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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Тоқсаныншы жылдардың басында, еліміз 
ғасырлар бойы бабаларымыз  аңсаған,  тал-

май күрес жүргізген тәуелсіздікке қол жеткізді. 
Өз алдына отау тігіп, дербес мемлекет болды.
Кез келген мемлекеттің тәуелсіздігін, демократиялық 
құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат-Конституциясы 
болуы тиіс. Бұл дәлелдеуге жатпайтын- аксиома. 
Елімізде жаңа қоғам орнады. Кеңес жүйесінен бөлек жаңа 
экономикалық, саяси-әлеуметтік формация дүниеге келді. 
Осының барлығын айқындайтын жаңа құжат- Қазақстан 
Республикасының жаңа Конституциясы 1993 жылы 
қабылданды. Бұл құжаттың негізгі мәні маңызы-мемлекетік 
билікті басқарудың барлық жүйесін нығайту, жаңа 
экономикалық реформаны жүргізе отырып, елді сол кездегі 
тап болған терең дағдарыстан шығару, жас мемлекеттің 
сыртқы саясатын қалыптастыру, ішкі саяси тұрақтылықты 
қамтамасыз ететін заңдылық негіздерін Ата заңда көрсету 
еді. Дегенмен Конституцияда жоғарыда көрсетілген бірнеше 
баптар толығынан қамтылмады. Сонымен тұңғыш Кон-
ституция жобасы әуелден-ақ еліміздегі саяси, әлеуметтік-
экономикалық үдерістен алшақ қалып қойды. Уақыт 
өте келе заман ағымына, оның сұраныстарына қарай, 
Ата заңымыздың кейбір тұстары нарықтық қоғамдағы 
экономикалық өзгерістерге сәйкес болмай шықты. 
Себебі 90-шы жылдардың басында еліміздің саяси-
экономикалық жағдайы мүлдем басқаша болатын. 
Бұл олқылықтарды тез арада түзеп, орнына келтіріп, 
толықтырулар мен өзгертулер енгізу өмірдің өзінен туындады. 
30-шы тамыз 1995 жылы бүкілхалықтық референдум-
да Ата заңымыз қабылданып, әлемге өзін құқықтық, 
зайырлы, әлеуметтік және демократиялық мемлекет 
ретінде жария етті. Референдум алдында Конституция 
жобасы бүкілхалықтық талқылаудан өтті, осы орай-
да  ұжымдар, жеке азаматтар мемлекет пен қоғамды 
түбегейлі реформалау барысында пайда болатын көптеген 
объективті және субъективті мәселелерді шешу үшін 
бірнеше уақытқа созылған табанды жұмыстар жүргізуге 
тура келді. Жүздеген бағалы ұсыныстар түсті, олар жаңа 
Конституцияға енгізілді. Елбасы бастамасымен құрылған 
сарапшылар көптеген өркениетті әлем елдерінің  Еу-
ропа мен Азияның, Солтүстік Латын Америкасының 
Конституцияларын, әсіресе ХХ ғасырдың екінші жарты-
сында қабылданғандарын  мұқият зерделеуден өткізді.
«Біз үшін дамудың әртүрлі сатыларында тұрған сан 
алуан әлеуметтік-мәдени, ұлттық және басқа да 
ерекшеліктері, әр түрлі құқықтық жүйесі бар елдердің Кон-
ституциясы басты мәселені-тұрақтылықты нығайтудағы, 
халықтың әл-ауқатын жақсартудағы және демократияны 
дамытудағы қол жеткен табыстарын ұғыну маңызды 
болды» деп атап көрсетті Елбасы Н.Ә.Назарбаев. 
Біз ,  1995 жылы  қабылданған  Конституцияның 
негізін қалаған, оның  авторы-Тұңғыш Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаев деп толық сеніммен айта аламыз.
Сонымен тәуелсіз еліміздің тұңғыш Конституциясы 
өмірге келді. Кеңес мемлекеті кезіндегі Конституцияда, 

Қазақстан Республикасының Конституциясына – 20 жыл

Ата Заңның аясында
әр республиканың  дербестігі, оның суверенитеті туралы 
жазылғанмен, барлық түйінді мәселелер Мәскеуде шешіліп 
жатты.
Жаңа Конституцияның арқасында, барлық мәселелер 

өзімізде шешілуге қол жеткізілді. Биыл Ата заңымыздың 
қабылданғанына 20 жыл болып отыр. Тарих сахнасы 
деңгейінде бұл азғантай ғана уақыт. Десе де, осындай 
күрделі кезеңде Қазақстанның Ата заңы уақыттың сыны-
нан сүрінбей өтіп, өзінің заман талабына сай өміршеңдігін, 
лайықтылығын сеніммен дәлелдеп келеді.

 Бұл күндері әлемдік сарапшылардың пікірінше 
Қазақстан Республикасының Конституциясы әлемдегі 
жалпыадамзаттық құндылықтарды дәріптейтін ең үздік 50 
конституцияның бірі болып саналуы бізді мақтаныш сезімге 
бөлейді. Конституция-ел егемендігінің аса маңызды айшығы, 
тәуелсіздігіміздің тұғыры, мемлекеттілігіміздің тірегі. Ол 
қоғамдағы демократиялық ұстанымдар мен ұлттық рухани 
құндылықтардың нығаюына, әр адамның  және отбасының 
әлеуметтік жағдайының жақсаруына негіз бола алады.
Ата заңымыздың арқасында мемлекет пен қоғам 
дамуының стратегиялық бағыты анықталып, мемлекеттік 
құрылымының жаңа сипаттағы қағидалары бекітілді. 
Еліміздің экономикалық және әлеуметтік саяси өмірінің, төл 
мәдениеттің өркендеуіне барлық алғышарттар жасалды. 
Ең бастысы, Негізгі заң азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарының  берік қорғалуының кепілі ретінде 
өміршеңдігін көрсетті. Бұл күндері еліміз өркениетті 30 
елдің қатарына ену үшін экономикалық, саяси-әлеуметтік 
даму жолына сеніммен қарқынды дамып келеді.
Жас мемлекетімізде берік орныққан этносаралық және 
дінаралық татулық пен бірлік, ынтымақ пен достық 
Конституциялық құрылымның айқын айғағы. Консти-
туция аясында құрылған Қазақстан халқы Ассамблея-
сы –халықтар достастығының  алтын ұясы саналады. 
Ата заңымыздың аясында әлемнің өркениетті елдерімен 
саяси қалыптасу деңгейі тең дәрежеде қарым-қатынас 
қалыптастырдық. Әлемде түйінді мәселелерді шеше ала-
тын беделді халықаралық ұйымдарға тең дәрежелі мүше 
болдық. Тәуелсіз  дербес мемлекет ретінде көк байрағымызды 
желбіреттік. Осының барлығы Қазақстан Республикасының 
Конституциясы-халықтың қамы үшін жасалған, халық 
қабылдаған және халықтың игілігіне қызмет етеді деген 
ұғымды білдіреді. Елбасы-Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев: 
«Ата заңымыз-біздің мемлекетіміздің басты төл құжаты болып 
саналады. Конституция-арнайы азаматтығымыздың айғағы, 
жарқын болашағымыздың бұлжымас бағдары. Ол елдігіміздің 
алтын арқауы, толағай табыстарымыздың бастау қайнары,»-
деп атап көрсеткендей, өркениеттілік пен парасаттылық 
принциптерін ұстанған Ата заңымыздың болашағына берік 
сеніммен қарап, оның әрбір баптарын, талаптарын құрметтеп 
қорғау еліміздің әр азаматының міндеті мен парызы болуы тиіс. 
Біздің ортақ парызымыз-Ата заңды айрықша дәріптеп, 
құрметтеу, қалтқысыз жүзеге асыру.

Армия ӘБІЛҚАЙЫРОВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы.

21 тамыз күні Ақордада 
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Нұрсұлтан  Назарбаевтың 
төрағалығымен экономикалық 
саясаттың  алдағы  шарала -
ры жөніндегі кеңес өтті. Оған 
Премьер-Министр және өзге де 
Үкімет мүшелері, сондай-ақ, елдің 
ірі экспорттаушылары, “Атамекен” 
ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен 
Қазақстанның іскер топтарының 
өкілдері қатысты.
Мемлекет  басшысы  кеңесте 

с ө й ле г ен  с ө з і н д е  ә ле м д і к 
экономикадағы күрделі ахуалға на-
зар аударды. Елбасы жиын басын-
да әлдеқалай қиындық туар кезең 
болса, халыққа өзі тура айтуға уәде 
бергенін еске алып, соған орай қазіргі 
қалыптасқан жағдайды түсіндірмек 
екенін атап өтті.

« С о ң ғ ы  ж ы л ы  ә л е м д і к 
э кономикада ғы  ахуал  едәу і р 
төмендеді .  Экономиканың  бүкіл 
дүниеде нашарлағаны бәрімізге 
көрініп  отыр .  Дағдарыс  барлық 
бағытта, яғни шикізат тауарлары-
на, валюта, қаржы нарықтарына 
әсер етуде. Бұл – дамушы және 
дамыған мемлекеттерде орын алып 
отырған жағдай. Шикізат тауарла-
рына баға барша әлемде төмендеді, 
сондықтан біздің бюджетке түсетін 
қаржының ауқымы едәуір төмен бол-
ды. Біз бұрын мұндай жағдайлардың 
талайынан  өттік .  Кеңес  Одағы 
құлағаннан кейінгі кездегі жылына 
екі мың пайыз инфляциядан өткеніміз 

естеріңізде болар. Барлық зауыттар 
мен фабрикалардың тоқтап, екі мил-
лион адамның жұмыссыз қалғаны, 
зейнетақы мен жалақы төлей алмай 
қалғанымыз белгілі. Ол мемлекеттің 
ешқандай қоры болмаған кез еді. 
Одан кейін өткен ғасырдың аяғындағы 
Шығыс Азия дағы ұлы дағдарысқа 
түстік. Ресей дің рублі 6-дан 24-ке 
дейін көтеріліп, төрт есе құлаған 
кезде Қазақстан   ның жағдайы мүшкіл 
болатын. Одан кейінгі 2007-2009 
жылдардағы Америка дан басталған 
дағдарыстың ең қиын кезеңінен өтіп, 
елді алып шықтық», – деді Пре-
зидент. Осы орайда Елбасы одан 
бері бірқатар дағдарыстар орын 
алғанын, алайда Қазақстан осы сын-
қатерлердің барлығын еңсергеніне 
тоқталды.

«Қанша бағдарламалар жасасақ та, 
өмір мен жағдай алдымыздан қиын  -
шы лықтарды алып келеді. Қазір де 
осын дай қиыншылыққа тақап тұрмыз. 
Бұл дүниежүзілік дағдарыстан ешкім 
де сырт қала алмайды. Қазақстанның 
әлемдегі бүкіл мемлекеттермен бай-
ланысы бар. Ал енді халықаралық 
сарапшы ұйым дар дың айтуынша, 
бұл дағдарыс тез уақытта еңсеріле 
қоймайды. Соған алдын ала біз 
барлық жағынан дайындалуымыз 
керек. Осы мәселені сіздерге түсін-
діру үшін жиналып отырмыз», – деді 
Елбасы.
Біз барлық әлемдік экономика 

секілді қиын-қыстау заманды бас-
тан кешіріп жатырмыз. Соңғы жылы 

әлемдік экономикадағы ахуалдың 
едәуір нашарлағаны байқалады. 
Дағдарыс барлық бағыттарда өршіп 
келеді, ол дамушы да, дамыған ел-
дерге де әсерін тигізді. Бұл дауыл 
ешбір мемлекетті айналып өтпейді. 
Дүниежүзілік банк, Халықаралық 
валюта қоры әлемдік экономика 
өсімі бойынша өз болжамдарын 
3 пайыздан 2,8-2,5 пайызға дейін 
қайта төмендетті. Мұнайдың әлемдік 
бағасының арзандауы жалғасады, 
ал мұнай біздің басты экспорттық 
әлеуетіміз. Иә, Елбасының айтуынша, 
өткен жылы 115 доллар болған мұнай 
биыл 48,5 долларға дейін арзандады, 
яғни 2,4 есеге дейін құлдырады. 2011 
жылы арзандай бастаған металл 
бағасы әлі де жалғасып келеді. Ме-
талл бағасының индексі 45,5 пайызға 
төмендеді. Тек осы жылы мұнай 
бағасының 1 тоннасы 6300-ден 5100-
ге дейін құлдырады.
Нұрсұлтан  Назарбаев  мұнай 

мен металл бағасының төмендігі 
кемінде  5 жыл  бойы  сақталуы 
ықтималдығын тағы бір еске сал-
ды. Сондай-ақ, Президент біздің 
негізгі сауда серіктестеріміз Қытай 
мен  Ресей  тарапынан  отандық 
экспорттық өнімдерге деген сұраныс 
күрт төмендегенін атап өтті. «Бұл 
үрдіс те қысқа мерзімді емес. Ресей 
экономикасының құлдырауы 2 есе 
күшейе түсті. Қытай экспортының 
көлемі 8,3 пайызға қысқарды», – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Жалғасы 2-бетте.

ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ - ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ - 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР

Ата Заңға - 20 жыл!

Сіздерді Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-жылдық мерей-
тойымен шын жүректен құттықтаймын! 
Отанымыздың барлық жетістіктері – Ата Заңының және оның негізінде 

қабылданған заңдардың жұмыс істеуінің арқасында қол жеткізіліп, зайырлы 
мемлекет болып қалыптасты. 
Біз ерекше бір мақтанышпен Мемлекет басшысы, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп отырған салиқалы да, сындарлы саясатының 
арқасында өткен ғасырдың аяғында әлем картасында егеменді мемлекет 
Қазақстан Республикасы пайда болып, ал жалпыәлемдік саясатта «қазақстандық 
даму жолы» деген жаңа ұғым енді. 
Еліміздің Конституциясы мемлекеттік заң институттары мен қоғамның өркендеуі 

мен нығаюына жол ашты. Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
потенциалдарының дамуы үшін жағдай туғызды. Мемлекет пен қоғам арасында 
демократиялық жаңаруға жаңа мүмкіндіктер ашылып,  Отанымыздың біртұтас 
халқын құрайтын барлық ұлт пен  ұлыстардың өкілдері үшін тең дәрежедегі  
құқықты қамтамасыз етті. 

«100 нақты қадам» жоспарының 5 институционалдық реформаларының бірі 
- Заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Қалыптасқан Заңның үстемдігі арқасында 
қоғам мен мемлекетіміз тұрақты әрі қарқынды даму жолына түседі, мемлекеттік 
органдардың абырой-беделі нығаяды.  Конституциямыздағы талаптарды 
сақталуын қамтамасыз ете отырып, азаматтық борышымыз өскелең ұрпақтың 
бүгіні мен болашағы үшін тынбай еңбек етуіміз керек.

 Қымбатты айыртаулықтар!
Шын жүректен сіздерді бұл жарқын мейрам – Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 20-жылдығымен құттықтаймын!
Баршаңызға зор денсаулық, келісім, бейбітшілік және әр жанұяға игілік тілеймін! 

Біздің ортақ үйіміз – Қазақстан Республикасы әрі қарай гүлденіп  нығая берсін!
Ағзам ТАСТЕМІРОВ, Айыртау ауданының әкімі.

Құрметті жерлестер!

Құрметті Саумалкөл ауылының 
тұрғындары жəне қонақтары!

1 қыркүйек Білім күнімен шын жүректен құттықтаймын! 
Дәл осы күннен бастап, алғашқы қоңырау үнімен 

бірге, әр адам өмірінде жеке тұлға және азамат ретінде 
қалыптасу кезеңі басталады.
Бұл күні біздің кішкентай азаматтарымыз алғашқы рет 

әлемді тануға керемет жол ашатын мектеп табалдырығын 
аттағалы тұр. Болашақ мектеп түлектері үшін бұл өздерінің 
өмір жолын таңдауда ерекше  маңызы бар шешуші жыл. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев білім беру жүйесін еліміздің 

ішкі саясат басымдықтарының қатарына қосып, оның 
даму мәселелеріне «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында ерекше назар 
аударады. 

«Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді 
Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне 
жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік 
ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» - деп Ұлт Көшбасшысы 
бізге нақты бағыт-бағдар қойды.
Бүгінде талантты және дарынды жастарды дамыту мәселелеріне зор көңіл бөлінуде, 

олардың зияткерлік, рухани және физикалық мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін жағдай 
жасалып жатыр. Бұл мақсатта «Болашақ» бағдарламасы, 20 Назарбаев зияткерлік 
мектебі, Назарбаев Университеті бой түзеп, сапалы білім беруде. Біздің ауданда да 
білім қызметкерлерінің кәсіпқойлықтары жылдан жылға өсіп, білім нысандарының 
материалдық базалары кеңейтілуде. 
Құрметті жерлестер!
Білім күнімен шын жүректен құттықтаймын! Жаңа оқу жылы жаңа жетістіктер жылы 

болсын!  Барша ұстаздарға, шәкірттер мен оқушыларға зор шығармашылық табыс, 
барлық бастаған істеріңізге сәттілік және ең батыл жоспарларыңыздың жүзеге асуын 
тілеймін! 

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, Айыртау ауданының әкімі.           

Құрметті ұстаздар, Құрметті ұстаздар, 
оқушылар және ата-аналар!оқушылар және ата-аналар!

2015 жылғы 30 тамызда сағат 10.00-де Саумалкөл ауылының орталық 
алаңында Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-жылдығын мереке-
леуге арналған мерекелік шаралар өтеді.
Бағдарламада: мерекелік құттықтау, еңбек ұжымдарының шеруі, веложүріс, 

халықтық қыдырулар, көркемөнерпаздар концерті, спорттық-бұқаралық шаралар, 
гүлдер көрмесі, «Табиғат сыйлары» көрмесі және ауылшаруашылық жәрмеңкесі.
Барлық тілек білдірушілерді қатысуға шақырамыз!

Ұйымдастыру комитеті.
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ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ - ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР
Жалғасы. Басы 1-бетте.
Мемлекет басшысы 2014 жылдан бастап 

АҚШ доллары барлық әлемдік валюталарға 
қатысты нығайып келе жатқанына назар ау-
дарды. Соңғы жылдың өзінде еуро долларға 
қатысты 26 пайызға, жапон иенасы 22 
пайызға, Австралия доллары 27 пайызға, 
Канада доллары 23 пайызға, Норвегия 
кроны 35 пайызға, Малайзия рингиті 30 
пайызға, Чили песосы 18 пайызға, Бразилия 
реалы 55 пайызға арзандады. Біздің Еура  -
зиялық одақтағы серіктестеріміз де өз ва-
люталарын құнсыздандырды: Ресей рублі 
2 есеге жуық, Беларусь рублі 56 пайызға, 
армян драмы 17 пайызға түсті. Осылайша, 
Еуроодақты қоса алған да, елдердің басым 
көпшілігі, шикізат экс порттаушы елдер, 
сондай-ақ, Қазақ станның сауда серіктестері 
өз валюталарын құнсыздандыру шарасын 
жүргізді.
Нұрсұлтан Назарбаев, сондай-ақ,  Ұлттық 

банктің бағалауы бойын ша, Қазақстан экс-
порты бірінші жарты    жыл  дықта 73 пайызға 
азайғанын тілге тиек етті.

«Біз қазірдің өзінде кәсіпорын-
дарымыздың бәсеке қабілетінің төмендеп, 
табыстарының азайғанын көріп от-
ырмыз. Бұл жағдай кәсіпорындарда 
жұмыспен қамтылған еңбеккерлерге әсер 
етуде. «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының ақпаратына сәйкес, көптеген 
кәсіпорындардың Ресейге экспорты 
төмендеп кеткен. Бұған қоса, олардың 
Қазақстан нарығындағы өнімдерін ресейлік 
өндірушілер тықсыра бастады», – деді 
Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті Кентау транс-

форматор зауытын мысалға келтірді, оның 
Ресейге экспорттайтын өнімдері 47 пайызға 
қысқарған. Кәсіпорын 50 жұмысшыны 
жұмыстан босатқан, ал мем лекетке 30 
миллион теңгенің салығы төленбеген. Ал-
маты ашытқы зауыты өндіріс көлемін 
50 пайызға азайтқан, ал кәсіпорынның 
шығыны 30 миллион теңгеге жеткен. Алма-
ты желдеткіш зауыты өндірісін 47 пайызға 
төмендетіп, жұмысшылардың 20 пайызын 
қысқартқан.

«Бұл – Қазақстан бойынша өте көп 
мысалдардың бір парасы ғана. Осының 
нәтижесінде жұмыспен қамту, еңбекақы 
төлеу жайы нашарлауда. 2015 жылы бюд-
жетке түспей қалатын табыс 264 мил-
лиард теңге көлемінде бағаланып отыр. 
Сондықтан біз әлеуметтік саладан басқа 
шығыстардың көбін қысқартуға мәжбүрміз», 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Мемлекет басшысы қалыптасқан 

жағдайда ел алдында іс-қимылдың үш 
нұсқасының бірін таңдау міндеті болғанын 
айтты.
Біріншісі – ештеңе істемей, теңге бағамын 

ұстап тұру және жағдайдың жақсарғанын 
күту. Алайда, мұндай сая сат тың өтемі 
өндірісті қысқарту, жұмыс орындарынан ай-
рылу және алтын-валюта қорын түгесу бо-
лады. Екінші нұсқа – теңге бағамын біртіндеп 
әлсірету. Сыртқы нарықтардағы ахуал на-
шар әрі белгісіз болып тұрғанда мұндай жол 
да алтын-валюта қорын көп шығындайды. 
Сондықтан, бар мүмкіндіктердің бәрін есеп-
тей келе, мейлінше дұрысы теңгенің еркін 
айырбас бағамын енгізу және инфляциялық 
таргеттеуге көшу болмақ. Нұрсұлтан На-
зарбаев мұның мәжбүрлі шара екеніне 
назар аударды.

«Бүгінгі таңда бізде бұдан басқа ба-
лама болған жоқ. Біз барлық бағдар -
ламаларымызды басқаша жоспарла ға-
нымызды білесіздер. Алайда, дағдарыс 
әрқашан өз түзетуін енгізеді. Дегенмен, біз 
жағдайдың бұлайша өрбуіне де дайын-
далдық. Индустриялық-инновациялық 
бағдарлама және өңдеуші өнеркәсіпті 
кеңейту, Ұлттық қор құру – осының бәрі 
осындай ахуалға күні бұрын жасалған 
дайындық», – деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті Үкімет пен Ұлттық 

банктің шешімі экспорт тау шылардың, «Ата-
мекен» ұлттық кәсіп керлер палатасының, 
еліміздегі шағын және орта бизнестің өтініші 
бойынша қабылданғанын жеткізді.

«Бір жаманның артында екі жақсы» бар 
демекші, Елбасы осындай қиын-қыстау 
сәттердің де қиюын тауып, тиімді тұстарын 
пайдалануға кеңес берді. Әсіресе, осындай 
сәттерде кәсіпкерлерді шыңдала түсуге, 
мүмкіндігінше бәсекеге қабілетті болуға 
шақырды.

«Біздің интеграциялық саясатымыз 
өте дұрыс. Қазақстанда экономика көлемі 
бойынша да, халық саны бойын ша да 
нарық жеткіліксіздігі сезіледі. Бізге өзге де 
нарықтар керек. Біз үшін Ресей мен Қытай 
үлкен нарық. Біз ЕАЭО құрамындамыз. 
Алайда, нарықтық жағдайда біз Ресейге 
ештеңе айта алмаймыз. Олар да бізге еш 
нәрсе айта алмайды. Бизнес нарықтық 
жағдайға қарайды. Ең басты мүмкіндік 
ол – бәсекеге қабілеттілік. Біз 1 қаңтардан 
бастап ДСҰ-ның мүшесіміз. Ол жерде 
бәсеке мүлде қатаң. Ештеңеден қорықпай, 
бәсекеге қабілетті деңгейге шығу керек», – 
деді Мемлекет басшысы.
Бәсекеге қабілеттілікті қалпына келтіру 

арқылы біз шамамен мил лионға жуық 
адам жұмыс істейтін кәсіп орындардағы 
жұмыс орындарын сақтай аламыз. 
Отбасылық коэффи циентін ескерсек, 
бұл 3,5 миллион қазақстандыққа әсерін 
тигізеді. Кәсіпорындардағы жағдайдың 
жақсаруы жұмысшыларыңыздың еңбекақы 
деңгейіне де әсер етуі тиіс. Келешекте ахуал 
жақсарады деп күтеміз, бұл дағдарысты 
еңсеруге, экономика өсімін әрі қарай 
қамтамасыз етіп, рецессияны болдырмауға 
мүмкіндік береді, – деді Нұрсұлтан На-
зарбаев.
Мемлекет басшысы тек айырбас 

бағамы есебінен экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін 
еместігін айтты.

«Бұл уақытша қолдау. Одан кейін 
құрылымдық экономикалық реформа-
ларды жандандыру бағытындағы жүйелі 
шаралар мен шағын және орта бизнесті 

қолдау жөніндегі кешенді шешімдер ке-
рек. Сондықтан Үкімет пен Ұлттық банк 
менің тапсырмам бойынша қазір осындай 
құжаттар жиынтығын әзірлеп те жатыр. Са-
лыстырмалы бәсекелік артықшылықтары 
бар негізгі салаларға көрсетілетін қолдау 
басымдық алуға тиіс», – деді Қазақстан 
Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев индустриялық-

инновациялық саясаттың жаңа жағдайларға 
бейімделуі керектігін алға тартты. Еңбек 
өнімділігінің өсіміне, жеке бизнестің қатысу 
үлесін ұлғайтуға негізделген сервистік-
индустриялық модельге көшу керек. Мем-
лекет қолдау шараларын бәсекеге қабілетті 
компанияларға ғана көрсетуге тиіс.
Қазақстан Президенті құрылымдық 

экономикалық реформаларды жандан-
дыру бағытындағы жүйелі шаралардың 
қабылданатынына назар аударды. 
Еңбек нарығы жұмыс жүргізудің жаңа 
жағдайларына бейімделіп, елеулі еңбек 
ресурстарының ауысуына дайын болуға 
тиіс.
Мемлекет басшысы Үкіметке аза-

маттық қызметкерлерге еңбекақы 
төлеудің жаңа үлгісін енгізуді, әкімшілік 
мемлекеттік қызметшілердің жалақысын 
және мүгедектерге жәрдемақыны, шә кірт-
ақыны көбейтуді қоса қамтитын әлеуметтік 
бастамаларды іске асыру шарасын қазіргі 
жағдайды ескере отырып, 2017 жылдан 
2016 жылға ауыстыруды ұсынды.
Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назарба-

ев Ұлттық банкке халықтың айырбас 
бағамының өзгеруінен шеккен шығынын 
азайту мақсатымен жеке тұлғалардың 
2015 жылғы 18 тамыздағы жағдайға сәйкес 
теңгемен ашылған және есепшоттарында 
1 миллион теңгеге дейінгі қал дық сомасы 
бар шұғыл депозиттері үшін өтемақы төлеу 
тетігін енгізуді тапсырды.

«Азаматтарға олар салымдарын ар-
наулы есепшоттарға қайта ресімдеп, оны 
банктерде бір жыл бойы сақтаған жағдайда 
өтемақы ретінде айырбас айырмасы 
төленетін болады. Бұл шара 1 миллион 700 
мың адамды немесе барлық салымшының 
86 пайызын қолдауға кө мегін тигізеді», – 
деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті Үкіметке Тұр ғын 

үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына 
қатысты тетікті де ойластыруды тапсыр-
ды.
Мемлекет басшысы әлеуметтік 

көңілкүйдің нашарлауына жол бермеу үшін 
қиындықтарға қарамастан барлық қажетті 
шаралардың қабылданатынын айрықша 
атады. Елбасы азық-түлік өнімдеріне 
бағаны негізсіз көтергендер анықталып 
жатса, жазасыз қалмайтынын да қатаң 
ескертті.

«Бұл – маңызды мәселе. Біз барлық 
әкімдерге және саудамен айналы сатындарға 
ескерттік. Бағаның өсуіне ешқандай да 
жол бермеу керек. Әсіресе, Қазақстанда 
өндіріліп жатқан азық-түлік тауарларына 
баға өспеуі тиіс. Жағдайды пайдаланып 
қалу мақсатын көздеп отырғандарға бағаны 
шарықтатуға жол бермеу маңызды. Он-
дайларды анықтап, қатаң жазалайтын 
боламыз», – деді Президент. Осы орайда 
Мемлекет басшысы баға мәселесі бойынша 
Үкімет осы бағыттағы жұмыстармен айна-
лысатынын қадап айтты.
Елбасы сөзінің қорытындысында 

қиындықтың бәрін бірлігіміздің, жұмыла 
жүріп жұмыс істеуіміздің арқасында ғана 
жеңе алатынымызды тағы бір еске салды.

«Міне, осы жерде отырған іс адамдары, 
баршаларыңыз Қазақстанның экономика-
сын қолдарында ұстап отырған азамат-
тарсыздар. Сіздердің өндірістеріңіздің, 
өздеріңіздің жұмыс істеулеріңізге байла-
нысты Қазақстанның экономикасы өседі, 
өркендейді. Барлық істеліп жатқан ша-
руа халықтың қамы. 24 жыл тәуелсіздік 
жағдайында өмір сүріп келе жатырмыз, 
осы жылдар ішінде аз қиыншылық болған 
жоқ. Со ның барлығынан сүрінбей өтіп келе 
жатқан себебіміз – елдің бірлігі, халықтың 
бар лығының ойы бір жерден шық қандығы. 
Осы дағдарыстың келе жат қанын мен 
бұрыннан білдім. Әйтпесе, мен биылғы 
сайлауға барар ма едім, бармас па едім. 
Дегенмен, дәл осындай қиын шылықтан елді 
алып шығу қажеттілігі алдымда тұрғанын 
мен сездім. Сон дықтан, елге, жұртқа, 
халыққа айта тыным – осы мәселеден 
мақсатымыз бір бол са шығамыз», – деді 
Мемлекет басшысы.
Президент Қазақстан өзінің тәуелсіздік 

алған жылдарында да бірнеше дағдарысты 
бастан кешіріп, олардан шыға алғанын 
сөз етті.

«Аналар балаларына сүт сатып алу 
үшін таңғы төрттен дүкендерде бөшкелер 
жанында кезекке тұратын. Жейтін ет те, шай 
да, темекі де жоқ болды. Сол қиындықтан 
да шыққанбыз. Ол қиындықтар ұмытылып 
кетеді, әрине. Бірақ, оны есте ұстау керек. 
Қазір де сондай жағдайдың қарсаңында 
тұрмыз. Мен білгеннен кейін айтып тұрмын, 
бұдан бұйыртса, аман-есен шығамыз. 
Себебі, дүниеде болып жатқан жағдайды 
түсіну керек. Жаһанда болып жатқан үлкен 
дағдарыстың ішінен бұрынғыдан басқаша 
жаңа экономика өсіп келе жатыр. Соның 
бір бұтағы болып біз өсеміз бе, өспейміз 
бе, мәселе сонда. Сон дықтан, мұндай 
дағдарыстың жаман жағы да бар, мұндай 
дағдарыстың өркен дейтін, өсетін жағдайы 
да бар. Қиын шылықта адам шешім іздей 
бастайды. Күндіз-түні ойланғанда сол 
шешімді табады. Біз де жалпы алғанда ел 
болып дәл сондай жағдайда тұрмыз», – 
деді Елбасы.
Кеңес барысында «Самұрық-Қа зына» 

ӘАҚ» АҚ басқармасының төрағасы 
Ө.Шөкеев, «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы басқармасының төрағасы 
А.Мырзахметов, сондай-ақ, Қазақстанның 
ірі кәсіпорындарының басшылары сөз 
сөйледі.

«Біздің нарықтың жағдайы айтар лықтай 
қиындықтар кешті. Әсіресе, алюминий 

нарығында жағдай күйзеліске ұшыраған. 
Бағаның арзандығынан қоймаларда 
тұрып қалды. Ал бүгін бізді бәсекеге 
қабілетті ортаға шығардыңыз. Бұл өте 
дұрыс шешім. Бұл жағдайда ешкімді 
де жұмыстан шығармай мыз», – деді өз 
кезегінде ЕPG директорлар кеңесінің 
төрағасы Александр Машкевич.

«Қазақмыс» компаниялар тобының 
президенті және «KAZ Minerals» тобының 
ірі акционері Владимир Ким теңгені еркін 
ағымға жіберу отандық кәсіпкерлерге тың 
серпіліс беретінін атап өтті.

«Сөз жоқ, шешім қабылдар уақыт 
келді. Біз, шахтерлер, металлургтер 
қауымы теңгенің бағамын түзету бо-
йынша қабылданған шараны барынша 
қолдаймыз», – деді ол. – Теңге кур-
сын түзету бағдарламасы отандық 
кәсіпкерлерге үлкен басымдық әпереді. 
Ең алдымен, қазақстандық қамту мен 
дағдарысқа қарсы шаралардың тиімділігі 
арта түспек.

«Біз қазіргі таңда қазақстандық қамту 
бойынша 15 мың түрлі өнім өндіреміз. 
Олар: подшипниктер, көпір крандары, 
сорғыштар. Ресей де соны шығарады. 
Металл өнімдері енді Ресей өнімдерінен 
15-20 пайызға арзан түседі. Осындай 
шешім отандық өндірушілерге қолдау 
болып, қазақстандық қамтуға жан 
бітіреді», – деді В.Ким. Оның айтуынша, 
екінші кезекте жаңа қадам дағдарысқа 
қарсы бағдарламаның жүзеге асуына 
көмек береді. «Біздің дағдарысқа қарсы 
бағдарламамыз аясында баға төмен 
болып отыр. Мыстың құны 6 жылда, 
алтын, күміс құны 5 жылда, қорғасын мен 
мырыш құны да соңғы 5 жылда минимум 
көрсеткішке жетіп отыр. Қазір 2008 жыл-
дан бері төмен бағаны ұстап отырмыз. 
Теңге бағасының еркін ағымға жіберілуі 
операциялық шығындарды азайтуға 
мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды. Қазір 
біздің көздегеніміз жұмыс орындарын 
сақтап, жалақыны төмендетпеу болып 
отыр», – деді В.Ким.
Мұнай-химия, машина жасау, метал-

лургия мен жеңіл өнеркәсіп саласының 
кәсіпкерлері де бұл пікірді қолдады. 
Әсіресе, аграршылар жаңа экономикалық 
саясаттың шешімінен зор үміт күтіп отыр. 
Ресей рублінің құлдырауынан шығынға 
түскен фермерлер енді өткеннің орнын 
толтырмақ ойда. Мәселен, жиында сөз 
алған «Родина» агрофирмасы» ЖШС 
бас директоры Иван Сауэр биыл мал 
шаруашылығы айтарлықтай қиындықтар 
көргенін айтып, енді бұл қолдау шаралары 
тығырықтан шығуға мүмкіндік беретінін 
жеткізді. «Мал шаруашылығында 
қиындықтар туындап, сүт өндірісі 
төмендеп кетті. Оған себеп – Ресейдің 
арзан ұнтақталған сүттерінің көбеюі. 
Бұл мәселені шешудің бір жолы валюта 
бағамын реттеу болатын. Себебі, көрші 
елдің кәсіпкерлерімен бәсекелестікке 
шыдау керек», – деді кәсіпкер. Ұлттық ва-
лютаны инфляциялық таргеттеу отандық 
автоөндірістің аяқтан тік тұрып кетуіне де 
мүмкіндік бермек. Бұл туралы Қазақстан 
автобизнес қауымдастығының төрағасы 
Андрей Лавреньев айтып өтті. «Біз мұндай 
шешімді асыға күттік. Бүгін шетелдік серік-
тестерімізбен сөйлестік. Олар да қуана 
қабылдады. Осы қолдаудың арқасында 
біз ең бастысы, жұмыс орындарын сақтап, 
өндірісті кеңейте түсуге тырыса мыз. Өткен 
жылдың аяғынан бері Ресейд ен елімізге 
170 мыңнан астам автокөлік әкелінді. Енді 
теңге бағамы ның өзгеруінен кейін отандық 
көлік құрас тыру саласындағы жағдай 
жақсарады деген сенімдеміз. Ресей 
рублі құлаған соң Сіздің бастамаңызбен 
отандық салаға 20 млрд. теңге көлемінде 
жеңілдікпен несие берілді. Бүгін тағы 
да 10 млрд. бөлінеді деген ақпаратты 
естідік. Бұл біз үшін үлкен қуаныш», – деді 
А.Лавреньев.
Ал «Атамекен» ҰКП басқарма 

төрағасы Абылай Мырзахметов қазір 
үлкен бизнестен гөрі, шағын және орта 
бизнес экономиканың нағыз қозғаушы 
күші болатын кез жеткенін атап өтті. 
«ҰКП мүшелері бұл шешімді өте дер 
кезінде қабылданды деп санайды. 
Жыл басынан бері 16 салалық комитет 
мүшелерімен кеңесіп келеміз. Бір шешімге 
келе алмадық. Үлкен бизнестің ұтылғаны 
анық болса, шағын және орта бизнес 
субъектілері әртүрлі пікірде болды. Теңге 
бағамының теңсіздігінен шағын және 
орта бизнес те жапа шеге бастады», – 
деді ол. Оның ойынша, соңғы 6 айдағы 
инфляциялық таргеттеуді күтудің өзі 
отандық экономикаға теңге бағамының 
теңсіздігінен бетер қысым жасады.

«Өткен жылғы несие құрылымын 
қарасақ, банктердің несиелеу көрсеткіші 
мүлде азайып кетті. Олар валюта 
бағамының өзгеруін күтіп жүріп алды. 
Депозиттердің 70 пайызы долларға 
айналып кетті. Осы жағдайдың өзінде 
шағын және орта бизнесті несиелендіру 16 
пайызға артты. Ол Сіздің Ұлттық қордан 
ШОБ субъектілерін қолдауға 3 транш бөлу 
туралы шешіміңіздің арқасында. Біз соның 
арқасында ШОБ-ты құтқардық. Қазір 
үлкен бизнес тен гөрі, ШОБ экономиканың 
нағыз қозғаушы күші болатын кез жетті. 
Отандық өндірушілердің алдында Қытай, 
Иран нарықтары ашылып тұр», – деді 
ол.
Өз кезегінде кәсіпкерлердің бәрі 

теңге бағамына қатысты шешімді 
ризашылықпен қабылдағандарын 
жеткізіп, осының негізінде маңызды 
әлеуметтік көрсеткіштерді сақтап қалуға 
уәде берді. Олар Мемлекет басшысы-
на отандық компаниялардың бәсекеге 
қабілеттілігінің артуына оң ықпал ететін 
қолдау шараларын қабылдағаны үшін 
алғыстарын білдірді.

Динара БІТІКОВА,
(«Егемен Қазақстан», 

2015 жылғы 21 тамыз).

Ақордада Қазақстанның Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бизнес өкілдерімен кездесуі өтуде.

«Бүгінгі шешім отандық бизнестің 
бәсекеге қабілеттілігін көтеруге, 
қосымша түсім алуға, ең бастысы, 
жұмыс орындарын сақтауға мүмкіндік 
берері сөзсіз. (…) Бұл адекватты, 
мәжбүрлі әрі аса қажет шешім», - 
деп мәлімдеді «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы басқармасының 
төрағасы Абылай Мырзахметов.

«Нұрсұлтан Әбішұлы, жағдайды 
талдап, мүмкіндігінше, жалақыны қайта 
қарап, индекстейтін боламыз. Осындай 
бастама көтереміз», - деп атады ол.
Абылай Мырзахметов бүгінде 

Қазақстанға жаңа өткізу нарықтарын іздеудің ерекше маңыздылығын атады. «Тал-
дау жасап, Қытайдың 3,8 миллион тонна өсімдік майын импорттайтынын анықтадық. 
Бірнеше саланы мамандандырып, 10-15 жылға кепілдендірілген келісімшарттар ала 
аламыз. Қазір осы бағытта жұмыс жасауды бастаймыз. Қазір иран нарығы, Ресейдің 
шекара маңындағы облыстары ашылуда, себебі бүгінгі шешім диспаритетті жояды 
және сол жаққа экспорттау мүмкіндігі болады», - деді төраға.
ҰКП басқарма төрағасы теңге бағамын төмендету қажеттігінің ұзақ талдаудан 

өтіп, талқыға түскенін баса көрсетті. «Экспортшылар қолдады, ал шағын және орта 
бизнесте кейбір салалардың кей дүниелерден айырылып қалуы мүмкін деген қауіп 
болды: біреуде валюталық кредит бар, валюталық түсімі жоқ дегендей. Бұл жағдайды 
да талдаудан өткіздік, жүгінуіне болатын жедел штаб құрдық. Апта сайын дерлік 
үкімет басшылығымен, барлық министрлермен байланыста болдық, бұл ақпаратты 
жеткізіп, бірге талқыладық. 25 маусымда премьер-министрдің біздің белсенділермен 
кездесуі өтті. Осы жарты жылдықта жағдай нашарлай бастады. ШОБ бағам түзетілу 
қажеттілігіне тап болды. Бұл шешімді бизнес өкілдері – Ұлтық палатаның түрлі 
салаларды танытатын құрметті мүшелері қолдайтынына сендіре аламын», - деп 
хабарлады ол.
Абылай Мырзахметов сонымен бірге Ұлттық палатаның отандық бизнестің бәсекеге 

қабілетті болуға тиістігін түсінетінін айтып өтті. «Интеграцияда болатынымызды, 
шығындармен, менеджмент сапасымен жұмыс жасау керектігін, инновацияларды 
жетілдіріп, енгізу керектігін үнемі ескертіп отырдыңыз. Алайда рубльмен арадағы 
диспаритет салдарынан орын алған бұрмаланған бәсекелестік шынайы көріністі бере 
алмайды», - деді ол.

«Қарағандылық құс фабрикасының оқиғасынан бәрі де хабардар. Фабрика дирек-
торы барлық шекара маңындағы облыстарға толып кеткен ресейлік арзан импортпен 
бәсекеге түсе алмағандықтан мекин тауықтарының 30%-н таратып беруге мәжбүр 
болды», - деп мысал келтірді ҰКП басқарма басшысы.

«Сындарлы әріптес болу, кері байланыс жасау, бизнесті шоғырландыру, оның 
белсенуін, экономика өсімін қамтамасыз ету, әлеуметтік әл-ауқат сияқты алдымызға 
қойған міндеттеріңізді бұдан әрі де белсенді түрде орындай беретінімізге сендіремін», 
- деп қорытты ол.
Қазақстан Президенті өз кезегінде еліміздің интеграциялық саясатының дұрыс 

екенін баса көрсетті, себебі еліміз халқы жөнінен де, экономика көлемі жөнінен де 
өзін-өзі жеткілікті деңгейде қамти алмайды. «Біз үшін аса зор нарық –  бұл Ресей мен 
Қытай. Біздің бірыңғай экономикалық кеңістікте болуымыз – бұл да маңызды. Ресей 
біздің өтініштерімізге үнемі үн қатып отырады. Бірақ, нарықтық жағдайда, оларды бір 
нәрсені былай жаса деп мәжбүрлей алмайтынымызды түсінесіздер, олар да дәл солай. 
Әрбір бизнес қалыптасқан жағдайды қолданады. Жалғыз мүмкіндік – бұл бәсекеге 
қабілеттілік. 1 қаңтардан бастап ДСҰ нақты мүшесі боламыз. Ондағы бәсеке бұдан да 
күштірек. Сондықтан да ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Шыңдалып, жаңа деңгейге 
шығу керек», - деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Абылай Мырзахметов: 
ТЕҢГЕНІҢ ЕРКІН БАҒАМЫ – 

МƏЖБҮРЛІ ƏРІ ҚАЖЕТ ШЕШІМ

Теңге еркін айырбас бағамына бет алысымен, Елбасы елімізде инфляция-
лық таргеттеуге негізделген жаңа ақша-несие саясаты енгізі летінін хабарлады. 

Экономикалық өсім мен баға тұрақтылығы арасындағы теңгерімді қамтамасыз 
ету үшін жаңа ақша-несие саясатын қабылдауды  талап етіп отыр. Осыған орай 
Ұлттық банк пен Үкімет 2015 жылдың 20 тамызынан бастап валюталық дәлізді 
алып тастауға және айырбас бағамын еркіндікке жіберуге шешім қабылдады.  Бұл 
орайда «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» клиенттердің мүддесін 
көздеп, Үкіметпен бірге бірқатар шара жасап жатыр. Шешім қысқа мерзім ішінде 
қабылдануы тиіс. Мұның әртүрлі тетіктері қарастырылады. Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі тек қана салымшылардың мүддесіне қарай әрекет етеді және жинаған 
ақшасының сақталуы үшін барынша күш-жігер жұмсайтын болады. 
Ақордада өткен кеңесте Елбасы Ұлттық Банкке екінші деңгейлі банктердегі 

халықтың депозиттерінде жатқан қаражатқа қатысты өтемақы тетіктерін әзірлеуді 
тапсырған болатын. Нұрсұлтан Назарбаев тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің 
маңыздылығын баса көрсетіп, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларын 
ерекше атап өтті. 
Қазіргі кезеңде 543 228 шарт бар. Салымдар 276 миллиард теңгеге жеткен. 

Бағамның өзгеруі «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын» жүзеге 
асыруға ықпал етпейді. Жергілікті атқару органдарымен шарт жасалған нысандар 
қаржыландырыла береді. Тұрғын үй бағасы теңгеде белгіленген. Орналасқан 
өңірлеріне байланысты, 1 шаршы метрдің бағасы  90 000–142 500 аралығында.  

2015 жылдың 1 тамызында «Халықтың барлық санатына арналған тұрғын үй» 
бағыты бойынша жалпы аудан 28,654 мың шаршы метр болатын 464 пәтердің 
құрылысы аяқталды. Биылғы жылдың соңына дейін жалпы ауданы 9,843 мың шаршы 
метр болатын 145  пәтер салу жоспарланып отыр. 
Қазіргі таңда еліміздің тоғыз облысында 1 927 пәтер бойынша пулға қатысуға 

өтініш қабылданып жатыр. Бұған қоса, жыл соңына дейін тағы да 2 895 пәтер бой-
ынша өтініш қабылданбақ. 

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  
Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы.

САЛЫМШЫЛАРДЫҢ ЖИНАҒАН 
ҚАРЖЫСЫ САҚТАЛАДЫ

Құттықтаймыз!
14 тамыз  күн і 

спортшылардың 
кәс іби  мерекес і 
қ а р с а ң ы н д а 
«Қазақстан Респуб-
ликасының  дене 
шынықтыру  мен 
спортының еңбегі 
сіңген қызметкері» 
т ө с б е л г і с і м е н 
наградталған жеті 
марапатталушының 
бірі - біздің жерлесіміз, 
«Қазақстан Респуб-
ликасының  дене 
шынықтыру  мен 
спортының құрметті 
қ ы з м е т к е р і » 
белгісінің  иегері , 
«Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау 
ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ-нің басшысы 
Туғанай Қойшықызы Бейсембаева.
Еліміздің  үздік  спортшыларына  наградаларды  Қазақстан 

Республикасының Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы табыс етті.



Айыртау таѕы 327 тамыз 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан-
2050» Стратегиясында «Ауыл шаруашылығын, әсіресе, ауыл 

шаруашылығы өніміне өсіп отырған жаһандық сұраныс жағдайында 
ауқымды жаңғырту қажет. Әлемдік азық-түлік нарығының 
көшбасшысы болу және ауыл шаруашылығы өндірісін арттыру үшін 
бізге мыналар қажет. Егістік алаңын ұлғайту. Мұндай мүмкіндік барлық 
елдерде бірдей жоқ екенін атап өтемін. Егістік түсімін, ең алдымен жаңа 
технологиялар енгізу есебінен елеулі көтеру қажет. Біз әлемдік деңгейдегі 
мал шаруашылығы жем-шөп базасын құру үшін үлкен әлеуетке иеміз. Біз 
экологиялылыққа баса назар аудара отырып, ұлттық бәсекеге қабілетті 
брендтер құруға тиіспіз. Нәтижесінде мен агроөнеркәсіптік кешеннің 
алдына – экологиялық таза өндіріс саласындағы жаһандық ойыншы 
болу міндетін қоямын», - деп ерекше атап, ел алдына болашаққа бағыт 
боларлық ұзақ мерзімді міндет жүктеген болатын.

Қазіргі таңда Елбасының Жолдауын орындау мақсатында өңірде 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің мөлшерін арттыру мен сапасын 
жоғары деңгейге көтеру үшін ауыл шаруашылығы саласына озық тех-
нологияларды ендіруге байланысты жұмыстар жүйелі түрде атқарылып 
келеді. 
Осыған орай тамыздың 24-і күні аудан әкімі, «Нұр Отан» партия-

сы Айыртау аумақтық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміровтің 
басшылығымен Украин ауылдық округіне қарасты «Кирилловка-
Айыртау» ЖШС-гі базасында орақ науқанына байланысты  дәстүрлі 
аудандық «Егістік күні» семинар-кеңесі болып өтті.
Семинар Кирилловка ауылына кіре берістегі автожолдың сол жақ бетінде 

ұйымдастырылған ауыл шаруашылығы техникаларының көрмесімен ба-
стау алды. Серіктестіктің бас агрономы Сапарбек Маментиков семинарға 
қатысушылардың назарына астық жинау науқанына жұмылдырылатын 
барлық озық техникалардың ерекшелігі жайында баяндап берді. Сондай-ақ, 
аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы еліміздегі несиелік корпорация өкілдерінің 
көрмесін және ауданымыздағы «Престиж» ЖШС-і тігін цехының ауыл 
шаруашылығы мамандарына арналған арнайы киім үлгілері көрмесін де тама-
шалады. Аталмыш серіктестік ауданымызда ауыл шаруашылығы қызметкеріне 
арнайы киім үлгілерін тігумен айналысып келеді. Тапсырыс бойынша сапалы 
тігілген киімдердің де бағасы қымбат емес. Осы арада аудан басшысы ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілері және ауылдық округ әкімдері аталған 
тігін цехымен келісімге келіп, шаруашылықтарындағы механизаторлар мен 
жұмысшыларын арнайы жұмыс киімдерімен қамтамасыз етуді тапсырды.
Ұйымдастырылған көрмені көпшілікпен тамашалаған Ағзам Ахметжанұлы 

ауданның орақ науқанына жұмылдырылатын техника паркінің ахуалын 
бағалады. 
Көрмені тамашалаған соң жиналған қауым Казанка сұрыптау учаскесіндегі 

барлық сұрыптағы дәнді-дақылдардың өсімін,  серіктестіктің жайқалып бітік 
өскен бидай, арпа алқаптарын да аралап, сұрыптау учаскесінің бас агрономы 
Александр Соломин олардың әрқайсысына толыққанды сипаттама берді. Осы 
арада аудан басшысы аудан аграрийлеріне  бітік өскен  астықтың уақытында 
жинап алуын тағы да бір қадап айтты. 
Егістік алқаптарын аралап шыққаннан кейін аудан басшысы бастаған топ 

Кирилловка ауылдық Мәдениет үйі ғимаратында өткен семинар-кеңесте бас 
қосты.
Аудан аграрийлері Мәдениет үйі жанында ұйымдастырылған аудан 

мектептерінің егістік алқаптарында өсірілген көкөністерді де тамашала-
ды. Осы тұста аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы серіктестік басшыларына 
шаруашылықта көкөніс өнімдерін де өсірумен айналысуын тапсырды. 
Семинар-кеңесті кіріспе сөзімен ашқан аудан басшысы Ағзам Тастеміров 

алдағы науқанды ұйымшылдықпен өткізудегі басты мақсаттарды саралай 
келе, ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің алдына міндеттер жүктеді. 
Талқыланып отырған мәселе төңірегінде аудан әкімінің орынбасары 

Аманбек Махметов бүгінгі күні ауданымызда ауыл шаруашылығы саласында 
атқарылып жатқан жұмыстар мен орақ науқанына дайындық барысы туралы 
баяндама  жасады.
Сонымен қатар А.И.Бараев атындағы ауыл шаруашылығы ғылыми-

өндірістік  орталығының директоры Жексенбай Айтөшұлы Қасқарбаев егістік 
алқаптарындағы өнімнің жетілуі, ылғалдың мөлшерден тыс түскені және тұқым 
сапасы жайында хабардар етті.
Жарыссөзге шыққан Петропавл қаласындағы «Казтехмаш» машина 

жасау зауытының  коммерциялық директоры Ойрат Мұхамеджанов зауыт-
тан шығарылатын заманауи «Sampo Asia» комбаиндары мен астық жинау 
агрегаттары жайында мағлұмат берсе, «Бабық Борлық» және «Кирилловка-
Айыртау» ЖШС-рінің басшылары Сейілбек Махметов пен Владиир Казаркин-
дер өз шаруашылықтарындағы орақ науқанының барысы жайлы баяндады. 
Ал аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия Әбілқайыров та орақ 
науқанын ұйымшылдықпен өткізу жөнінде өзінің көпжылғы тәжірибесін де 
ортаға салды.
Кеңесте өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау және адам денсаулығын қорғау 

мәселелері көтерілді. Бірқатар деректер мен дәйектер келтіріліп, төтенше 
жағдайлар мен кездейсоқ бақытсыздыққа жол берілмеу жайы тілге тиек 
етілді.
Семинар-кеңесті қорытындылаған аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 

Қазақстан экономикасында маңызды орынға ие болып отырған ауыл 
шаруашылығы саласын көркейтуде бүгінгі кеңеске қатысушы әрбір 
шаруашылық мүшелерінің қарқынды үлес қосулары қажеттігін, егін 
шаруашылығымен қатар мал шаруашылығын да қолға алу керектігін 
ескертіп баса айтты. Шаруашылық басшылары мен селолық округ 
әкімдеріне және жекелеген мекеме мен ұйымдар басшыларына бүгінгі 
кеңесте айтылған мәселелерден ой түйіп, өрт қауіпсіздігін қатаң сақтай 
отырып, егін орағын жаппай және қарқынды жүргізу бойынша бірқатар 
тапсырмалар берді.
Осы күні семинар-кенес алдында аудан басшысы Кирилловка ауылында 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына және Отбасы 
күніне орай бой көтерген «Асыл ана» алаңының салтанатты ашылуына 
қатысты. 
Салтанатты ашылу рәсімінде сөз алған Ағзам Ахметжанұлы  бұл 

жобаның іске асырылуы – аудан бойынша көріктендіру аясында 
жүргізіліп жатқан іс-шаралардың тағы бір дәлелі екендігін, сонымен қатар 
отбасылық құндылықтарға, әйел-анаға деген құрмет идеясын насихаттауға 
бағытталғанын атап өтті. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Орақ - 2015
Озық технологиялар – табыс көзі

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 
Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында: «Бүгінгі 
таңдағы ауыртпашылықтар 
- біздің үлесімізге тиген 
алғашқы сынақ емес, барлық 
қазақстандықтардың 
өркендеуі, қауіпсіздігі мен 
әл-ауқатын жақсарту аса 
маңызды міндет болып 
қала береді. Сондықтан 

қазақстандықтарды аталған іс-шараларды жүзеге асыруға, 
еңбек сүйгіштікке және қайсарлық танытуға, көмекке 
мұқтаж жандарға жәрдемдесуге және қамқорлық көрсетуге 
шақырамын» деп атап көрсеткен болатын. Бүгінгі күні бала 
оқытып, оны мектепке даярлау - ата-аналар алдындағы 
күрделі мәселелердің бірі. 
Көпшілікті толғандырар осынау түйінді мәселені жеңілдету 

мақсатында еліміздің барлық аймақтарында бірінші тамыз-
дан бастап оқушылардың білімге қолжетімділігін толықтай 
қамтамасыз ету мақсатында осымен сегізінші мәрте өткізіліп 
отырған жалпыреспубликалық «Мектепке жол» акциясы 
басталды. 
Аталмыш шараның мақсаты – аз қамтылған және көпбалалы 

отбасылардан шыққан, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған балалардың жаңа оқу жылында түрлі әлеуметтік себеп-
терге байланысты мектепке бара алмай қалуының алдын алу, 
жаппай білім берумен қамтылмай қалған балаларды анықтап, 
қолдау көрсету болып табылады.
Бұл игілікті шара тамыздың 24-і күні біздің ауданымызда да 

өз бастауын алды. Аудандық Ақан сері атындағы Мәдениет 
үйіне жиналған оқушылар мен олардың ата-аналары және 
ұстаздар қауымының алдында сөз алған аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы  
Ағзам Тастеміров жыл сайынғы өткізіліп келе жатқан 
акцияның мақсатынан туындаған мәселелерге тоқтала 
келе, жас өрендерге жаңа оқу жылында толағай табыстарға 
жетуін тіледі. 
Сонан соң аудан басшысы сахна төрінде №1 Саумалкөл 

орта мектебінің 2-сынып оқушысы Арина Щевчукқа, 
Саумалкөл қазақ орта мектебінің  2-сынып оқушысы Айғаным 
Жұмаханға және Бірлестік орта мектебінің 2-сынып оқушысы 
Айсұлтан Құлатайларға мектепке қажетті киімдер мен оқу 
құралдарын және ақшалай сыйлықтарын сыйлады. 
Аудан басшысының игі ісін аудандық мәслихаттың хат-

шысы мен депутаттары, аудан әкімінің орынбасарлары, 
ауданымыздың мемлекеттік мекемелері, кәсіпорын мен 
ұйымдарының басшылары, жеке кәсіпкерлер, шаруашылық 
басшылары, ауылдық округтердің әкімдері, мектеп дирек-

Бәрі де балалар үшін!
МЕКТЕПКЕ ЖОЛ – МЕЙІРІМДІ ЖАНДАРДЫ ІЗДЕЙДІ

торлары  және меценаттар залға жиналған тоқсанға тарта 
оқушыға мектепке қажетті заттарды салтанатты түрде тарту 
етті. 
Шат күлкі, шадыман тіршіліктен ешкім де қалыс қалмауға 

тиісті. Бұл - тәуелсіз мемлекетіміздің басты құндылығы. Әр 
жыл сайын өткізіліп келе жатқан республикалық «Мектепке 
жол» акциясының әлеуметтік арнасы кеңігені де сондықтан. 
Отан өзінің кішкентай азаматтарын мейір-шапағаттан таса 
қалдырмайды. Балалар жүрегін қуанышқа бөлейтін дәстүрлі 
акция ауданымызда да кеңінен өткізіліп, жомарт та жайсаң 
азаматтар мен мекеме, кәсіпорын басшылары бұл игі шарадан 
тыс қалмай, барынша өз үлестерін қосады деген сенімдеміз. 
Кең жүрек қазақ азаматтары акция үшін ғана емес, кез келген 
уақытта қайырымдылықтың үлгісін көрсетері анық. Өйткені, біз 
жетімін жылатпаған, жоқты жоқтатпаған, бір-бірімізге қол созып, 
ынтымағы жарасқан елдің ұрпағымыз. 
Қайырымды ізгі жандарға Алланың нұры жаусын дейміз!

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.

Елбасының  «Нақты 100  қадам» Ұлт  жоспарының елдің 
болашақ дамуына жаңаша бағыт- бағдар  берер  артықшылығы  
көп.  Оны  Қазақстан  Республикасының әлемдегі  дамыған 
мемлекеттердің отыздығына  кіру жөніндегі  бағдарламасы 
деп  түсінген  жөн.
Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын да бәрі 

екшеленіп, тұжырымдалып алға қойылған айқын мақсат 
екені белгілі. Халық денсаулығы әрқашан мемлекеттің табы-
сты дамуының негізі болып қала бермек. Президент нақты 
қадамдарының ішінде міндетті мемлекеттік медициналық 
сақтандыру, медициналық санитарлық алғашқы көмек 
ұйымдарын қаржыландыруға басымдық беру және жекеменшік 
медицинасын дамыту арқылы денсаулық сақтау саласында 
бәсекелестік орта құрып, медициналық ұйымдарда корпоративті 
басқару қағидаттарын енгізу керектігін атап көрсетті.
Мәселен, 80-қадамда атап көрсетілгендей, алдыңғы қатарлы 

елдердің барлығында жүзеге асырылып жатқан міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесі, бізде, яғни, Қазақстан бойын-
ша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру болып жүзеге 
асады (МӘМС). Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
төрт кезеңнен, яғни, 2017 жылдан бастап 2020 жылға дейін 
толықтай жүзеге асатын болады.
Егер саралап айтсақ, әлеуметтік медициналық сақтандыру 

бойынша үш әлеуметтік топ шығарылады:
- бірінші топ – 18 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдер, 

сондай-ақ, үш жасқа дейінгі балалар күтіміндегі аналар, «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» иегерлері, мүгедектер, Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері , зейнеткерлер, студенттер, жұмыссыздар;

- екінші топ – жұмыссыздыққа тіркелмегендер, өздерін 
жұмыспен қамтығандар (шағын кәсіпкерлер, базарда сауда 
жасайтындар, т.б.);

- үшінші топ – жұмыс жасайтындар мен жұмыс 
берушілер. Бірінші, екінші топтар мемлекет арқылы, ал, 
үшінші топ жұмысшылардан және жұмыс берушілер арқылы 
қаржыландырылады.
Бұл шара өз кезегінде жұмыс берушілердің өз 

қызметкерлерінің денсаулығына деген жауапкершілігін 
арттыруға септігін тигізері сөзсіз. Сонымен қатар, азаматтардың 
өз денсаулығын қорғауға ынтымақты жауапкершілігінің 
тетіктері бойынша ықпалды механизмдерді енгізу – кезек 
күттірмейтін шара болуы қажет.

 Өз денсаулығын ойлайтын әр азамат өзінің сақтандыру 
қорына жарнасын жинақтауы керек. Өзінің қызметкерінің 

100 нақты қадам
ТҮПКІ МАҚСАТ – ҚЫЗМЕТ САПАСЫТҮПКІ МАҚСАТ – ҚЫЗМЕТ САПАСЫ

дені сау болуын, ауырмауын ойлайтын жұмыс берушілер де 
сақтандыру қорына жарна төлеуге мүдделі болуы тиіс. Аурудың 
алдын алуға жұмыстану керек. Ол үшін жылына бір рет алдын 
алу тексеруден, скринингтерден, флюро тексеруден өту керек. 
Салауатты өмір салтын сақтау, яғни, шылым шекпеу, ішімдікке 
әуес болмау, денені шынықтыру, дұрыс тамақтану – маңызды 
шарт.

2017 жылдан бастап жұмыс берушілер өз жұмысшыларына 
МӘМС қорына ай сайын – 2 пайыз, 2018 жылы – 3 пайыз, 2019 
жылы – 4 пайыз, ал 2020 жылы – 5 пайыз аударады. Өз-өзін 
жұмыспен қамтығандардың аударылымдар 2017 жылы – 2 пай-
ыз, 2018 жылы – 3 пайыз, 2019 жылы – 5 пайыз, 2020 жылы – 7 
пайызды құрайтын болады.
Халық арасында бұл жүйеге әлі де сенімсіздік бар екені 

рас. Өңірде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың 
маңызды, оның керектігі жөнінде оң қоғамдық пікір қалыптастыру 
үшін тиісті іс-шаралар алынып, халыққа дұрыс түсіндіру 
жұмыстары жүргізілуде. Бірақ, ол әлі де жеткіліксіз.
Денсаулық сақтау саласын қаржыландыруда медициналық 

санитарлық алғашқы көмек бағытына басымдық беру арқылы 
халыққа медициналық көмектің қолжетімділігінің жоғары 
деңгейін қамтамасыз етуіміз керек. Бүгінгі күні жалпы тәжірибелік 
дәрігерге бекітілген халық саны 2000-2200 адам, ал, әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі бойынша учаскелік дәрігерге 
бекітілген халық саны 1500-ге дейін төмендетіліп, сапалы 
медициналық көмекке қол жеткізуіміз қажет.
Ауданның денсаулық сақтау саласының материалдық-

техникалық базасы жыл сайын жаңартылуда. Мемлекет бас-
шысы Н.Назарбаевтың осы салаға жете көңіл бөлуі нәтижесінде 
қазіргі заманғы қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілуде.  Елбасының Ұлт жоспарының 81-ші қадамында 
денсаулық сақтау саласында жекеменшік медициналық 
ұйымдардың санын ұлғайту міндеттеліп отыр. Бұл, сөз жоқ, 
осы саладағы бәсекелестікті дамытып, қызмет көрсету са-
пасын арттыруға жағдай жасайды. Медициналық қызмет 
көрсетудің тиімділігін арттыруға септігін тигізетіні анық. Жеке 
медицина ұйымдары мемлекеттік тапсырыс алардан бұрын 
тиісті талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Сондықтан, біз Елбасы 
айтқан Қазақстан халқының 2050 жылға қарай әлемнің ең 
дамыған отыз елінің қатарында болуына өз үлесімізді қосуды 
мақсат етіп отырмыз.

Саят МОЛДАХМЕТОВ, 
Айыртау ОАА-ның бас дәрігері.

Өткен аптаның соңғы күндері аудан әкімдігінің кіші залында аудан әкімі Ағзам 
Тастеміровтың төрағалық етуімен жұмыс тобының отырысы болып өтті. 
Аталмыш шараға ауданымыздың бірқатар шаруашылықтарының басшы-

лары шақырылды. Отырыс барысында бір гектар егістік алқапқа салықтық 
жүктеменің мөлшері, ШҚ мен ЖШС-де жалдамалы жұмысшылардың саны, 
жалақының мөлшері мен мүлікті қайта бағалау жайлы ақпарат тыңдалды.
Басты мәселенің бірі жалақыны жоспарлы түрде жоғарылату қажеттігі. 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі де барлық меншік түріндегі басшылардың 
барлығымен кездескенде еңбекақы қорын қайта қарастыру және жалақыны орта-
ша облыстық дәрежеге жеткізу жайын айтқан болатын. Ауыл шаруашылығында 
еңбек етіп жүрген комбайншылар мен механизаторлардың еңбектері ауыр 
екені жасырын емес. Жалақының төменділігі басқа жұмысқа ауысудың 
себепшісі болады. Кейбір шаруашылықтарда серіктестік басшылары өздерінің 
жұмысшылары үшін малдың жем-шөбін арзандату арқылы аталмыш мәселені 
шешуге тырысуда. Бір ауылдық округтегі екі шаруашылықта жұмыс істейтін 
еңбеккерлердің табыстарының да айырмашылығы көп екендігі де ойлантатын 
мәселе. Бұл мүлдем дұрыс емес. Жалақыны төлеу бойынша мына кәсіпорындар 
көпшілікке үлгі боларлықтай: «Ғасыр Айыртау» ЖШС-де орташа табыс 93000 
теңге болса, «Аик Агро» ЖШС-де бұл көрсеткіш – 86223 теңгені, «Кутузовка 
Әліби» ЖШС-де 71053 теңгені, «Кирилловка Айыртау» ЖШС-де 75828 теңгені 
құрайды. 
Жалақы артқан сайын жұмысшы мамандығының мәртебесі де өсіп, 

әлеуметтік және табыс салықтары есебінен жергілікті бюджетке түсетін түсімдер 
де артпақ.

Өз хабарымыз. 

Аудан әкімдігінде
ЕҢБЕК ЛАЙЫҚТЫ БАҒАЛАНУЫ КЕРЕКЕҢБЕК ЛАЙЫҚТЫ БАҒАЛАНУЫ КЕРЕК

Адамдар көп жиналатын нысандардың 
негізгі бөлігінің меншік иелері жеке 
кәсіпкерлер. 2014 жылы Солтүстік 
Қазақстан облысының ІІД террористік 
қатынастар болуы мүмкін нысандарды 
құжаттандыру жүргізілген болатын.
Өткен аптада құрамында Айыртау 

ауданының кәсіпкерлер палатасының 
директоры Д. Қалымов, «Нұр Отан» 
партиясының АФ төрағасының бірінші 
орынбасары Б. Ахметжанов, полиция 
капитаны Е. Қалиев және бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілі бар комис-
сия ірі сауда нүктелері иелерімен-жеке 
кәсіпкерлермен кездесіп, нысандар-
ды құжаттандыру қажеттілігі, оларды 
террорға қарсы құралдармен нығайту, 
қызметкерлерді террористік актілердің 
белгілері пайда болған кезде өздерін 
қалай ұстау қажеттіктері жайлы түсінік 
жұмыстарын жүргізді. 

Өз хабарымыз.

Рейд 
Құқыққа қарсы 

әрекеттерді ескерту 
мақсатында
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Айыртау ауданы табиғатының әсемдігімен ерекшеленеді. Сонымен қатар, 
еңбекті қастерлейтін, өз жерін сүйетін тұрғындардың болуы ауданның ілгері ба-

суына оң ықпал етуде. Мемлекет басшысының ауылды жерлерді дамыту жөніндегі 
тапсырмаларын және өзге де бағдарламалық құжаттарда қойылған міндеттерді 
орындау жөніндегі жұмыс Имантау ауылдық округінде ойдағыдай жүргізілуде.
Округ 66357 гектар аумақты алып жатыр, тұрғындар саны – 2633 адам. Округ 

құрамына Имантау, Жоғары Бұрлық, Цуриковка ауылдары кіреді. Бұл елді мекендер 
тұрғындарының бір ерекшелігі – өте белсенді, барлық мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысып, олар өз отбасының ғана емес, ауылдың да әлеуетін арттыруға атсалысуда. 
Бүгінгі күні округте 67 жеке кәсіпкерлік субъектісі бар. Олардың арасында мал өсірумен, 
құс және омарта шаруашылығымен айналысып жатқандар көп. Ауыл шаруашылығын 
қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін түсініп, өз кәсібін 
дамыту үшін несие алушылар қатары көбейіп келеді.  
Имантау ауылында гүл және көкөніс көшеттерін өсіруді табыс көзіне айналдырған 

кәсіпкерлер аз емес. Бүгінгі күні бұл кәсіп түрімен 123 отбасы айналысып отыр, алдағы 
уақытта олардың қатары артарына сенімдімін. Себебі, ауыл кәсіпкерлеріне Көкшетау, 
Астана, Алматы және еліміздің басқа қалаларынан сұраныс үзбей түсіп жатады. Соңғы 
жылдары омарта шаруашылығына ықылас қойғандар қатары да қалыңдай түсті. Қазіргі 
таңда бал өндірумен 50 отбасы айналысады. Олардың өніміне сұраныс бар, сондықтан 
кәсіпкерлер «Бал үйін» ашуды ойластыруда.
Соңғы үш жылдың ішінде округте 6 дүкен, жол бойында сервистік қызмет көрсететін 

екі орталық және дәмхана ашылды. «Кузахметов» жеке кәсіпкерлігі сауда кешені мен 
қонақүй тұрғызып, тұрғындар игілігіне берді.
Кәсіпкерлікті дамыту бағытында ет және балық өнімдерін қайта өңдейтін 

цех, кондитерлік кәсіпорын, наубайхана, дәріхана ашып, көпшіліктің сұранысын 
қанағаттандырсақ дейміз. Бүгінгі күні округте көкөніс сақтау қоймасы салынып жатыр, 
сонымен қатар «Hairun Agro» серіктестігі 9 бірдей жылыжайдың құрылысын бастады. 
Алдағы уақытта мал шаруашылығына арналған кешен тұрғызылатын болады.

«Жұмыспен қамтудың жол картасы – 2020» бағдарламасы жүзеге асырылғаннан 
бастап тоғыз адам өз ісін ашу мақсатында жеңілдетілген несие алса, биылдың өзінде 
жеті жоба қаржыландырылды. «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» бағдарламаларымен 
округтегі «Жаңа шаруа», «Бүркіт», «Мақанай» шаруа қожалықтары төрт түлік мал 
түрлерін көбейтті. Бағдарлама аясында қаржы алғысы келетіндер әлі де бар, олардың 
өтініштері қаралып жатыр.
Бұл округте жеке қосалқы шаруашылықтағы мал саны да әжептәуір, тұрғындар 

иелігінде 2 мыңға жуық ірі қара және осынша қой-ешкі, 600-ге тарта жылқы бар.
Ал «Имантау, земля и птица» ЖШС-і үйрек-қаз өсіреді, жаз айларында тұрғындар 

шаруашылықтан тәуліктік балапандарды арзан бағаға сатып алады. Жерлестеріміз 
осылайша өз үйлеріндегі құс санын көбейтуде.
Меніңше, ауыл адамдарының бұрынғыдай атамекенді тастап, қалаға көшуі саябыр-

лады. Еңбек еткісі келетіндер үшін мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр. Ең 
бастысы, ерінбей еңбектену. Қазір ауыл үйлері де қаладағы көпқабатты пәтерлерден 
кем емес. Жақында Имантау ауылына жаңа су құбыры тартылды, бүгінгі күні тіршілік 
нәрін тұрғындардың баспаналарына дейін жеткізіп беру жұмысы жүріп жатыр.
Жалпы, Айыртау ауданы туризмді дамытуға қолайлы аймақ, сондықтан шағын 

және орта бизнес те қарқын алып отыр. Бүгінгі күні округ аумағында түрлі демалыс 
орындары жұмыс істейді. Демалуға келгендерге шатырлы қалашықта «Қарлығаш», 
«Аршалы» және тағы да басқа жеке кәсіпкерлер қызмет түрлерін ұсынады. Кәсіпкер 
Н. Кузахметов алдағы күндері жаңа туристік демалыс нысанын салуды жоспарлап 
отыр, егер ойлағаны жүзеге асса, Имантау ауылдық округіне келетін демалушылар 
саны бүгінгіден де әлдеқайда артар еді.
Мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдаудың арқасында көптеген ауылдар қайта 

гүлденді, тұрғындардың тұрмысы жақсарды, ал жергілікті әкімдер ел игілігі жолындағы 
жұмыстарын әрі қарай жалғастыра беретін болады.

Любовь СЕРДЮК,  
Имантау ауылдық округінің әкімі.

Тамыздың 25-і «Нұр Отан» 
партиясы ғимаратының мәжіліс 

залында аудан әкімі Ағзам 
Тастеміровтың төрағалық етуімен 
Солтүстік Қазақстан облысы өңірлік 
орталығы тыңдаушыларының 
көшпелі семинары болып өтті. 
Семинар жұмысына Мемлекеттік 
қызметшілерді қайта даярлау және 
біліктіліктерін арттырудың өңірлік 
орталығының директоры Т.В. Ле-
бедева, орталық тыңдаушылары 
және ауданымыздың мемлекеттік 
қызметшілері қатысты.
Алғашқы болып сөз кезегін алған «Нұр 

Отан» партиясы АФ төрағасы, аудан әкімі 
келген қонақтарды табиғаты әсем де 
шұрайлы, тарихи мұраларға бай Айыр-
тау өңірінде қарсы алып отырғандығына 
қуанышты екендігін жеткізе келіп, 2015 
жылдың бірінші жартыжылдығы ауда-
нымызда оң өзгерістерге, жетістіктерге 
және жаңа мақсаттарға толы жыл болып 
отырғандығын атап өтті.
Елбасының «Ұлт жоспары-100 нақты 

қадамының»бес институционалды рефор-
масында» қойған міндеттерді жүзеге асыру-
да ауданымызда әлеуметтік-экономикалық 
дамудың негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізу 
бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде, 
үстіміздегі жылғы бірінші жартыжылдықтың 
қорытындысы бойынша өңірімізде 
дамудың оң серпіні байқалады.- дей келе 
Ағзам Тастемірұлы ауданымызда осы 
уақыт ішінде қол жеткізілген жетістіктерге 

Партия тұрмысы
КӨШПЕЛІ СЕМИНАР ӨТКІЗІЛДІ

жеке-жеке тоқталып өтті.
Аудан басшысынан кейін сөз сөйлеген 

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даяр-
лау және біліктіліктерін арттырудың 
өңірлік орталығының директоры Т.В. Ле-
бедева Ағзам Тастемірұлына семинар-
ды өткізуге мүмкіндік туғызып, қолдау 
көрсетіп отырғандығы үшін алғысын 
жеткізсе, орталық тыңдаушысы, 
Аққайың ауданына қарасты Ленинск 

ауылдық округінің әкімі Қайрат Бабақов 
естелік сыйлығын тарту етті. 
Семинар соңынан қатысушылар 

естелік суретке түсіп, Сырымбет 
ауылындағы Ш. Уәлихановтың тарихи-
этнографиялық мұражайын, Айғаным 
қонысын тамашалап, Имантау ауылдық 
округінің жұмысымен танысуға аттан-
ды.

Жанат СӘБИТОВ.   

Жуы р д а  С о л т ү с т і к 
Қа з а қ с т а н  облысының 

кәсіпкерлер палатасының Айыртау 
ауданының филиалы ғимаратында 
а у д а нымыз дың  б і р қ а т а р 
серіктестіктері мен шаруашылық 
қожалықтарының басшылары Петро-
павл қаласындағы «Қазтехмаш» ма-
шина жасау зауытының өкілдерімен 
кездесіп ,  аталмыш  кәсіпорын 
шығаратын ауыл шаруашылық техни-
каларымен танысты. 
Ауданымызға әдейілеп ат басын тіреген 

«САМПО Розенлеф» фин компаниясының 
Орталық Азия және ТМД елдері бойынша 
аумақтық директоры Михаил Кулик пен 
жобаның бас менеджері Айдос Жанкеев за-
уыт шығаратын өнімдер жайлы айта келіп, 
бейнепроектр арқылы қысқаша сипатта-
маларына тоқталып өтті. Кәсіпорында 
астық жинайтын комбайндар, мал азығын 
дайындайтын техникалар, соның ішінде 
тіркемелер, тырнауыштар, шалғылар, тағы 
да басқа көптеген өнімдер шығарылады. 
Қуаттылығы жағынан сапасы жоғары бұл 
техникалардың бағасы да аса қымбат 
емес, қолжетімді. «Лизингрупп» және 
«Қазагроқаржы» акционерлік қоғамдары 
арқылы лизингке де алуға болады. 
Жиынға қатысушы шаруашылық 

басшылары өздерін қызықтырған 
сұрақтарына толықтай жауап алып, 
мұндай техникалардың қазіргі уақытта 
ауыл шаруашылығы үшін өте қажет 
екендігін айтты.

Кәсіпкерлік
Заманауи техникалар шыєарылады

«Қазтехмаш» машина  жасау 
зауытының өнімдеріне қызығушылық 
танытқандар болса, Солтүстік Қазақстан 
облысының кәсіпкерлер палатасының 
Айыртау ауданының филиалына мына 
мекенжай бойынша хабарласуларына 

болады: 
Саумалкөл ауылы, Достық көшесі 35а 

үй, тел: 8 (71533) 79-033.   
Өз хабарымыз.
Суретті түсірген 

Жанат СӘБИТОВ.

Кейінге шегініс жасап, тарихқа үңілсек, Қазақстан Респу-
бликасы тәуелсіз мемлекет болып, ата-бабаларымыздың 
ғасырлар бойы армандаған егемендігіне қолымызды 
жеткізген соң, алдымызда тұрған бағыттардан ел үшін, 
халық үшін дамуға ең қолайлы, демократиялық жолды 
таңдау қажеттілігі туындады. 
Осы тарихи маңызды мезетте бастаған зиялы топ 

барлық мемлекеттер мен халықтар басынан өткерген 
тәжірибелерді сараптай отырып, еліміз үшін ең дұрыс 
деп шешкен жолды таңдады. Бұл жол - Қазақстан Респу-
бликасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырғандығы, оның ең қымбат қазынасы-адам 
және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары екендігі  мемлекетіміздің басты 
құжаты - Ата Заңымыз - Конституциямызда баянды етілді. 
Осы бастаманы халық бірауыздан қолдап, тарихи шешім қабылдап, еліміз 

жаңа дәуірге қадам басты. Ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке ие болып, осынау 
ғаламдық қауіп-қатерге толы алмағайып XXI ғасырда іргесі бекіп келе жатқан жас 
мемлекетіміздің бүгіні мен болашағы үшін осы бірнеше парақтан ғана тұратын 
құжаттың маңыздылығы аса зор. Тәуелсіздігіміздің басты кепілі және еліміздің 
басты ұстанымдары мен мемлекеттілік негіздерін қалыптастыратын Конституция 
Республикамыздың осы уақытта жеткен барлық жетістіктері, экономикалық өрлеуі, 
жалпы, халқымыздың татулығы мен тыныштығының басты тірегі десек артық 
болмайды.
Конституция еліміздің әрбір азаматының жатқа білетін құжаты болуы тиіс. 

Оның нормалары мектеп қабырғасынан бастап өскелең ұрпақтың санасына 
сіңірілуі қажет. Бұл жолда да елімізде біршама жұмыстардың жүзеге асырылып 
жатқандығын білеміз, бұқаралық ақпарат құралдары, жергілікті атқарушы органдар, 
сондай-ақ, қоғамдық ұйымдар тарапынан құқықтық сауаттылықты насихаттау 
жұмыстарының жүргізіліп келе жатқандығынан хабардармыз.  
Ата Заңымызды қастерлеу және оның қағидаларын сақтау - әрбір қазақстандықтың 

парызы мен міндеті. Бірлігі жарасқан еліміздің тірлігі де қарқынды. Қашанда 
ынтымағы жарасқан біртұтас мемлекет биіктерді бағындыратыны анық.
Еліміздің Ата Заңы адамзат баласының жалпы құндылықтарын өз бойына 

сіңірді. 
Шынар ЖҮНІСОВА,

Айыртау аудандық сотының жетекші маманы.

Ата Заңға - 20 жыл
КЕЛІСІМКЕЛІСІМ мен  мен ТҰРАҚТЫЛЫҚТҰРАҚТЫЛЫҚ кепілі кепілі

Аптаның басында ауданымызда ішкі саясат бөлімінің 
ұйымдастыруымен дін істерін түсіндіру жөніндегі ақпараттық-насихат 

тобы болып қайтты. Солтүстік Қазақстан облысы дін істері жөніндегі 
басқарманың конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту 
орталығының мамандарынан құралған аталмыш топ аудан ұстаздарымен 
өткізген кездесуінде еліміздегі діни ахуал жайлы әңгіме қозғап, жалған діни 
ағымдар мен ұйымдардың шынайы бейнесін ашып берді.
Еліміздің тәуелсіздік пен рухани-мәдени еркіндікке ие болуы жағдайы 

мемлекетіміз бен халқымыз үшін жағымды гуманитарлық, экономикалық 
өзгерістермен қатар біздің қоғамымыз үшін кеселді, кесапатты дүниелердің де еніп 
кетуіне жол ашты. Бұлар ең алдымен қазіргі дінтанушылық ғылымда деструктивті 
деген атаумен белгілі діни бірлестіктер. Деструктивті діни бірлестіктердің іс-
әрекеттері жеке адамдардың рухани және психологиялық дамуына, денсаулығына 
кері ықпалын тигізеді, қоғамда қалыптасқан мәдени дәстүрлер мен қалыпты 
нормаларға қайшы келеді.
Деструктивті бірлестіктер жеке тұлға немесе адамдар тобы арқылы басқа 

адамдардың еркінен тыс олардың мінез-құлқына, іс-ірекеттеріне, ой-санасына, 
өмір тіршілігіне өздерінің жеке эгоистік мақсаттары үшін бақылау орнатады. 
Мұндай ағымдар адамдардың жеке тұлғаға және діни доктринаға тәуелділігі 
жағдайын қалыптастырады.
Конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығының маман-

дары Сергей Могунов пен Гүлмира Бейсенбиналар осы тақырыптар төңірегінде 
ой өрбітіп, қатысушылардың сауалдарына жауап берді.
Аталмыш ақпараттық-насихат тобы осындай семинарларды Казанка, Новоукра-

инка елді мекендерінде де өткізбек.
Жанат ҚАЖЫБАЙҰЛЫ.

Экстремизм
Дін атын жамылғандар

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымы, қоғамдық қызметі

1 02.09. 2015 ж. Тастеміров 
Ағзам Ахметжанұлы 

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

2 04.09. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат Қадырұлы

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

3 09.09. 2015 ж. Ідірісов 
Айдос Сайлауұлы

Айыртау аудандық ІІБ-нің бастығы, полиция подполковнигі 
(келісім бойынша)

4 11.09. 2015 ж. Тұралинов 
Мырзабай Шәріпұлы

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

5 16.09. 2015 ж. Есенғалиев 
Сырымбет Қайрошұлы 

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

6 18.09. 2015 ж. Махметов 
Сейілбек Ғазизұлы 

 «Бабық Борлық» ЖШС-нің директоры, №2 сайлау округінен 
облыстық мәслихаттың депутаты (келісім бойынша) 

7 25.09. 2015 ж. Жанахметов 
Берік Темешұлы

«Қазпошта» ААҚ аудандық пошта байланысы торабының 
бастығы, «Нұр Отан» партиясынан аудандық мәслихаттың депу-
таты (келісім бойынша) 

8 30.09. 2015 ж. Жақыпов 
Сайрамбек Кәрібайұлы

«Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ-нің басшысы, «Болашақ» 
АПҰ төрағасы (келісім бойынша)

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

2015 жылдың қыркүйек айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының Қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды қабылдау кестесі

2015 жылдың қыркүйек айында «Нұр Отан» партиясы Айыртау аумақтық 
филиалының сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі

Қоғамдық Кеңесінің мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі
Реттік 
№

Күні Қабылдаушының Т.А.Ә. Негізгі жұмыс орны бойынша лауазымы, қоғамдық қызметі

1 02. 09. 2015 ж. Молдахметов 
Саят Ғазизұлы 

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

2 09.09. 2015 ж. Ахметжанов 
Болат Қадырұлы

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

3 16.09. 2015 ж. Тұралинов 
Мырзабай Шәріпұлы

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

4 30.09. 2015 ж. Гладкий 
Александр 

Владимирович 

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

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

Қазақстан - 2050
ИМАНТАУДАҒЫ ИГІЛІКТІ ІСТЕР
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қатысы
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Тұрғындар назарына!

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Айыртау 
аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ 
лауазымды тұлғалары қызметтік этика талаптарын бұзған, заңсыз іс-қимылдар 

жасаған, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылар деректері 
болған жағдайда өтініш беру үшін халық назарына облыстағы қызмет органдары 
жетекшілерінің телефондарын ұсынады. 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау департаменті» РММ

1. Департамент басшысы – Марат Бөрібайұлы Жексембин – 8-(7152)-52-14-
37,

2. Басшының орынбасары –Юрий Евгеньевич Пузиков – 8-(7152)-41-20-61,
3. Басшының орынбасары –Татьяна Леонидовна Горлова – 8-(7152)-41-12-

84.
«Айыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау  басқармасы» 

РММ-нің басшысы  – 8-(71533)-27-186.
«Айыртау аудандық тұтынушылардығ құқықтарын қорғау басқармасы» 

РММ-нің жеке сұрақтар бойынша қабылдау кестесі:  қабылдау СҚО Айыртау 
ауданы, Саумалкөл селосы, ТҚҚ басқармасы ғимаратында күнделікті жүргізіледі. 
Қабылдауға 8-(715-33)-27-186 телефоны арқылы алдын ала жазылуға бола-

ды. 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Айыр-
тау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ 
мәлімдейді:
Жеке және заңды тұлғалардың құқықтық тұлғаларының құқықтарының 

қорғалуын және сөз бостандығы мен заңды көзқарастарын сақтау, сыбайлас 
жемқорлықтық құқық бұзушылықтың алдын алу, тұрғындармен шұғыл түрде 
байланыс жасау мақсатында басқармамен  «Ашық есік күні» өткізу жоспарланып 
отыр. 
Жүргізу уақыты мен орны: аптаның әр жұма күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға 

дейін,  мекен-жайы: Саумалкөл ауылы, Ықшам ауданы. «Ашық есік күнінің» өту 
барысында мекеме мен ұйымдардан келушілерді және кәсіпкерлік субъектілер мен 
жеке тұлғаларды толғандыратын сұрақтарға жауап берумен қатар маман кеңесі 
де ұйымдастырылады. 

Айыртау аудандық ТҚҚ басқармасы. 

«Ыстық желі» телефоны
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңды түсіндіру бойынша 

тұтынушылар үшін «Ыстық желі» телефоны жұмыс істейді.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша барлық қызықтыратын сұрақтар 

бойынша кеңесті 8(7152) 52-04-40, 8(7152) 52-14-36 телефондары бойынша 
хабарласуға болады.

ДҮЙСЕНБІ, 31 ТАМЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.
kz» 11:00 «Қазақстан Республикасының 
Конституциясы. 20 жыл». Д\ф 11:35 Кино 
«Алты жасар Алпамыс» 12:55 «Дауа» 
13:30 «Білгірлер бәйгесі». 14:15 «Ақсауыт» 
14:45 «Білгіштер». М\х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:10 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х . 17:00 «Менің Қазақстаным!». 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ТАРИХ 
ТОЛҚЫНЫНДА» 18:15 «Көк тарландары». 
19:05 «Ұлттық шоу: Роза шақырады» 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «Әзіл әлемі» 
21:50 «ЖАРЫҚ». Т\х 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х . 23:40 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 «Тарих толқынында» 
1 :10  «Көкпар».  1 :55  «Дауа» 2 :25 
«Ақсауыт» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Ән жүрегім – Астана». Кон-

церт. 08:00 «Жаңа күн» 10:00 «Жеті 
күн» 11:00 Кино. «Балалық шағымның 
аспаны» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Мұғалім - мектептің жүрегі». Концерт. 
15:00 Новости15:15 Семейное кино. 
«Школа Авалон» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Бұйымтай» 18:00 Новости18:15 
Д\ф «Основы государства» 19:00 «ТВ 
Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Итоги дня 
21:30 Шәмші Қалдаяқовтың «Әнім сен 
едің» атты ән кеші 23:30 Кино. «Жерұйық» 
01:30 Т\х «Құрбылар» 03:30 Қорытынды 
жаңалықтар 04:00 Итоги дня 04:30 «Ар-
найы хабар» 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 7:30 

«Контрольная закупка» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» бағдарламасы 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 Новости 9:05 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 11:15 «АФФТАР ЖЖОТ» 12:15 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:15 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:50 «101 КЕҢЕС» 14:15 «П@
УТINA+» 15:15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
15:50 Кино «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:15 
«П@УТINA» 23:40 Кино «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 1:35 «П@УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
3:30 «Контрольная закупка» До 4:00 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Склифосовский» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Шаманка» 00.45 Х/ф «Вечный зов» 
17 с. 02.15 Т/с «Служба доверия» 04.05 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР
 9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф «Не-

победимый». 12.35,14.50 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». 14.30,17.30,20.30,1.00 События. 
16.25 «В центре событий». 17.50 Без 
обмана. «Вечная свежесть. Реанимация». 
18.40 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+). 21.00 «Право голоса». 22.30 Го-
род новостей. 22.45 Т/с «Кураж». 0.45 
«Петровка, 38». 1.30 «Война: другое из-
мерение». Специальный репортаж. 2.05 
Без обмана. «Кислая история: кефир и 
йогурты». 3.00 События. 25-й час. 3.30 
Д/ф «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят». 4.40 Х/ф «Жизнь одна». 
6.40 Т/с «Отец Браун 2». (16+). 8.20 Д/ф 
«О чем молчала Ванга». 

СЕЙСЕНБІ, 1 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

БІЛІМ КҮНІ 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 10:35 «Жарық». 
Т\х . 11:30 «Cырғалым». Т\х . 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «SPORT.KZ» 13:10 
«Тарих толқынында» 13:30 Концерт 14:25 
«СТИЧ». М\х 14:50 «Білгіштер». М\х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:10 «Жүрегім 
сізге аманат». Т\х . 18-бөлім 17:05 
«Жарқын бейне» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Көк тар-
ландары». 19:05 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 
19:30 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». Т\х 
. 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «Айтуға 
оңай...» 21:50 «ЖАРЫҚ». Т\х . 22:40 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х . 23:40 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 «Өзекжарды» 
1:10 «Қылмыс пен жаза» 1:35 «Жарқын 
бейне» 2:05 «Тарих толқынында» 2:25 
«Сыр-сұхбат» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с 
«Верь мне» 11:00 Новости11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа». Д\ф . 11:40 «По-
дари детям жизнь» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 М\с «Маша и медведь» 12:35 М\с 
«Джейк и пираты Нетландии» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\ф «Семейные ме-
лодрамы» 14:00 Т\с «Женский доктор»-2 
15:00 Новости15:15 «Бұйымтай» 16:00 
«Өмір сабақтары». Д\ф . 16:30 Т\х «Күн 
сақшылары» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Нүкте» 18:00 Новости18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:10 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бюро расследований» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с «Верь мне» 22:25 Т\с «След» 
23:10 «Көзқарас» 23:40 «Арнайы хабар» 
00:10 Қорытынды жаңалықтар 00:40 Итоги 
дня 01:10 «Әр үйдің сыры басқа». Д\ф . 
01:45 «Бұйымтай» 02:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЮТЫЙ». За-
ключительные серии 13:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 13:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:40 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Кино «ПРИНЦ СИБИРИ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 Кино «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» 2:05 «П@УТINA» 2:30 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
До 4:00 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Склифосовский» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Шаманка» 00.45 Х/ф «Вечный зов» 
18 с. 02.35 Т/с «Служба доверия» 04.30 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф «Доброе 

утро». 12.55 Детектив «Дело №306». 
14.30,17.30,20.30,1.00 События. 14.50 
Х/ф «Отцы». 16.40 «Мой герой». 17.50 
Без обмана. «Вечная свежесть. Консер-
ванты». 18.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+). 21.00 «Право голоса». 
22.30 Город новостей. 22.45 Т/с «Кураж». 
0.45 «Общероссийское родительское со-
брание». Специальный репортаж. 1.30 
«Осторожно, мошенники!». 2.05 «Удар 
властью. Егор Гайдар». 3.00 События. 
25-й час. 3.30 «Петровка, 38». 3.50 Х/ф 
«Только не отпускай меня». 7.35 «Добро 
пожаловать домой!» (6+). 8.25 «Линия 
защиты». 

СӘРСЕНБІ, 2 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Жарық». 
Т \х  .  10:50 «Айтуға  оңай . . .» 11:35 
«Cырғалым». Т\х . 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Қылмыс пен жаза» 13:10 «Поэзия 
әлемі» 13:40 «Ғасырлар үні» 14:25 
«СТИЧ». М\х 14:50 «Білгіштер». М\х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:10 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х . 17:05 «Қазақ даласының 
құпиялары». Д\ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17 :50  «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18 :10  «Көк 
тарландары». 19:05 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:30 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС». Т\х . 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«Айтуға оңай...» 21:50 «ЖАРЫҚ». Т\х 
22:40 «ЖҮРЕГІМ  СІЗГЕ  АМАНАТ». 
Т\х 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 
«Өзекжарды» 1:05 «Қылмыс пен жаза» 
1:30 «Қазақ даласының құпиялары». Д\ф 
. 2:00 «Поэзия әлемі» 2:30 «Шарайна». 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Спецвыпуск. Байконур. Запуск корабля 
«Союз ТМ-18 М» 11:00 Новости11:10 
«Әр үйдің сыры басқа». Д\ф . 11:40 «По-
дари детям жизнь» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 М\с «Маша и медведь» 12:35 М\с 
«Джейк и пираты Нетландии» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\ф «Семейные ме-
лодрамы» 14:00 Т\с «Женский доктор»-2 
15:00 Новости15:15 «Біздің үй» 16:00 
«Өмір сабақтары». Д\ф . 16:30 Т\х «Күн 
сақшылары» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Нүкте» 18:00 Новости18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:10 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«100 бизнес-тарихы» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с «Верь мне» 22:25 Т\с «След» 
23:10 «Көзқарас» 23:40 «Бюро рассле-
дований» 00:10 Қорытынды жаңалықтар 
00:40 Итоги дня 01:10 «Әр үйдің сыры 
басқа». Д\ф . 01:45 «Бұйымтай» 02:30 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2». 
13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:40 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 23:50 Кино 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 2:05 «П@УТINA» 
2:30 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:15 «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» До 4:00 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 14.50, 
04.45 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Склифосовский» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Х/ф «И шарик вернется» 00.55 Х/ф 
«Вечный зов» 19 с. 02.50 Т/с «Служба 
доверия» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф «Га-

раж». 13.05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». 13.55 Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена». 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 14.50 Х/ф «Храни меня, дождь». 
16.40 «Мой герой». 17.50 «Удар властью. 
Егор Гайдар». 18.40,7.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». (12+). 21.00 «Право 
голоса». 22.30 Город новостей. 22.45 
Т/с «Кураж». 0.45 «Петровка, 38». 1.30 
«Линия защиты». 2.05 «Советские мафии. 
Светофор Владимира Кантора». 3.00 Со-
бытия. 25-й час. 3.30 Детектив «Жизнь 
на двоих». 5.15 Х/ф «Непобедимый». 
6.45 «Осторожно, мошенники!» 

БЕЙСЕНБІ, 3 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Жарық». 
Т \х  .  10:50 «Айтуға  оңай . . .» 11:35 
«Cырғалым». Т\х . 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Агробизнес» 13:10 «Журналистік 
зерттеу» 13:35 «Шетелдегі қазақ ба-
лалары». 14:00 «Жан жылуы» 14:25 
«Айдаһар мінген шабандоздар». М\ 
14:50 «Білгіштер». М\х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:10 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х . 20-бөлім 17:05 «Ұлы дала 
дүбірі». Д\ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Көк тарландары 
19:05 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 19:30 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС». Т\х . 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«Айтуға оңай...» 21:50 «ЖАРЫҚ». Т\х . 
22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х 

. 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:10 «Индустрияланды-
ру: Ұлттық өндіріс». 0:30 ФУТБОЛ. 
EURO-2016. ІРІКТЕУ ТУРНИРІ. ЧЕХИЯ 
- ҚАЗАҚСТАН. 2:45 «Өзекжарды» 3:05 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

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

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с 
«Верь мне» 11:00 Новости11:10 «Әр 
үйдің сыры басқа». Д\ф . 11:40 «По-
дари детям жизнь» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 М\с «Маша и медведь» 12:35 М\с 
«Джейк и пираты Нетландии» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\ф «Семейные ме-
лодрамы» 14:00 Т\с «Женский доктор»-2 
15:00 Новости15:15 «Біздің үй» 16:00 
«Өмір сабақтары». Д\ф . 16:30 Т\х «Күн 
сақшылары» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Нүкте» 18:00 Новости18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:10 «Жекпе-жек» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Сильные  духом» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с «Верь мне» 22:25 Т\с «След» 
23:10 «Көзқарас» 23:40 «100 бизнес-
тарихы» 00:10 Қорытынды жаңалықтар 
00:40 Итоги дня 01:10 «Әр үйдің сыры 
басқа». Д\ф . 01:45 «Бұйымтай» 02:30 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2». 
13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:40 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Кино 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 23:50 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Заключительные 
серии 2:05 «П@УТINA» 2:30 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
До 4:00 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 14.50, 
04.45 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Склифосовский» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Х/ф «И шарик вернется» 00.50 Х/ф 
«Формула любви» 02.50 Т/с «Служба 
доверия» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф «За ви-

триной универмага». 13.05 Д/ф «Татьяна 
Васильева. У меня ангельский характер». 
13.55 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман». 14.30,17.30,20.30,1.00 Собы-
тия. 14.50 Х/ф «Москва - не Москва». 
16.35 «Мой герой». 17.50 «Советские 
мафии. Светофор Владимира Кантора». 
18.40,7.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+). 21.00 «Право голоса». 22.30 
Город новостей. 22.45 Т/с «Кураж». 0.45 
«Петровка, 38». 1.30 «Обложка. Добрый 
дедушка Сталин». 2.05 Д/ф «Закулисные 
войны в кино». 3.00 События. 25-й час. 
3.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело». 
5.15 Х/ф «Храни меня, дождь». 

ЖҰМА, 4 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Жарық». 
Т \х  .  10:50 «Айтуға  оңай . . .» 11:35 
«Cырғалым». Т\х . 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:40 «ИМАН АЙНАСЫ» 13:05 «Инду-
стрияландыру: Ұлттық өндіріс». 13:30 
«Баламен бетпе-бет» 13:55 «Жүзден 
жүйрік» 14:25 «Айдаһар мінген ша-
бандоздар». М\х . 14:45 «Білгіштер». 
М\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:10 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х 17:05 «ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ғасырлар үні» 
19:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 19:30 
«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». Т\х . 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «Айтуға оңай...» 
21:50 «Шын жүректен!». 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х 23:40 «Жайдарман». 
Үздік әзілдер 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 
«Өзекжарды» 1:05 Кино «Жансебіл» 2:25 
«Шын жүректен!». 3:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР
 07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с «Верь мне» 11:00 Новости11:10 
«Әр үйдің сыры басқа». Д\ф . 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45 «Магия 
кухни» 12:20 М\с «Маша и медведь» 
12:35 М\с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Д\ф «Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с 
«Женский доктор»-2 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары». 
Д\ф . 16:30 «Ұлт саулығы» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Бармысың, бауы-
рым?» 18:00 Новости18:15 Т\х «Сұлтан 
Сүлейман» 19:10 «Орталық Хабар» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Тур де 
Хабар» 21:00 Итоги дня 21:30 Мегахит. 
«Дорогой Джон» 23:30 Т\х «Құрбылар» 
01:30 Қорытынды жаңалықтар 02:00 Итоги 
дня 02:30 «Әр үйдің сыры басқа». Д\ф 
. 03:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2». 
13:00 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:50 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 14:40 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:55 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 15:30 Кино 
«БУДЕМ НА ТЫ» 17:40 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» C 18:00 
ДО 0:00 НЕ ДАВАТЬ ID 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 23:50 
Кино «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 
1:50 «П@УТINA» 2:20 «ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС №» 2:50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 3:35 
«ПЕТРОВИЧ» До 05:00 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 

14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 «Петросян-шоу» 22.55 Х/ф 
«Полынь - трава окаянная» 00.55 Х/ф 
«Что скрывает любовь» 02.55 «Горячая 
десятка» 04.00 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...»

ТВ-ЦЕНТР
 9.00 «Настроение». 11.20 Д /ф 

«Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». 12.15,14.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
14.30,17.30,20.30,1.00 События. 16.40 
«Мой герой». 17.50 Д/ф «Закулисные 
войны в кино». 18.40,6.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». (12+). 21.00 «Право 
голоса». 22.30 Город новостей. 22.55 
Х/ф «Полосатый рейс». 0.45 «Петровка, 
38». 1.30 Приют комедиантов. 3.25 Д/ф 
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!». 
4.15 Х/ф «На кого Бог пошлет». 5.50 Д/ф 
«Заговор послов». 

СЕНБІ, 5 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 «Қымызхана» 8:35 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 «ДАУА» 
10:40 «АС БОЛСЫН!» 11:30 «Атлантида: 
жоғалған әлем» М\ф 13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 13:45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ». 
14:15 Кино «Шыңдалған намыс» 15:50 
«Әзіл әлемі» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Қара шаңырақ». Т\х . 19:30 «Екі ғашық». 
Концерт 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:35 «Жайдар-
ман». Республикалық Жоғары Лига. 1/4 
финал. 2-топ 0:25 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:00 
Кино «Шыңдалған намыс» 2:25 «Дауа» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 М\с 

«Динофроз» 09:00 «Бармысың, бауы-
рым?» 09:40 «Продвопрос» 10:00 «Ұлт 
саулығы» 10:30 М\ф «Правдивая история 
Кота в сапогах» 11:50 Кино «Артур и 
месть Урдалака» 13:40 «Орталық Хабар» 
14:35 «Жұлдызды дода» 16:10 «Тур де 
Хабар» 16:40 Сказка Братьев Гримм 
«Ловкий вор» 17:50 «Бенефис-шоу» 19:00 
«Бұйымтай» 19:40 «Ду-думан» 21:00 
«Жеті күн» 22:00 Мегахит. «Дивергент» 
00:30 Т\х «Құрбылар» 02:30 М.Әуезов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театры. «Естайдың Қорланы» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 6:45 

«ПЕТРОВИЧ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30 «П@УТINA» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 «СМАК» 9:40 
Кино «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 11:45 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 13:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:45 
«101 КЕҢЕС» 14:20 «П@УТINA+» 15:30 
Кино «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:30 
«X FACTOR». 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:30 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 0:00 
Кино «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
2:50 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:15 «101 
КЕҢЕС» 3:35 «ПЕТРОВИЧ» 4:45 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
04.55 Комедия «Раз на раз не при-

ходится» 06.35 «Сельское утро» 07.05 
«Диалоги о животных» 08.00, 11.00, 
14.00 Вести 08.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести - Москва 08.30 «Военная 
программа» 09.05 «Танковый биатлон» 
10.05 «Конструктор русского калибра» 
11.20 «Моя жизнь сделана в России» 
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» 16.30 
«Субботний вечер» 18.05 Х/ф «Третья 
попытка» 20.00 Вести в субботу 20.45 
Х/ф «Теория невероятности» 00.35 Х/ф 
«Родная кровиночка» 02.30 Х/ф «Жизнь 
взаймы» 04.25 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР
 8.40 «АБВГДейка». 9.05 Х/ф «За 

витриной универмага». 10.55 «Право-
славная энциклопедия». 11.25 Х/ф «Где 
находится нофелет?». 13.00 Д/ф «Краса-

вица советского кино». 13.55 «Спасская 
башня». Шествие военных оркестров по 
Тверской. Прямая трансляция. 14.30,18.30 
События. 15.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. Прямая 
трансляция. 15.50 Х/ф «Покровские 
ворота». 18.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля». 20.35 Х/ф «Три полуграции». 
0.00 «В центре событий». 1.15 «Право 
знать!». 2.15 «Право голоса». 5.05 Х/ф 
«Башмачник». 7.05 «Петровка, 38». 7.15 
«Обложка. Добрый дедушка Сталин». 
7.50 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». 

ЖЕКСЕНБІ, 6 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

8:30 «Қымызхана» 9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ БЕТ» 11:25 «Саяхатшы Дара». М\х 
12:15 «Айтыстан үзінді» 13:00 Концерт 
13:45 «КЕЛБЕТ» 14:15 Кино «Семсер» 
16:15 «Отаным десем...». 17:50 «Қара 
шаңырақ». Т\х . 19:30 «Әзіл әлемі» 20:00 
«АПТА. КZ» 21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады» 22:25 Кино «Күз аңыздары» 
0:30 ФУТБОЛ. EURO-2016. ІРІКТЕУ 
ТУРНИРІ. ИСЛАНДИЯ - ҚАЗАҚСТАН. 
2:45 «Апта. Кz» 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 «Ай-

бын» 09:00 «Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 
10:30 М\с «Маша и медведь» 10:55 М\ф 
«Отважный маленький тостер: лучший 
друг» 12:10 М\ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 12:50 Сказка Бра-
тьев Гримм «Братец и сестрица» 14:00 
«Ду-думан» 15:20 «Бұйымтай» 16:20 
Кино. «Менің күнәлі періштем» 18:00 
«Шаңырақтың шырақшылары». Концерт. 
19:40 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті күн» 
22:00 Мегахит. «Королева» 00:00 Көркем 
фильм. «Алданған үміт» 01:30 М.Әуезов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театры. Р. Мұқанова «Мәңгілік 
бала бейне». 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:25 «ПЕТРОВИЧ» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО». 10:45 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. 
«ВАЛЕНТИН ГАФТ «ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ 
ИГРАЮ КАК СВОЮ» 12:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 13:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
14:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 15:05 «X FAC-
TOR». 16:35 Кино «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «ӘН ДАРИЯ» 0:10 Кино «ВСЕ 
ПО-ЧЕСТНОМУ» 2:35 «П@УТINA+» 3:20 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:45 «ӘН ДАРИЯ» 
4:25 «ПЕТРОВИЧ» До 05:00 

РОССИЯ 1
 05.15 Х/ф «Родня» 07.20 «Вся 

Россия» 07.30 «Сам себе режиссер» 
08.20 «Смехопанорама» 08.50 «Утрен-
няя почта» 09.30 «Сто к одному» 10.20 
Местное время. Вести - Москва. Неделя 
в городе 11.00, 14.00 Вести 11.10 Т/с 
«Родители» 12.10 Х/ф «Домработница» 
14.20 «Смеяться разрешается» 16.15 
Х/ф «Генеральская сноха» 20.00 Вести 
Недели 22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 00.30 «Дежурный 
по стране». М. Жванецкий 01.30 Х/ф 
«Удиви меня» 03.25 «Конструктор русско-
го калибра» 04.20 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
8.40 «Марш-бросок». 9.10 Х/ф «Мо-

сква - не Москва». 10.55 Х/ф «Покровские 
ворота». 13.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!». 14.30,0.00 События. 
14.50 Х/ф «Полосатый рейс». 16.35 «Один 
+ Один». Юмористический концерт. 17.50 
Московская неделя. 18.25 Х/ф «Беглецы». 
20.20 Х/ф «Нарушение правил». 0.15 День 
Москвы. Праздничный концерт. Прямая 
трансляция. 1.25 Т/с «Отец Браун 3». 
(16+). 3.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 7.10 Д/ф 
«Екатерина Фурцева. Женщина в муж-
ской игре». 8.10 Д/ф «Кислая история: 
кефир и йогурты». 
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Өткен аптада жетім және ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалар үшін Айыртау 

мектеп-интернатында аталмыш мекеме үшін дәстүрлі 
«Екі жұлдыз» байқауы болып өтті. Бұл жолғы ән жекпе-
жегі «Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 
жылдығын мерекелеу аясында қазақстандық қоғамның 
біртұтастығы» ұранымен өткізілді. Модераторы С.С. 
Маркеевич болған бұл шараға мектеп-интернаттың 
тәрбиеленушілері мен тәрбиешілері қатысты.  
Көрермендер мен көптеген жанкүйерлердің қолдауымен 

байқаудың жүргізушілері Ю. Бердюгин мен С.С. Маркеевич 
үздік атаққа лайық үміткерлерді сахнаға шақырды. 
Мектеп-интернаттың директоры Е.С. Қалиев салтанат 

иелеріне ақжол тілеп, құттықтау сөз сөйледі. 
Сахнаға әртүрлі тақырыпта дуэттер мен триолар 

шақырылды. Толқуларын жасыра алмаған «Екі жұлдыз» 
байқауының қатысушылары өз шығармаларын сәтті 
орындай білді. Қатысушылардың бақтарын сынаған 
әділқазылар да біраз қиналды: өйткені олардың сахналық 
шеберліктерінен басқа тақырыпты дұрыс таңдай білуін, 
көрермендердің жүректеріне жол таба білулерін және киген 
киімдерінің әсем болуларын да лайықты бағалай білу қажет 
еді. Алайда, байқаудың аты байқау, олардың өз жеңімпазы 
болады. Жинаған ұпай сандары бойынша Ирина Тебенькова 
мен Юрий Бердюгиндердің дуэті суырылып алға шықты. 
Олардан кейін құрамында Анжела Сурнина, Мария Наса-
ченко, Н.Н. Сергиенко бар трио, Әлімжан Арипов пен А.С. 
Сүлейменовалардың дуэті күміс жүлдегер атанса, Денис 
Громов пен А.А. Сәдуовтар қола жүлдегер атанды.   
Мемлекеттік тілдегі әндерді орындау – байқаудың 

бірінші сатысы ғана. Екінші және үшінші кезеңдері 
қыркүйек айында өтеді. Вокалдық топтар орыс және 
шет тілдерде әндерді шырқайтын болады. Үш турдың 
қорытындысы бойынша жеңімпаз анықталмақ. Кім 
жеңімпаз  атанарын  уақыт  көрсетеді ,  ал  әзірше 

Байқау
ӘН ЖҮРЕКТІ ЖЫЛЫТАДЫӘН ЖҮРЕКТІ ЖЫЛЫТАДЫ

қатысушылар өз шеберліктерін шыңдай түспек.
Өз хабарымыз.

Суретке түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.

Жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған Айыртау мектеп-интернатында тәрбиеленушілердің 

жазғы демалысын әсерлі де пайдалы өткізу үшін көптеген игілікті 
істер атқарылуда. Балалар отбасылары жазғы лагерьлерде болып, 
табиғат аясына саяхатқа жиі шығып тұруды дәстүрге айналдырған. 
Осының жарқын дәлелі ретінде мектеп-интернат тәрбиеленушілерінің 
Ботай қонысына жасаған саяхатын айтуға болады. Жуырда Айыр-
тау аудандық сотының төрағасы Нұрлан Қайырбекұлы Нұралиннің 
демеушілік жасауымен Айыртау мектеп-интернатының 3 отбасының 
тәрбиеленушілері Ботай қонысына бардық. Балаларды жылы қарсы 

алған зерттеуші, ғалым-археолог В.Ф. Зайберт  Ботай қонысының ашы-
луы мен одан табылған жәдігерлер жайлы қызғылықты  мағлұматтар 
берді. Сонымен қатар балалар  қазба жұмыстарымен айналысып, мәре-
сәре болды. Бұл күннің тағы бір ерекшелігі, балалар Қазақ хандығының 
550 жылдығына орай бейнефильм түсіруге келген «Қазақфильм» 
киностудиясының режисері мен  түсірушілерімен таныстық. В.Ф.Зайберт 
келесі жылы Юра Бердюгин мен Миша Мальченконы қазба жұмыстарына 
қатысуға шақыратын болды. Сондай ақ балаларға табылған алғашқы 
жылқы жануарларының сүйектері осы күнге дейнгі  сақталып жатқаны 
таңқалдырды. Оқушыларға осы сапарымыз қатты ұнады. Алдағы 
уақытта да осындай әсерлі де мәнді саяхаттар өз жалғасын табады. 
Аталмыш сапарымызға қолдау көрсеткен Айыртау аудандық 

сотындағы ағайлары мен апайларына балалардың айтар алғысы 
шексіз.

Аққу РЫСТИНА,
тәрбиеші, Айыртау мектеп-интернаты.

Суретте: саяхаттан көрініс 

Жазғы демалыс 

Әсерлі саяхатӘсерлі саяхатӨткен күндерді  кел-
меске кетті дейміз ғой. 

Көбіне зуылдап өтіп жатқан 
уақытқа өкінетін болар-
мыз. Ал қиналған сәттердің 
керісінше  өткен  шақтың 
үлесінде қалғанына қуанамыз. 
Бірақ өткен шақтың күнәсі сізді 
бір күні ұйқыңыздан түртіп оят-
са қайтер едіңіз? Кімнің күнәсі 
қаншалықты екенін безбенге 
салуға хақылы емеспіз. Тіпті 
біреудің күнәсін көріп тұрып, 
сен бір кезде күнәһар едің ғой 
деп айтудың өзі айып болар. 
Себебі Хақ тағаланың кешіріп, 
кешпегенін де парықтайтын 
біз емес. 
Тағдырдың талай тауқыметін 

тартып ,  ауданымыздың 
жетім және ата-аналарының 
қамқорлығынсыз  қалған 
балаларға арналған Айыртау 
мектеп-интернатының 2004 
жылғы түлегі, қазіргі кезде 
Айыртау орталық аудандық 
ауруханасының ас блогының са-
нитары Алтын Нығметжанқызы 
Битешоваға жолығып ой өрбіткен 
едік. 

- Мен 1989 жылы Петропавл 
қаласында дүниеге келіп, 1995 
жылы ата-анаммен бірге Айыртау 
ауданындағы Шоққарағай ауылы-
на көшіп келдік. Сол жылы  аталмыш 
ауылдағы  негізгі мектептің 1 сыныбына 
оқуға бардым. Барлық балалар сияқты 
мен де 6 сыныпқа дейін сол білім орда-
сында тәрбиелендім. 

2001 жылы анам ауыр науқастан 
соң бақилық болды. Сол кездері әкем 
бізден бас тартып, өз жөнімен кетіп 
қалды. Жетімдік тауқыметін тартқан 
мен сол жылдың тамыз айында ау-
дан орталығындағы жетім және ата-
аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-
интернатының 1- қазақ отбасына 
қабылдандым. 7 сыныптан 9 сыныпқа 
дейін Елемес Қалиев басшылық 
ететін мектеп-интернатында алаңсыз 
білім алдым. Интернат қабырғасында 
тәрбиеленген жылдарда мен өзімнің 
қабілеттілігіммен мұғалімдер мен 
оқушылар арасында беделге ие болып, 
талай мектеп-интернаттың қоғымдық, 
мәдени іс-шараларына белсене атсалы-
стым. Сол жылдар ішінде аталмыш білім 
ордасының басшылығы тарапынан, мем-
лекет тарапынан мол мүмкіндіктерге ие 

Сыр-сұхбат
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚОЛДАУЫНА РИЗАМЫНМЕМЛЕКЕТТІҢ ҚОЛДАУЫНА РИЗАМЫН

болдық. Жазғы демалыс уақыттарында 
біз еліміздің талай қалаларына саяхатқа 
барып, оның ішінде Елордамыз Аста-
на қаласына талай саяхаттап барған 
кездеріміз болды.  Жылдар өте келе 
мемлекеттің қолдауының арқасында 
негізгі мектеп курсын да тәмамдап, Ло-
баново ауылындағы кәсіптік-техникалық 
мектепті 2008 жылы электрондық есептеу 
машинасының операторы мамандығын 
бойынша бітіріп шықтым. 
Он жеті жасымда балалар үйінің 

қабырғасынан үлкен әлемге қадам 
бастым. Үйсіз жүрген кездерім де бол-
ды. Мамандығым бойынша жұмысқа 
орналаса алмаған соң, ретін тауып 
Саумалкөлгегі «Дүзбаев» макарон це-
хында алғашқы еңбек жолымды ба-
стадым. Келесі жылы №7 Саумалкөл 
кәсіптік лицейінде шаштараз мамандығы 
бойынша курсты аяқтап, шаштараз 
қызметін атқардым. Сол 2009 жылы 
аудан әкімдігіне барып, ата-анасының 
қамқорынсыз қалған балалар сана-
ты және жас маман ретінде пәтердің 
кезегіне тұрдым. 

Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

2010 жылы орталық аудандық 
ауруханаға санитар болып 
жұмысқа алынып, сол жылы 
Қоспанов Асхат Ризабекұлымен 
отбасын құрдық. Келесі 2011 
жылы отбасымызда тұңғышымыз 
Әлішер есімді ұлымыз дүниеге 
келді. Қазір ұлымыз Әлішер - 3 жа-
ста, «Родничок» балабақшасында 
тәрбиеленеді, жұбайым Ас-
хат - ДЭП-10 жол торабының 
жұмысшысы.

2011  жылы мемлекеттің 
қолдауы арқасында мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан бір бөлмелі 
пәтерге қолым жетті.  
Тағдырдың талай тауқыметін 

тартқан жастар үшін бұл – үлкен 
қолдау. Өздеріне ғана сеніп, 
барлығына өз күштерімен қол 
жеткізіп үйренген жастар үшін бұл 
– мемлекет тарапынан көрсетілген 
нақты көмек. Кез келген адам, 
әсіресе, жастар үшін тұрғын үй 
– өзекті мәселе. Оның ішінде, ба-
лалар үйінен шығып, үлкен өмірге 
қадам басқан жастар үшін осы 
мәселенің маңызы тіпті ерекше. 
Сондықтан да, бүгінгі таңда  Ел-
басымыз бұл бағытта ауқымды 
жұмыстарды қолға алуда. 
Қоғамның өркендеуіне қарқын 

қосып, Қазақстан халқының 
бірлігіне жол бастаған Ата  

Заңда бекітілген республикамыздың 
тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің 
өміршеңдігін дәлелдеп отыр. Қазақстан 
халықаралық қоғамдастықта лайықты 
орын алып, биік белеске көтерілді. Әрбір 
қазақстандық келешекке керуен тартқан 
мемлекетіміздің тұрақты дамуының 
кепілі Конституцияның мемлекет пен 
қоғам үшін ғана емес, өзінің жеке басы 
мен отбасы үшін де маңыздылығын 
терең сезінді.
Мемлекетіміз бен қоғам тұрақ-

тылығының, болашаққа деген сенім мен 
халқымыздың ауқатты тұрмысының, 
лайықты өмірінің кепілі - Ата Заңымыздың 
мерейі әрдайым үстем болсын! – дейді  
Алтын Нығметжанқызы. 
Әңгіме соңында кейіпкеріміз көзіне 

жас алып тұрып, қамқорлықтары үшін 
Мемлекет басшысына және осы игілікті 
іске атсалысып жатқан барлық жандарға 
алғыс білдіріп жатты.

Сұхбаттасқан Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретте: А.Битешева 

жұмыс үстінде.
Суретті түсірген автор.

Әріптесіміз Ақлима Советқызын 1 қыркүйек 50 жасқа 
толған туған күнімен құттықтаймыз! Зор денсаулық, мол 
бақыт тілейміз. 

50 деген – жарты ғасыр мезгілің,
Қуанышпен қарсы алатын кез бүгін.
Тәңір өзі сыйласын саған мол бақыт,
Қолдап, жебеп, сала берсін көз қырын.
Игі тілекпен: интернат ұжымы.

лің,
бүгін.
бақыт,
з қырынннннннннннннннннннннн.......

Қыркүйек Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.09.2015 Сейсенбі 5:07 6:31 13:30 17:46 20:34 22:00
02.09.2015 Сәрсенбі 5:08 6:33 13:30 17:45 20:32 21:58
03.09.2015 Бейсенбі 5:11 6:35 13:30 17:43 20:30 21:56
04.09.2015 Жұма 5:13 6:36 13:30 17:41 20:28 21:54
05.09.2015 Сенбі 5:15 6:38 13:30 17:40 20:26 21:52
06.09.2015 Жексенбі 5:17 6:40 13:30 17:37 20:24 21:50
07.09.2015 Дүйсенбі 5:18 6:42 13:30 17:35 20:22 21:49
08.09.2015 Сейсенбі 5:21 6:43 13:30 17:33 20:20 21:46
09.09.2015 Сәрсенбі 5:23 6:46 13:30 17:31 20:19 21:44
10.09.2015 Бейсенбі 5:25 6:48 13:30 17:30 20:16 21:42
11.09.2015 Жұма 5:27 6:50 13:30 17:27 20:14 21:40
12.09.2015 Сенбі 5:28 6:52 13:30 17:25 20:12 21:39
13.09.2015 Жексенбі 5:31 6:53 13:30 17:23 20:10 21:36
14.09.2015 Дүйсенбі 5:32 6:56 13:30 17:21 20:09 21:34
15.09.2015 Сейсенбі 5:35 6:58 13:30 17:20 20:06 21:32
16.09.2015 Сәрсенбі 5:37 7:00 13:30 17:17 20:04 21:30
17.09.2015 Бейсенбі 5:38 7:02 13:30 17:15 20:02 21:29
18.09.2015 Жұма 5:41 7:03 13:30 17:13 20:00 21:26
19.09.2015 Сенбі 5:43 7:05 13:30 17:11 19:59 21:24
20.09.2015 Жексенбі 5:45 7:08 13:30 17:10 19:56 21:21
21.09.2015 Дүйсенбі 5:47 7:10 13:30 17:07 19:54 21:19
22.09.2015 Сейсенбі 5:48 7:12 13:30 17:05 19:51 21:16
23.09.2015 Сәрсенбі 5:51 7:13 13:30 17:03 19:49 21:14
24.09.2015 Бейсенбі 5:53 7:15 13:30 17:01 19:46 21:11
25.09.2015 Жұма 5:54 7:18 13:30 17:00 19:44 21:09
26.09.2015 Сенбі 5:56 7:20 13:30 16:49 19:41 21:06
27.09.2015 Жексенбі 5:57 7:22 13:30 16:47 19:39 21:04
28.09.2015 Дүйсенбі 5:58 7:24 13:30 16:45 19:36 21:01
29.09.2015 Сейсенбі 6:00 7:25 13:30 16:43 19:34 20:59
30.09.2015 Сәрсенбі 6:01 7:28 13:30 16:41 19:31 20:56

Айыртау аудандық Қайрош ата мешіті.

ҚЫРКУЙЕКҚЫРКУЙЕК  АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2015 жыл – хижраша 1436 жыл


