Отан соғысының ең 
маңызды оқиғаларының бірі болып 
енді. Ол Курск шайқасында ауыр 
жараланып, 1943 жылы сәуірде 
елге қайтты.

Менің атам соғыс туралы қинала 
еске алады. Қаншама адам туы-
старына оралмады, қайтыс болды.
Оның ағалары Мұқан Бектембаев, 
Құсман Сапарғалиевтар хабарсыз 
кетті. Ол өзінің соғыстан тірі 
қалғанына тәуба етеді. Тіршілік 
бәрінен қымбат. Осы бейбіт 
өмір сүріп отырғанымыз-біздің 
бақытымыз. Курск шайқасын атам 
былай деп еске алады:  «Есімде ауыр 
шайқастар қалды. Жер мен көк 
жанып жатты. Танктердің дүбірі 
жер сілкінісінен кем болмады.Танк 
танкке, солдат солдатқа қарсы 
тұрды. Қатты жарылыстан, құлақ 
тұнып, қан ақты. Атқан оқтан 
бензобактар жанып танкистер 
күйіп өлді. Снаряд жарылысы бізді 

жан-жаққа лақтырды. Есімді жия салысымен қаруымды 
іздедім, соғыс заңы бойынша қарусыз қалған солдат 
сатқын не қашқын болып саналады. Мен иығымнан 
және екі аяғымнан жараландым. Екі аяғымның етін 
жұлып әкеткен. Орыстың аға лейтенанты, екі 
аяғымды орап «Енді өмір сүресің» деді. Самолеттер 
дала асханасын бомбалады, өйткені аш солдаттар 
соғыста женіледі деп ойлады. Бірақ ешкім тамақ 
туралы ойламай, тек жеңуді ғана аңсады.

Атам елге оралған соң денсаулылығына қарамастан 
жұмыс істеді. Мектеп жанындағы интернатта 
менгеруші болды. 1947 жылдан бастап Кокпекті 
ауданының совхоздарында есепші, бас есепші болып 
қызмет істеді. Атам жастарды есепшілікке баулып 
үйретті, олар атама дән риза.

70 жасқа келгенше еңбек етіп, 1991 жылы 
зейнеткерлікке шықты. 1946 жылы атам от-
басын құрды. Оның жұбайы, менің апам Смаи-
ылова-Бектембаева Баткеш Аймухамбетқызы 
1927 жылы туған. 13 жасында тұл жетім қалып, 
көп киындық көрген. Балалық шағы соғыс кезіне 
тап келген апам аштық, қиындық көріп, барлық 
балалар сияқты ол да еңбек етіп, Женіс күнін 
жақындатты.

Атам екеуі 62 жылдан астам бірге өмір сүрді. 
4 ұл, 6 қыз өсірді.

 1967 жылы Талғар шаруашылық техникумының 
«Ауылшаруашылық өндірісінің бухгалтері» 
мамандығын үздік бітірді. Қазір 6 баласы, 13 
немересі, 14 шөбересі бар.

Ұлы Отан соғысында ерлік пен батырлық көрсеткен 
атам Ұлы Отан соғысының 1-дәрежелі орденімен, 
маршал А.Гречконың медалімен, белгісімен, маршал 
Жуков медалімен, Ұлы Отан соғысының мерейтойлық 
20,25,30,40,50,60,65 жылдық медальдарымен на-
градталды. «Астанаға 15 жыл», «1941-1945 ж.ж. 
соғыс ардагері», «Еңбек ардагері» медалі және 
басқа да медальдармен марапатталған.

Атам «Ең басты награда-ол өмір дейді».
Бүгін таңда Семей қаласындағы үлкен шаныраққа 

еліміздің әр түкпірінен туыстары, құдалары, бала-
лары, немерелері, шөбелері мерекесімен құттықтап 
келіп жатады. Балаларына батасын беріп, Отан 
үшін адал еңбек етулерін тапсырады.

Мен атам Фазылдың тегін алып жүргенімді 
мақтан етемін. Атамды қуанту үшін жақсы оқып, 
тәрбиелі боламын. Сөйтіп атамды бақытты 
еткім келеді. «Менің бақытым – балаларымның 
бақытты, табысты болуы» дейді ол.

Ұлы Женістің 70 жылдық мерейтойы келе жа-
тыр. Мен қадірлі де сүйікті атамды және барлық 
ардагерлерді ұлы мейраммен құттықтағым келеді.
Бақытты да,бейбіт өмірім үшін бәріне рахмет 
айтамын. Ардагерлер алдында басымды иемін. 
Аспаннан бұлт төнбесін, әрқашан күн сөнбесін 
дегім келеді.Бұл ерлікті мәнгі ұмытпаймыз!

 А.ФАЗЫЛОВА, 7-ші сынып оқушысы

ХИМИК ҒАЛЫМДАРДЫҢ ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

 Р.ТЮТЕНОВА 
Ұлы Жеңіске биыл 70 жыл толып 

отыр. Жеңіс! 1945 жылдың 9-мамыры 
күні дәл осы шаттық хабарды естіп 
тұрып, бүкіл әлем теңселіп кетті. 
Жер жүзі халықтарының жүректері 
қуаныштан лүпіл қақты... Кеңес 
Одағының тұрғындары 5 жыл бойы 
күндей күркіреген соғыста – 1418 
күн мен түндерде, бүкіл жігерімен 
Жеңіске ұмтылған... Біз Жеңіс күнін 
жақындатқан, қаратүнек фашизмге 
қарсы жан аямай күрескен әрбір 
жауынгерге қарыздармыз. Ұлы Отан 
соғысы және Ұлы Жеңіс. Бұл екі 
сөз бір-бірін толықтыра түседі. Ұлы 
Жеңіс біздің халқымыздың орасан 
зор құрбандарымен келген қасіретті 

арифметикасы, бұрынғы КСРО 
құрамында болған елдердің ортақ 
тарихы, мәңгі жазылмас жарасы. 

Соғыс салған зардап әлі күнге дейін 
толық жойылған жоқ. Олардың Отан 
үшін қан кешкен әрбір қадамы, 
жеңісті жақындата түскен әрбір 
күні ұмытылмайды. Өйткені, ерлік 
шежіресі ұрпаққа ұлағат, ертеңгі 
күнге үлгі боларлық сабақ. Биыл 
ТМД елдері осы соғыстағы ортақ 
ұлы Жеңістің 70 жылдығын мере-
келеуде. Біз, соғыстан кейін туған 
ұрпақ кешегі Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы аға ұрпақтың – қазақтар 
мен қазақстандықтардың жанкешті 
ерлігі туралы тек оқулықтардан, 
көркем әдебиеттен және кино-

туындылардан ғана білеміз. 
Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында 

Ұлы Отан соғысында қаза тапқан 
боздақтардың рухына бас иіп, 
олардың ерлігінің саяси мәнін дұрыс 
түсініп, бағалау– кейінгі буынның 
азаматтық парызы. Соғыста біздің 
ата-әкелеріміз ежелден еркіндік 
аңсаған ер қазақтың өршіл ру-
хын, батырлығын әлемге паш етті. 
Қазақстанның Ұлы Жеңіске үлесі 
айрықша болды. Республикамыздың 
халқы қаһарлы жылдары тас- түйіндей 
бекінді. Қазақстан халқының соғыс 
қажеттеріне жұмылдырылуы 24% 
жеткен. Ал екі майданда бірдей 
соғысқан Германия халқының 
соғысқа жұмылдырылуы 12 % 
болған. Осы деректен-ақ тылдағы 
еліміз халқына қандай ауыртпалық 
түскенін айқын көруге болады. Салмақ 
әйелдер мен жасөспірімдерге түсті. 
Соғыс жылдары өнеркәсіпте еңбек 
еткендердің 50%, жеңіл, сондай- ақ 
тамақ өнеркәсібінде 85-90%, ауыл 
шаруашылығында 80% астамы әйелдер 
болды. Қазақстанда соғыс жылдары 
жұмыс істейтін жастар 35-40% құраған. 
Осындай жұмысшылар құрамымен 
КСРО-да өндірілген молибденнің 
60%, металдық висмуттың 65%, 
полиметалл рудаларының 79%, 
мыстың 35%, қорғасынның 83% 
берді. Батыс аудандардан көшірілген 
220 кәсіпорынды қабылдап, қысқа 
мерзімде іске қосты. Өз халқының 
тұрмыстық-әлеуметтік жағдайы 
төмен бола тұрса да республика-
мыз соғыс жылдары орталыққа 4 

829 мың тонна астық, 600 мың 
тонна ет тапсырды. Республика 
малшылары Қызыл Армияға 110 
мың ат берді, бұл 10 атты әскер 
дивизиясын құруға жетті. Соғыс 
өртіне шалынған аймақтардан 
эвакуацияланған жүздеген мың 
адамдарды, кейіннен саяси қуғын-
сүргінге түсіп, депортацияға ұшыраған 
1 миллионға жуық әртүрлі этнос 
өкілдерін қабылдады.

Ұлы Отан соғысы жылдарында 
фашистік Германияны жеңуге 
барлық еңбекші халықпен бірге 
ғалымдар да белсенді ат салысты. 
Химик- ғалымдар дәрілік препарат-
тар, авиация үшін жеңіл құймалар, 
броньді болат дайындауға мате-
риалдар, каучук , жоғары октанды 
бензин, «Катюшаның» реактивті 
снарядтарына отын, жарылғыш 
заттар, әртүрлі материалдар 
өндірісінің жаңа әдістерін ойлап 
тапты. Химиялық өнім шығару 
соғыстың соңына қарай соғысқа 
дейінгі деңгейге жақындады, ал 1945 
жылы 1940 жылдың деңгейімен 
салыстырғанда 92% жетті.

Зубаир орта мектебінде өткен Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған 
химия- биология апталығында химик-
ғалымдардың жеңісті жақындатуға 
қосқан үлесі жан- жақты қарастырылды, 
10 сынып оқушылары көлемді 
презентация жасап, Қ.Сәтпаев, 
А.Арбузов, А.Фрумкин, Н.Семенов 
Н.Мельников, М.Дубинин,С.Воль-
фкович, А.Ферсман, И.Кнунянц, 
С.Наметкин, В.Каргин, Ю.Клячко 
сынды ғалымдардың еңбектерімен 
таныстырды. Бірнеше ғалымға жеке 
тоқтала кетсек, академик Ш.Шокин: 
«Қаныш Имантайұлы Жезқазғанның 
марганец кенін ашу арқылы Ұлы Отан 
соғысының жеңіспен аяқталуына 

елеулі үлес қосты» деп атап көрсетсе, 
көрнекті ақын Әбу Сәрсенбаев 
«Қаныш музейіндегі толғаныс» 
деген өлеңінде

 Қаныш аға, қадірлі аға, Халқым 
деген ту қылып ізгі арманды,

Кең адымдап кездің мынау 
 жарты әлемдік аңғарды.
...Қара жаңбыр,күзгі дүлей
 Құтырына ескенде,
Маздап жанған ошақтағы от
 бықси, бықси өлімсіреп өшкенде,
Сен жоғалтпай үмітіңнің
 солғын тартқан іздерін,
Сарыарқаның сарқылмайтын 

дәулетін
 мол дәулетін іздедің.
Қойдың алға үлкен арман,
 биік мақсат, нар талап,
Тауға өрледің
көкшіл, сарғылт қара тастар 

арқалап.
Күлді әркімдер
 мынау адам айырылған деп есінен,
Сол тастарда жатты шалқып
 Бақыт, ырыс, несібе!
....Мына таста мыс түйірлер,
 Ал мынадан қорғасындар көремін.
Жаудың кеше өртеп өткен,
 өндіршегін, көмейін!
Қажымайтын қажырлылық
 саған әр кез, ең сенімді серікті,
Сұрапыл жыл іздедің сен
 оқ өтпейтін болаттан да берікті,
Жезқазғанның Жездісінен
 мынау сиқыр қара тасты тауыпсың.
Осы құдырет талқан етті,
 елге төнген ең қатерлі, ең зұлымат 

қауыпты!
Рахмет аға, рахмет аға, 
 өткен майдан солдаты боп бүгін 

мен, Сенің өшпес рухыңа,
 Тәжім етіп,ізетпенен бүгілем!- 

деп тебірене толғады. 
(жалғасы келесі нөмірде)


