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ХАЛЫҚ САНАҒЫ – 2021

•	 Мегаполисте	
эпидахуал	нашарлап,	
жедел	жәрдем	шақыру	
екі	есеге	артты,	яғни	
күніне	3700	қоңырау	
түседі.

•	 Алматының		
8	ауданында	құқықтық	
мәселелер	бойынша	
тұрғындарға		
2	тамыздан	бастап		
2	қыркүйекке	дейін	
тегін	кеңес	берілуде.

•	 Елімізде	тұрғын	үй	
сапасын	тексеретін	
зертхана	іске	қосылуы	
мүмкін.

•	 Қазақстан	фермерлері	
енді	жылқы	мен	қой	
басын	сақтандыратын	
болды.	

•	 Ақтөбеде	сармат	
дәуірінің	қорымынан	
алтын	жалатылған	
семсер	табылды.

ҚЫСҚА...АҚЖОЛТАЙ АҚПАРАТ!

Өз халқын сүйген адам 
ғана оның тағдыры 
үшін күйе алады.

Нұрсұлтан	
НАЗАРБАЕВ.

Айкерім  
РАЙЫСҚЫЗЫ

«Тәуелсіздіктің 30 жылдығында Қазақстан 
халқының саны тарихи межеден өтті: Алматы 
облысынан Жәния Азаматқызы 19 миллионын
шы азамат болды», – деп жазды Қ.Тоқаев.

Жәния Азаматқызы 2021 жылғы 20 
маусымда дүниеге келді. Алматы қаласында 
туған, отбасындағы 4ші бала. Туу туралы 
актісіне сәйкес, нәрестенің атаанасы (Назгүл 
Көбентаева мен Азамат Нұрғалиев) Алматы 
облысы, Іле ауданы, Чапаев ауылында тұрады. 

Жәнияның атаанасын құттықтауға Алматы 
облысы әкімінің орынбасары Арслан Данды
баев пен Іле ауданының әкімі Бағдат Қарасаев 

келді. Олар отбасын сәбидің дүниеге келуімен 
құттықтап, Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталовтың атынан Алғыс хат пен 1 000 000 
теңге сертификатын, сондайақ балаларға 
сыйлық берді. 

Соңғы 20 жылдықта бала туудың жоғары 
көрсеткіштерінің сақталуына байланысты 
Қазақстан халқы тұрақты өсіп келеді. Негізгі 
өсімді миллионер қалалар, сондайақ батыс 
және оңтүстік өңірлер қамтамасыз етуде. 
Жалпы, тәуелсіздік жылдары ішінде халық 
саны 2 557,9 мың адамға (15,5%) өсіп, 
ағымдағы жылғы 1 шілдеге дейін 19 009,6 мың 
адамды құрады.

Көбей қазақ! Сәбидің жасы ұзақ болсын! 
Қазақ Елі өсіпөркендей берсін!

ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

2021 жылғы 4 шілдедегі 
мәлімет бойынша 

АЛМАТЫДА

І компонентпен

741 930
ІІ компонентпен

562 628
адам  вакцина салдырды

19 МИЛЛИОНҒА ЖЕТТІК!

ТӘУЕЛСІЗДІК – 30

2004
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ: 
30 ЖЫЛДЫҢ 
30 СӘТІ 12-13

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ

ЕЛІМІЗДЕ ҰЛТТЫҚ 
ХАЛЫҚ САНАҒЫНЫҢ 

БАСТАЛУЫНА

КҮН ҚАЛДЫ

«МЕН ЕКПЕ 
АЛДЫМ» 6

ІНДЕТПЕН КҮРЕС

Мемлекет	басшысы	Қасым-Жомарт	
Тоқаев	 Алматы	 қаласының	 әкімі	
Бақытжан	Сағынтаевпен	шаһардағы	
коронавирус	індетінің	таралуына	қарсы	
атқарылып	 жатқан	 шаралар	 мен	
қаланың	инфрақұрылымын	дамыту	
мәселелерін	телефон	арқылы	талқы-
лады.	Бұл	туралы	Президенттің	Баспасөз	
хатшысы	Берік	Уәли	Фейсбуктегі	парақ-
шасында	хабарлады.	

«Бақытжан Сағынтаевтың айтуынша, 
«дельта» штамының таралуына байланысты 
Алматы қаласындағы эпидемиологиялық 
жағдай күрделі болып тұр. Өткен аптада 
індет жұқтыру 1,4 есе артып, 7936дан       
10 805ке жеткен. Бір тәулікте вирус 
жұқтыру 1,4 пайызға көбейген. Соңғы 
тәулікте жаңадан 1558 науқас тіркелсе, 

олардың 1480інде індеттің белгілері бар. 
Науқастар санының артуына байла нысты 
қосымша жұқпалы аурулар ауру ханалары 
ашылуда. Қазір 7625 науқас ем қабылдап 
жатыр, 2400 орынды төсекорын қоры 
жасақталды.

Қаланың дәріхана желісін дәрідәр
мекпен қамтамасыз ету мақсатында                  
5 миллиард теңге көлемінде тұрақтандыру 
қоры құрылды. 68 түрлі дәрідәрмектің 
қажетті мөлшері жасақталды. Қаланың 
медициналық ұйымдары дәрідәрмек пен 
жеке қорғаныш құралдарының екі айлық 
қорымен қамтамасыз етілген.

Тұрғындарға жаппай екпе салу жалға
сып жатыр. Қалада 167 вакцина салу пункті 
жұмыс істеп тұр. 4 тамыздағы жағдай 
бойынша 740 487 адамға екпенің бірінші 

компоненті, 545 954 тұрғынға екінші ком
поненті салынған.

Мемлекет басшысы Алматы қаласының 
әкіміне коронавирус індетінің таралуына 
жол бермеу бойынша жұмысты күшейтуді 
және шектеу шараларының сақталуын қатаң 
бақылауға алу жөнінде тапсырма берді.

Әңгімелесу барысында Бақытжан 
Сағынтаев ҚасымЖомарт Тоқаевқа 
Наурыз бай ауданына қосылған ықшамау
дандардағы тұрғындарды сапалы ауыз
сумен қамтамасыз ету және Абай даңғылын 
қала шекарасына дейін ұзарту жөнінде 
баяндады. Сонымен қатар, қаланың тарихи 
орталығындағы құрылыстарды шектеу 
мәселелері көтерілді», – деп жазды Прези
денттің Баспасөз хатшысы. 

«АҚШАМ-АҚПАРАТ».

Еліміздің Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
өзінің Твиттер 
парақшасында 
Қазақстан халқы         
19 миллионға 
жеткенін хабарлады.

Алматы қаласы әкімінің есебін тыңдады
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772 көшеге сыртқы жарық 
желілері тартылады

Алматы қаласының әкімі Бақытжан 
Сағын таев келтірген мәліметтерге сәйкес,  
қаладағы сыртқы жарық желілерінің 
ұзындығы 4815 шақырымды құрайды және 
165 мыңнан астам шам бар. 2020 жылы жүр
гізілген инвентаризация нәтижесінде сыртқы 
жарығы жоқ 2024 көше анықталды. Мұндай 
көшелердің  көпшілігі Түрксіб, Алатау, Нау
рызбай және Медеу аудандарында кездеседі.

Өткен жылы қала бойынша 1423 көшеге 
жарық желілері тартылса, биыл 601 көше 
жарықтандырылады. Қосымша жарық тан
дыру нүктелері биыл жартылай жарықтан
дырылған 171 көшеге, ал келесі жылы тағы 
895 көшеге орнатылады. Сонымен, жыл 
соңына дейін 772 көшеге 18 743 шам орнаты
лып, жарықтандырылмақ.

Былтыр жалпы ұзындығы 103 шақырым 
болатын Достық, Гагарин, Шаляпин даңғыл
дары, Саин, Момышұлы, Жансүгіров көше
лері, Солтүстік айналма тас жолы бойындағы 
жарық желілері реконструкция ланған бо
латын. Қаланың осы көшелеріне энергия 
жинақтайтын 5376 шам және 3165 баға на 
орнатылды. Нәтижесінде энергия тұтыну 
орташа 19,2%ға қысқарды. Алдағы уақытта 
әлі де ескірген құрылғылары бар 48 көшедегі 
7320 бағана мен 9105 шамды модернизациялау 
жоспарлануда. Бұдан өзге, Алатау, Медеу, 
Наурызбай және Түрксіб аудандарында жаңа 
жолдардың құрылысы кезінде 146 көше 
жарықтандырылып, 2 мың ға жуық шамдар 
орнатылады.

Алматыда қаланың сыртқы жарық желі
леріндегі ақауларды қалпына келтіру үшін 
«Диспетчерлік орталық» тәулік бойына жұ
мыс істейді. Қала тұрғындарының өтініш тері 
мен ұсыныстары 3007541, 3007542 теле
фондары арқылы, сондайақ «Open Almaty» 
және әлеуметтік желілер арқылы қа был дана
ды. Күн сайын 100ден астам өтініш өңделеді.

Алдағы уақытта қалада сыртқы жарық 
жүйесінің тиімділігін арттыру үшін паспорт
тау іске асырылады әрі қарай цифрлық карта
ны әзірлеу жоспарлануда. Басқаруды автомат
тандыру ақауларды дер кезінде анықтауға 
және жоюға, жүйені модерниза циялауға 
мүмкіндік береді. Жалпы, келер жылы 
Алматы көшелерін толық жа рық  тандыру 
міндеті қойылды. Бұл қалалық тар үшін 
жайлы ортаны қамтамасыз етумен қатар, 
қоғамдық қауіпсіздік деңгейін арт тырады.

Шағынаудандарда 
электр желілері 

реконструкцияланады
Инженерлік инфрақұрылымды дамыту

дың онлайнпрезентациясы барысында 
Б.Сағынтаев Алматыдағы «Алатау Жарық 
Компаниясы» желілерінің ұзындығы 8,5 мың 
шақырым екенін айтты. 20192020 жылдар 
аралығында иесіз деп танылған 304,8 шақы
рым  желілер кәсіпорын балансына берілді. 
Биыл 106,4 шақырым желі комму налдық 

меншікке берілді. Орташа тозу 65% немесе 
5,6 мың шақырымды құрайды. Негізгі энер
гия көздері – ЖЭО1, 2, 3, Каскад ГЭСы, 
Қапшағай ГЭСы.

Өткен жылы Медеу, Наурызбай, Алмалы, 
Жетісу аудандарында 293,4 шақырым желі 
реконструкцияланды. 16 тарату пунктіндегі 
және 227 трансформаторлық қосалқы стан
циядағы құрылғыларға ағымдағы жөндеу 
жүргізілді.

Мегаполистегі электр энергиясының 
тапшылығын және желілердегі төтенше 
жағдайларды азайту мақсатында бүгінде 
қосалқы стансалар салынуда. Бостандық 
ауданында «Каскад» қосалқы станциясының 
құрылысы жүріп жатыр, ол Каскад ГЭСын
дағы электр энергиясын тарататын болады. 
Қуаттылықтың ұлғаюы –  64 МВт. Жұмысты 
осы жылдың соңында аяқтау жоспарланып 
отыр. Жыл соңына дейін қаланың оңтүстік 
бөлігіндегі тұтынушы лардың жүктемесін 
қамтамасыз ететін «Алмагүл» қосалқы стан
циясын іске қосу да жоспарда бар. Қуатты
лықтың артуы – 100 МВт.

16 тарату пунктінде және Түрксіб ауда
нын дағы 227 трансформаторлық қосалқы 
станцияда наурыз айында «Тұздыбастау» 
қосалқы станциясында құрылысмонтаж 
жұмыстары басталды. Жобаның мақсаты – 
Алматының Түрксіб және Медеу аудан
дарын дағы, сондайақ Алматы облысының 
Талғар ауданындағы тұтынушылардың 
жүктемесін  азайту. Қуаттылықтың артуы – 
64 МВт. Жұмысты 2022 жылдың желтоқ
санында аяқтау жоспарланған.

Сонымен қатар, Жетісу ауданындағы 
«Кир пичная» қосалқы станциясының құры
лысының жобалықсметалық құжаттары 
әзір ленді. Қосалқы станция қосылған аумақ
тардың тұтынушыларын электрмен қамта
масыз етеді. Қуаттылықтың артуы – 50 МВт.

Қалаға қосылған аумақтарды электрмен 
үздіксіз қамтамасыз ету үшін Медеу, Жетісу, 
Алатау, Наурызбай аудандарында  жалпы 
ұзындығы 217,8 шақырымдық электрмен 
жабдықтау желілерін қайта құру жұмыстары 
жүргізілуде.

Жыл соңына дейін «Алатау Жарық 
Компаниясы» АҚ апатты азайту мақсатында 
10 тарату пунктін, сондайақ 608 трансфор
маторлық қосалқы станциясына жөндеу 
жүргізеді және компанияның балансына 
204,7 шақырым желілер, сондайақ 106 
транс форматорлық қосалқы станция беріледі.

Жылумен жабдықтау жүйесі 
жаңартылады

Қала басшысы Бақытжан Сағынтаевтың 
мәліметі бойынша биылғы жылы Алматыда 
9 шақырым жылумен жабдықтау желі қайта 
жаңартылады, бүгінде 11 шақырымы жөн
делді, бұл апатты жағдайларды әрі жылу 
шығынын азайтуға мүмкіндік бермек.

Қала әкімінің айтуынша,  қаладағы жылу 
желілерінің ұзындығы 1,288 мың шақырым, 
оның 289,3 шақырымы  магистральдық желі, 
994,9 шақырымы  тарату желілері.  

Жылу желісінің 4 шақырымнан астамы 

иесіз қалған. Жылу беру желілерінің орташа 
тозуы 62%ды құрайды. Ыстық су тұрғын
дардың үйлеріне 71 сорғы стансасы арқылы 
беріледі.

Қаланың 70%ы үш жылу көзімен жылы
тылады, олар: ЖЭО1,ЖЭО2, «АлЭС» АҚ
ның Батыс жылу кешені – «Самұрық
Энерго». Қалғаны 83 жылу көзінен алады, 
олар: «АТКЕ» ЖШС жергі лікті қазан дық
тары. Алматы қаласының 2020 жылы тұтын
ған жылу қуаты – 6,3 млн. Гкал.

Өткен жылы жылумен жабдықтаудың 
16,1 шақырым желісі қайта жаңартылып, 
жөнделді. Нәтижесінде 45,1 мың тұтынушы 
үздіксіз жылумен және ыстық сумен қам
тылды, ал жылу желілерінің тозуы 1,2%ға 
төмендеді.

Биыл қаланың төрт ауданында 9 шақы
рымдық жылу беру желілерін қайта құру 
жоспарлануда. Алатау ауданында Райымбек 
даңғылынан Бартоғой көшесіне дейінгі 3,2 
ша   қырым учаскелердегі желілер қалпына 
келтіріледі. Райымбек даңғылының солтүс
тігінен Өскемен көшесі бойымен Беломор
ский, Фадеев көшелеріндегі желілер жаңа
рады. Алмалы ауданында Розыбакиев көшесі 
бойымен Райымбек даңғылынан Төле би 
көшесіне дейінгі 2,6 шақырым желі, Бостан
дықта – көше бойымен 1,8 шақырым, 
Розыбақиев көшесі бойымен Ходжанов және 
Байқадамов көшелері арасындағы 1,8 шақы
рым желі конструкцияланады.

Медеу ауданындағы 1,3 шақырым, Қар
мысов көшесі мен Бөгенбай батыр,  Шевцов 
көшесінің аралығындағы және Уәлиханов 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ: 

АЛМАТЫНЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК 
ТОЛЫҚТАЙ

Кеше «Алматы»  телеарнасының тікелей эфирінде қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың қатысуымен инженерлік инфрақұрылымды 
дамытудың онлайн-презентациясы өтті.  Мегаполис басшысы онлайн-презентация барысында халықты жылумен, газбен қамту мәселесі 

қалай жүргізіліп жатқандығы жайлы және Алматы көшелерінің жарықтандырылуы туралы кеңінен баяндап берді. 
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САНДАР СӨЙЛЕЙДІ

Өткен жылы қалада 

1 423 
көше жарықтандырылды.

Ағымдағы жылдың 
соңына 

дейін қаланың 
772 көшесінде 

18 743 
жарықшамдар 
орнатылады.

Алматыдағы 

444,7 мың 
үй мен пәтерге 
газ қосылған.

Былтыр 

5 894 
тұрғын үй газ жүйесіне 

қосылды.

Шаһарда 

1,26 миллион 
тұрғын 

орталықтандырылған 
жылу жүйесімен 

қамтылған.

көшесі бойымен Мәметова және Әлімжанов 
көшелері арасындағы жылу желілері жөн
деледі.

Сондайақ, 11 шақырым желі жөнделіп, 
1,2 мың вентиль және 12 қазандық қондырғы 
ауыстырылмақ, 5 сорғы станциясы реконс
трук цияланады.

Өткен жылдың мамырында «Оңтүстік 
аудандық қазандықты» қайта құру Бостандық 
ауданындағы жылу энергиясының тапшылы
ғын жаба бастады. Қайта құру қазандықтың 
қуатын 55 гкал/сағатқа дейін арттырады. 
Жұмысты жыл соңына дейін аяқтау жоспар
ланған.

«Премьера» қазандығын жөндеу және 
кеңейту бойынша да жұмыс жүргізілетін 
болды. Бұл Наурызбай ауданындағы жылу 
жүктемесінің қуатын 100 гкал/сағатқа арт
тырады. Осылайша «Шұғыла» шағынау да
нындағы 28 мың пәтерді жылумен қамта
масыз етуге мүмкіндік береді. 

Сондайақ, Түрксіб ауданындағы жылу 
жүктемелерін азайту үшін «Вокзал» қазан
дығын қайта құру жоспарлануда. Бұл оның 
қуатын 15,12 гкал/сағатқа дейін арттырады 
және Сортировочная, Белградский, Земнухов, 
Сауранбаев, Чехов көшелерінің 4 мың 
тұрғынын жылумен қамтитын болады.

Екі мыңға жуық үй 
газбен жабдықтау жүйесіне 

қосылады
Өткен жылы Алматыда 6 мыңға жуық үй 

газ желісіне қосылды. Халықтың әлеуметтік 
осал тобына жататын 92 жеке тұрғын үй 
пайызсыз несиелендіру жобасы аясында 
үйлеріне газ тартуға мүмкіндік алды.

Биыл 1943 үйді газ желісіне қосу жос
парланып отыр. Оның ішінде 1684 жеке 
тұрғын үй газ желілеріне қосылған. Желі
лерге қосыла алмайтын 259 үй биыл «Қаз
ТрансГаз Аймақ» АҚның 2022 жылы оларды 
газ желілеріне қосудың инвестициялық 
бағдарламасына енгізілген.

Ағымдағы жылы бу және газ қондырғы 
құрылысы арқылы ЖЭО2ні газға көшірудің 
техникалықэкономикалық негіздемесін 
әзірлеу жоспарлануда. Жобаның мемлекеттік 

сараптамасын беру мерзімі – 2021 жылдың 
желтоқсан айы. Жобаны іске асыру атмо с
ферадағы залалды заттарды 38 мың тонна дан 
4,7 мың тоннаға дейін төмендетуге мүмкіндік 
береді.

Сондайақ, ағымдағы жылы газ инфра
құрылымын дамытуға және газ құбырлары
ның өткізу қабілетін арттыруға бағытталған 
ірі жобаларды іске асыру жоспарлануда, олар 
қазіргі кезде сағатына 880 мың текше метрді 
құрайды. Бұл Алматыда газды тұтыну 
мүмкіндігі бойынша жеткіліксіз.

Газ желілерінің өткізу қабілетін арттыру 
және тұрғындарды газбен үздіксіз қамта ма
сыз ету үшін барлық сегіз ауданда 40 шақы
рым желілер реконструкцияланады.

***
Алматы қаласының әкімі Бақытжан 

Сағынтаев  инженерлік инфрақұры лым
дарға  қатысты соңғы бір жылда атқарыл
ған ау қымды істерді баяндай келе қала 
тұрғын дарының бірқатар сұрақтарына  да 
жауап берді. 

– Бақытжан Әбдірұлы, осыған дейін 
жүргізілген аудит бойынша 2024 көшеде 
жарық жоқ болса, қосымша жүргізілген 
тексеруден кейін тағы 1666 көше анық
талған. Қаламызда жалпы аудиттік тек
серу қаншалықты жиі жүргізіліп тұрады?

– Үнемі аудит жасаудың аса қажеті жоқ. 
Қаладағы көше саны белгілі, тек әрбір 
көшедегі жарық штамптарын нумерациялау 
қажет. Яғни  цифрлық жүйе арқылы бақы
лауға алуға болады. Сонда қай көшеде 
қандай жарық бағаны бар екенін, жұмысы 
қалай, қай жылы қойылғанын біліп отыруға 
болады. Жарық бағандарын цифрлау арқылы 
біз жарықпен жабдықтау жұмыстарын бір 
жүйеге келтіре алатын боламыз. Байқап 
қарасақ, бізде олардың бірі темірден, бірі 
бетоннан жасалып, әртүрлі түске боялған. 
Сондықтан жарық бағандарының бірдей 
дизайында болуында көңіл бөлсек, қала 
көркіне де әсер етеді. Жалпы, цифрлық 
технология жарық шамдарының істейтінін 
немесе істен шыққанын бірден анықтауға 
мүмкіндік береді. Біз осы тарапта бірқатар 
жұмыстар жасап жатырмыз.

–  Қаладағы жарық желілерінің 62%ы 

жаңа LED үлгідегі жарықтандыруға  
ауыс  тырылғанына қала тұрғындары куә. 
Айтыңызшы, бұл қаладағы электр энер
гиясын үнемдеуге қаншалықты көмек
тесті?

– Жалпы жоғарыда айтып өткен 7 көше
нің тиімділігі 19% болса, қала бойынша 
едәуір жоғары көрсеткіш беретіні анық. 19
20%дың өзінен қаншама қыруар ақшаны 
үнемдей аламыз. Бұл жерде LEDтің тиім
ділігі тек үнемдейтін ақшада емес, ол шам
дар дың жұмыс істеу мерзімі де әлдеқайда 
ұзаққа жарамды екенін ескеру керек.

– Алматыда 2019 жылдың шілде айын
да 78 мың жарықтандыру шамдары бол
ды, ал қазір қаламызды 165 мың шамдар 
жарықтандырады. Яғни шамдар саны екі 
есе көбейіп отыр. Осындай ірі жарық
тандыру жүйесі қалай қадаға ланады?

– Әрине, халық саны өскен сайын, жайлы 
өмірмен қамтамасыздандыру  мәселелері де 
арта түседі. Сондықтан бәрін бірдей алып 
жүруге тура келеді, алайда мұнда жүйелі 
жұмыс қажет. Одан бөлек, қажетті жобалық 
сметалық құжаттар болуы тиіс. Біз көшелерді 
жарықтандыру мәселесін тиімді шешу үшін 
МЖӘ аясында жұмыс істеу керек екенімізді 
түсіндік. Жобаны іске қосқан бойда біздің 
серіктестер бәрін жедел қолға алды. Жарық
тандыру шамдарын орнатқанымызбен, оны 
бақылайтын диспетчерлік қызмет бөлек 
әңгіме. Шамдар істен шыққан жағдайда 
хабарды біз тұрғындардан емес, сандық 
технологиялар мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып, экраннан көріп отыруға тиіспіз. Осы 
бағыттағы жұмыстар жалғасын тауып, келесі 
жылы аяқталады. Тағы бір мәселе – тротуар
лар. Әлі күнге дейін қала орталығында 
жарық  тан дырылмаған тротуарлар жетерлік. 
Өткен жылы біз үкіметке өз жобамыз бойын
ша мәселені шешуге рұқсат беруге өтініш 
білдіргенбіз. Өкінішке орай, бұл талпыны
сымыз оң нәтиже бермей, біздегі құжаттар 
бойынша министрліктердің рұқсатынсыз 
тротуарларға қатысты қажетті шараларды 
жүргізе алмай отырмыз. Дегенмен, қайта 
жөндеуден өткізіліп жатқан парктер, демалыс 
орындары мен бақтарда жарықтандыру 
жүйесін де толыққанды өзгертудеміз. Қоры
тындылай келе айтатыным, жарық мәселесі 
ешқашан ескерусіз қалмайды. 

– Біздегі жылумен жабдықтау жүйелері 
бұрынғы заманнан қолданыста. Осы 
жылу жүйелеріне бақылау қалай жүр
гізіледі? Жылу жүйелерінің апаты қанша
лықты жиі орын алады?

– Жылу жүйелерінің 60%ы тозғандықтан, 
апатты алдын ала болжау мүмкін емес. 
Алайда, біздің Алматы жылу жүйесі әр 
аудандағы жүйелердің жағдайы, соңғы рет 
қашан жөндеу жұмыстары жүргізілгені, 
қанша рет істен шыққаны жайлы ақпаратқа 
ие. Сондықтан олар жөндеу жұмыстарын 
жүргізбестен бұрын бар мәліметтерді 
зерттеп, инвестициялық бағдарламалар 
аясында өз жұмыстарын бастайды. Ал қыста 
орын алатын апаттардың алдын ала алмай
мыз. Ондай кезде жедел жөндеу мен қалыпқа 
келтіру жұмыстары жүргізіледі. Айта 
кететінім, былтырғы, оның алдыңғы жылы 
жылу маусымында ірі апаттық жағдай лар 
орын алмады. Бұл біздің қызметкерлердің 
адал еңбегінің жемісі.

***
Бақытжан Әбдірұлының айтуынша, 

халық үшін инженерлік инфрақұрылым 
жүйесінің сапалы болғаны аса маңызды. 
Жарыққа, жылуға, электр энергиясына, 
газға қол жеткізе алмай отырған адам 
ғана бұл құрылымдардың қадірін ұғады. 
Алматыда, әсіресе, қалаға жаңадан қосыл
ған аудандарда инженерлік инфра құры
лымның аздап ақсайтыны көпші лікке 
аян. Осы орайда, қала басшысы тұрғын
дардың барлық сұраныстарын ескеріп, 
халықтың тұрмысына ең қажетті инже
нер лік инфрақұрылымдарды жөндеуді, 
іске қосуды, жаңартуды қолға алып, 
қыруар іс тындырды. Қомақты қаржыны, 
уақытты талап ететін жұмысты ұйым дас
тыру да оңайға соқпайды. Алдағы уақыт
та осы саладағы жұмыстар әлі де жалға
сын таппақ. 

Әзірлегендер Айнұр СЕНБАЕВА,
Айым НҰРМАН,

Динара МҰРАТ.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
ЖАҢАРАДЫ
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Қала әкімі «Nur Otan»-ның қа был-
дауына жүгінген қала тұр ғындарының 
сұрақтарына жауап берді. 

«Nur Otan» партиясы Алматы қалалық 
филиалының төрағасы, қала әкімі Бақытжан 
Сағынтаев азамат тарды онлайн форматта 
қабылдады. 

Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ғима
раттарға қойылған құрылғыларға байла
нысты Н.Кенжебаев әкімге сауал жолдаған 
еді. Әкімнің тапсырмасымен комиссия 
құрылатын болды. Жайлы қалалық орта және 
Әлеуметтік әлауқат басқарма ларының 
мамандары қоғам белсенділерімен бірге 
көтергіш құрылғыларының техникалық жағ
дайы мен қауіпсіздігін тексеріп, бақы лауға 
алатын болды. 

О.Костюлинаның Натаров көше сіндегі 
жол жамылғысын қалпына келтіру жөніндегі 
өтініші бойынша қала әкімінің орынбасарына 
сол жерге арнайы барып, тұрғындарға инже
нерлік желілерді қосу және жолдарды 
асфальттау жұмыстарының аяқталу мерзімі 
туралы ақпарат беру тап сырылды.

«Ақжар» ықшамауданы тұрғын дарының 
атынан Е.Әділбеков Нау рызбай ауданындағы 
жобаға енбеген Лашын мен Берел көшелеріне 
инже нерлік желілерді тарту мәселелерін 

сұрады. Мегаполис басшысы сумен жаб
дықтау желілерін тартуды және келер жылы 
осы көшелерге су бұру желілерін салуды 
жобаға енгізуді тапсырды.

Жалпы, «Ақжар» ықшамауданында 
21 мың адам тұрады және 5,5 мың үй бар. 
Өткен жылы 8,5 шақырым сумен қамту, 6,7 
ша қы рым су бұру желілері салынды. Биыл 
10,5 шақырым сумен қамту және  9 шақырым 
су бұру желі лерін салу жоспарлануда. 
Ағымдағы жылы ықшамаудан тұрғындарын 
сапалы ауызсумен қамтамасыз ететін Ақсай 
су тазарту станциясының құры лысы 
басталады.

А.Темештің өтініші бойынша, Қоғамдық 

денсаулық басқармасына оның кішкентай 
баласының денсаулық жағдайын дұрыс 
анықтау үшін комис сия құруды және қажет 
болса меди циналықәлеуметтік сараптамаға 
жіберуді тапсырды.

«Қамқор» әлеуметтік үйінде тұра тын 
В.Денисенконың сұрағына жауап берген қала 
әкімі Бақытжан Әбдірұлы психионев
рологиялық патологиясы бар балаларды 
оңалту қызметтері «Қам қор» ғимаратынан 
Шәріпов кө ше сіндегі өзге нысанға көшіріле
тіні туралы хабарлады. Бұл ерекше қа
жеттіліктері бар балаларды толық 8 са ғаттық 
сабақтармен қамтуға мүм кіндік береді. Өзге 
нысанға көшіру жыл соңына жоспарланған.

Мәселе онлайн шешілді
Әсел 

ДАҒЖАН

Алматы қаласы әкімінің орынбасары 
Ержан Баба құмаров Мемлекет бас шы-
сының «Қа зақстан дықтардың әл-ауқаты-
ның өсуі: табыс пен тұрмыс са пасын арт-
тыру» атты Қа зақстан халқына Жолдауын 
іске асыру аясында жаңа дене шынық-
тыру-сауықтыру орталық тары ның жағ-
дайымен танысты. 

Соңғы жылдары қала мыз да салауатты 
өмір сал тын ұс та натын тұр ғын дардың саны 
артты. Ха лықтың өмір сүру жағ дайын 
жақсарту мақ са тында қала әкімдігінің қол
дауымен жаңа спорт кешендері көптеп ашы
лып, қолданысқа берілді. 

«Жастарды салауатты өмір салтына 
тарту мақ са тында қаланың 8 ауда нында 
те гін спорт секция лары мен үйірмелер 
ұйым дастырылды. Оның ішінде 50-ге жуық 
дем алыс орталығы халыққа қызмет 

Қоғам үшін қуанарлық жағдай

к ө р сет ед і .  2 0 2 3  ж ы л ғ а  қ а р а й  б ұ л 
көрсеткіштің санын арт тырамыз деген 
ойдамыз. Қала мыз күннен-күнге өр кендеп, 
өсіп келеді. Спорт пен айналы сатын, қызы-
ғатын жандардың саны артты. Бұл біз 
үшін, қоғам үшін қуанарлық жағдай», – деді 
қала әкімінің орын басары Е.Баба құмаров.

Тексеріс барысында «Жас қанат» шағын
ауда нында және «Сұңқар» халықаралық 
шаңғы трам плиндер кешенінде салы нып 
жатқан дене шынықтырусауықтыру 
орталықтары тек се рілді. Бұл нысандар биыл 
пай  далануға бері летіндігі анық талды. 

«Жаңа спорт нысандары арасында 
Түрксіб ауданы ның «Жас қанат» шағынау-
данында салынатын кешенді ерекше айта 
кеткен жөн. Бүгінде ғи марат 7400 шар шы 
метр ау мақты алып жатыр, жұмыс 
барысы қарқынды істеліп жатқан дығын 
көріп отырмыз. Ағымдағы жылы кешеннің 
құры лысы аяқ талып, тұрғын дарға қол-
данысқа беру жоспар ланып отыр.  Атал-
мыш кешен де үстел теннисі, хореография 
және басқа да  спорт  түрлері  бойынша  

секциялар  ашы лады. Сондай-ақ, қаламызда 
3399 спорт ғимараты жұмыс іс тейтіндігін, 
оның ішінде: ста диондар саны – 12, спорт 
сара йы – 1, спорт кешені – 14, спорт 
ғимарат тарының кешені – 12, бес бірдей 
құра ма коман далар дың оқу-жат тығу орта-
лығы  бар екендігін атап өткен жөн», – деді 
Алматы  қаласы Дене шы нықтыру және 
спорт басқар масының  басшысы Рүстем 
Байсейітов.

Сондайақ, құрылысы мен құрылымы 
жағынан теңдесі жоқ «Сұңқар» ха лықаралық 
трам плиндер кешеніндегі жөндеу жұ
мыстары да  Ержан Жал бақ ұлының назары
нан тыс қалмады. Мұнда бейімдеужаттық
тыру  орт а лығы бар  жабық  басс ейн 
қарас  тырыл ған, оның құрамына тренинг пен 
кроссфит залдары, бассейн кіреді. 

Кешеннің аяқталу мер зімі 2021 жылдың 
қыркүйек айына жоспарланып отыр. «Жаңа 
Ал маты» бағдарла масы бойынша қала 
шетінде 6 дене шынықтырусауық тыру 
кешені мен бір теннис орталығы салына
тынын атап өткен жөн. 

Ақтолқын 
ТҰРЛЫҒАЗЫ

#QAZAQSTAN30

Бақдәулет 
ӘЗІМХАНОВ,  
магистр:                                             

– Тәуелсіздік – те
рең ұғым.  Тереңіне 
бойлай алдық па, жоқ 
па,  біл меймін.  Ата
бабала рымыз егемендік 
үшін қолдан келген ше 
аян бады. Еркіндікті аң
сады, түбінде ұрпақ

тары қол жеткізді. Бүгінгі бейбіт өмірі мізде 
халқына адал қызмет ететін азаматтар пайда 
болды. Ғылым саласында сүбелі үлес қосқан 
мамандар халқымызды әлем елдеріне 
таныстырды. Спорттық жарыстарда шабан
доздарымыз жеңіс төрінен көрінді. Еліміз 
егемендік алған уақыттан бастап мемлеке
тіміздің жастарына шет елде білім алуға, 
тәжірибе жинауға өте көп мүмкіндіктер туды. 
Менің Австрияның Зальцбург қаласында 
оқуға мүмкіндік алғаным да осы таңдау 
еркіндігімнің болуы мен еліміздің тәуелсіз 
және өзге де озық мемлекеттермен жағдайы
ның тең екендігінің арқасы деп білемін. Сон
дайақ, мемлекет тарапынан шет елде оқуыма 
үлкен қолдау болғаны еліме деген алғысымды 
арттырып, «Міне, менің тірегім – мем ле
кетім!» деп мақтанышпен айтатындай сезім 
тудырды. 

Мұхит АСҚАРҰЛЫ, 
колледж оқытушысы:

– Тәуелсіз мемле
кет те дүниеге келіп, 
осы лай еркін өмір сүру 
мен үшін өмірдегі ең 
үлкен олжаның бірі дер 
едім. Бүгінгі тәуел сіз
дікке қол жеткізу жо
лында қаншама адам
н ы ң  ө м і р і  қ ұ р б а н 
бол ғаны және олардың 

орасан зор еңбектері жатқандығы қазіргі 
азаттығымыздың қадірін сезінуге мүмкіндік 
береді.  Меніңше, ойы еркін адамның қолы
нан келмейтіні жоқ және ол кез келген 
жерден мүмкіндіктерді ешбір қиындықсыз 
таба алады. Ал еркін саналы азаматтар деп 
қазіргі тәуелсіз мемлекетіміздің жас буын
дарын айта аламын. Заман ағымы нан 
қалыспай, еркін дәуірде өмір сүріп жат қан 
біздің қазіргі ұрпақтың таңдау еркін дігінің 
болуы болашақта есепсіз мүм кін діктерге жол 
ашып, мемлекетіміздің әлемдегі озық мемле
кеттердің қатарына қосылуына себепкер 
боларына мен кәміл сенемін.

Әлима 
СОЛТАНҚҰЛОВА, 
кітапханашы:                                                     

–  Т ә уе л с і зд і к  – 
еліміздің бостандығы 
м е н  ұ л ы л ы ғ ы н ы ң 
символы. Биыл  еге
мендігіміздің 30 жыл
дығын атап өтудеміз. 
Осы жылдар ішінде 
кітапханалар  қарқынды 

дамып, үлкен жетістіктерге жетті. «Руxани 
қазына–2020»  республикалық байқауы 
ұйымдастырылды. Қазіргі таңда мен де 
алтын қазынаны сақтау шы, әрі оқырмандарға 
нақты бағытбағдар беруші кітапхана 
мамандығын таңдадым. Осы салаға бет 
бұруыма ықпал еткен анашым еді. Ол кісі 
1988 жылдары ауылдық кітап ханада ақысыз 
жұмыс істеді. Бүгінде анамыз республикалық 
жарыста жеңімпаз атанып, «Ардагер 
кітапханашы» медалімен марапат талды. 
Менің осы салада жүргеніме 10 жыл дың жүзі 
болған екен. Бүгінде тұрмыс құр дым. 
Тәуелсіз, азат елде отбасыммен бақытты 
ғұмыр кешіп жатыр мын. Мен Тәуелсіздіктің 
бақытты ұрпағы болғаныма қуанамын. 

Әзірлеген А.ҒАЛЫМҒАЗЫҚЫЗЫ.

«Тәуелсіздіктің 
мен үшін 

маңызы...»

Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев 
Facebook әлеуметтік  желіс індегі 
парақшасында мегаполистің тыныс-
тіршілігінің түрлі салаларына пилотты 
түрде енгізу үшін стартап-жобаларды 
іріктеудің басталғаны туралы айтып, 
Smart City Accelerator Almaty стартап 
жобаларын дамытудың қарқынды 
бағдарламасы і ске  қосылғанын 
жеткізді.

– Smart  City  Accelerator Almaty 

стартап-жобаларын қарқынды дамыту 
бағдар ламасын іске қостық. 80-нен астам 
жобаның ішінен іріктеліп алынған 20 
жоба пилоттық негізде жүзеге асу 
мүмкіндігіне ие болды. Цифрлық шешімдер 
қаладағы түрлі қызмет жұмысының 
тиімділігін арттырып, тұр ғындар үшін 
қалалық ортаның жайлылығын арттыру 
үшін қажет, – деді қала әкімі. 

Алғашқы бес стартап, соның ішінде 
информатика сабағын оқытуға арналған 
онлайнплатформа, коммуналдық шаруа
шылық инфрақұрылымының жайкүйіне 
автоматты түрде мониторинг жүргізіп, 
шектеулі аумақты қолжетімді етуге сеп

тігін тигізбек. Сондайақ, құры лысшылар 
үшін геологиялық деректер базасын құру
ға, жол мен желілерді жөндеу, т.б. қалалық 
жоба ларды тиімді басқаруға мүмкіндік 
беретін әлеуеті жоғары жобалар да бар. 

– Қала үшін үлкен маңызға ие Smart 
City-ді құруға дайын IТ-командалар үшін 
барлық жағдай жасалған. Бүгінде қалада 
I Т - а р х и т е к т у р а с ы  д а й ы н  к е ң с е 
кеңістіктері бар. Бұл орындар оқыту 
тренингтері мен курс жүргізуге, сондай-
ақ қалалық қызмет термен өзара байланыс 
орнатуға таптыр мас диалог алаңы 
іспеттес, – деп атап өтті Бақытжан 
Сағынтаев.

IT-жобалар акселераторлары
Айкерім 

РАЙЫСҚЫЗЫ

Ержан  БАБА ҚҰМАРОВ:
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СПОРТ

Өткен жылы  «Рухани жаң
ғыру» бағдарламасы аясында 
және Тәуелсіздік күні  қар
саңында  Алматыдағы Ұлттық 
мемле кеттік  Кітап палатасында  
«Си рек кітаптар мен басылым
дар мұражайы»  ашылған бо
латын. Осы уақыт аралы ғында 
Кітап палатасының ұжымы  
ұлттық руханиятымыз бен 
құнды лық тарымызды ұлық
тауда  ауқымды жұмыстар жүр
гізіп,  тағылымды шаралар 
ұйым дастырған. 

Мұнда  Алаш зиялыларының 
еңбектері, жүз жылдық тарихы бар 
құндылығы жоғары жәдігерлер 
бар.  Ұжым мүшелерімен әсерлі 
кездесу өткізген соң, депутаттар 
сол еңбектермен  де  танысып 
шық ты. Мекеме басшысы Әділ 
Қажен байұлы Кітап палатасы 
мұраға тында сақталған кітап қоры  
туралы жан-жақты ақпарат берді,  
әлі де шешімін  таппай келе жатқан  
мәсе ле лерге тоқталды. Отандық 
к і т ап  нарығының жай-күй і , 
авторларды насихаттау, авторлық 
құқық секілді  к ітап  шығару 
саласындағы өзекті мәселелерді 
баяндады. 

Депутаттар Кітап палатасы 
атқарған жұмыстар мен шараларға 
оң баға берді, оның ішінде елі-
міздегі қаламгерлер шығарма-
ларының электронды нұсқасын 
орналастыруға мүмкіндік беретін 
Smart Qalamger жобасын, «Алматы 
ақшамы», «Қазақ әдебиеті» газет-
терімен бірлескен «Асыл сөз жоба-
сын» жоғары бағалады.

Сенаторлар Кітап палатасына 
келіп түскен басылымдарды өң деу-
 ден өткізетін «Мемлекеттік биб -
лио графия бөлімдерінің (қазақ 

пала тасының директоры Әділ 
Қажен байұлы  Қойтановтың   
баспалармен бірлесіп, Алматы 
қаласы әкім дігі нің  қолдауымен, 
мәселен Арбатта, Республика 
сарайының алдында ашық аспан 
астында, күн суытқанда Әуезов 
театрының фойе сінде кітап көрме-
лерін ұйым дастырып, оқыр ман-
дарды  шығып жатқан кітаптар мен 
таныстыруға болар еді деген ұсы-
нысын қолдаған сенаторлар бұл 
бағытқа  өз тарап тарынан ба рын ша 
көмек  көрсе тетінін айтты. 

2021 жылдан бастап «Мәдениет 
туралы» заңға енгізілген өзгер-
тулер мен толықтыруларға сәйкес, 
«Қоғам дық маңызы бар әдебиет-
терді басып шығару және тарату» 
мемлекеттік бағдарламасы бойын-
ша шығармаларды қабылдау және 
алдын ала іріктеу Кітап палатасына 
жүктелген. Сенаторлар бұл  шара-
ның атқарылу барысына айрықша 
маңыз берді. 

Мәртебелі меймандар  ұлттың 
рухани қазынасын жинап, жүйелеп, 
сақтап, кітап нарығы мәселелерін 
шешуге атсалысып отырған  Кітап 
палатасы – мемлекет үшін, ұлт 
үшін өте маңызды шара атқаратын  
ғылы ми-библиографиялық, ақпа-
раттық орталық екенін айтты.

«АҚШАМАҚПАРАТ».

ТАҒЫЛЫМДЫ ШАРАЛАРҒА 
ҰЙЫТҚЫ ШАҢЫРАҚ
ҚР Парламенті Сенатының депутаттары Нұртөре Жүсіп пен 

Динар Нүкетаева Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасының ұжымымен кездесті

Токио–2020 Олимпиадасында бақ сынап 
жатқан қазақстандық спортшыларымыздың 
біразы жүлдеден үмітті. 

Атап айтқанда, бокстан Қазақстан командасының 
капитаны Қамшыбек Қоңқабаев ауыр салмақта 
ресейлік Иван Верясовқа қарсы жекпе-жек өткізіп,  
4:1 есебімен жартылай финалға өткен. Алайда, АҚШ-
тың спортшысы Ричард Торрезге есе жіберіп алып, 
қоржынды қола жүлдемен  толтырды. Тағы да бокстан 
қазақстандық былғары қолғап шебері Сәкен Бибосы-
нов ширек финалда испаниялық Габриэль Эскобарды 
нокдаунға жіберіп, келесі кезеңге жолдама алды. 

Сондай-ақ, отандық балуандар да қарсыластарына 
дес берер емес. Еркін күрестен 57 келіге дейінгі 
салмақ дәрежесінде белдескен Нұрислам Санаев Азия 

14-15 жас аралығындағы жек-
пе-жектің қорытындысы бойынша 
жарыстың екінші күні Қазақ-

станнан бірден үш спортшы – 
Түркістан облысынан Аяжан 
Ерғентай мен Аяулым Әубәкір, 

Ақмола облысы нан Елизавета 
Симаненко чемпио наттың қола 
жүлдегерлері атанды.

Әлем біріншілігінің соңғы 
күнінде 16-17 жас аралығындағы 
жасөспірімдер арасында жекпе-жек 
өтіп, 47,7 келіге дейінгі салмақ 
дәре жесінде БҚО өкілі Гүлназ 
Абдрахманова күміс жүлдегер 
атанса, Эльнара Бисенова үшінші 
тұғырға көтерілді. Ақтөбе облысы-
ның спортшысы Жанна Қаскинова 
күміс жүлде, Алматы облысының 
өкілі Аружан Жақан қоланы енші-
леді.

Ал Батыс Қазақстан облысының 
тумасы Раяна Ақдәулетова 70,3 ке-
ліге дейінгі салмақ дәрежесінде 
әлем чемпионы атанып, жарыстың 
күміс жүлдегері атанған жерлесіміз 
Арухат Ибровамен тұғырға бірге 
көтерілді.

Сондай-ақ, 83,9 келі, 93 келі 
және 120,2 келіге дейін салмақ дә-
ре желерінде Игорь Ахматов (Қара-
ғанды облысы), Никита Лямин 
(Қарағанды облысы) және Ілияс 
Сайфулин (Ақмола облысы) қола 
жүлдені жеңіп алды. 

Жалпы, жарыс қорытындысы 
бойынша қазақстандық коман-
даның есебінде бір алтын, үш күміс 
және сегіз қола медаль бар.

Жасөспірімдер жарады

Биыл 30 шілде мен 1 тамыз ара лығында Болгария астанасы – 
Софияда ММА бойынша жасөс пірімдер арасындағы әлем чемпио
наты өтті. Дүбірлі додада 23 елден 300ден астам спортшы бақ сынады. 
Қазақстан атынан 29 спортшы жолдама алған.  Оның бесеуі – 1415 
жас, ал топтың қалған мүшелері – 1617 жас аралығындағы жасөс
пірімдер.

Кем дегенде қола жүлде

ойындарының жүлдегері жапониялық Юки Такаха-
шиді 6:4 есебімен ұтып, есе жібермеді. 

Дайындаған Айжан БҮРКІТБАЕВА.

«

«

–  Қазақ жастары сауатты, мәдениетті болуы 
үшін әлеумет тік мәселелермен қатар рухани 
мәселелерге көңіл бөлінуі керек. Атап айтсақ, 
көркем шығар малардың таралымын көтеру 
мәселесін қолға алу қажет. Шеші мін таппаған 
мәселелерді нақты ла сақ, оның орындалуына 
біз күш саламыз. Осыған дейін мәдениет саласы 
«қалдық прин цип» бойынша қаржылан
дырылса, қазір олай емес, сең қозғалды. Сонау 
кеңестік кезеңдегі жинақ тарды қайта басып 
шығара беруді тоқтатып, әдебиетте, әсіресе 
балалар әдебие тінде жаңаша, заман талабына 
сай етіп жазып жүрген автор лардың шығарма
ларын жариялау қажет. Оларға мүмкіндік 
жасалуы керек, –  деді Нұртөре Жүсіп.

және орыс)» жұмысымен де та ныс-
 ты.  Бұл бағдарда  кадр дайын дау 
мәселесінің өзектілігі белгілі. Осы 
ретте Динар Жүсіпәліқызы соң ғы 
жылдары библиограф ма ман дарды 
даярлай тын бірден-бір жоғары оқу 
орны – Қазақ ұлт тық Қыздар педа-
гогикалық уни верси тетіне мемле-
кеттік гранттар бөлін бейтінін 
айтып,  қынжылыс біл дір ді.  «Бұл 
мәселеге айрықша маңыз беріл
гендіктен, ректорлық бірнеше 
гранттық орын ғана  бөлін еді, 
қал ғандары тек ақылы оқуға 
мәжбүр» деп атап өткен  сенатор 
ханым, жағ дайдың  шешімі іздес-
тіріліп жатқа ны нан хабардар етті.

Ұлттық мемлекеттік кітап 

Пандемия салдарынан жұ
мы сынан айырылған алматы
лықтарға кәсібін өзгерту ұсы
нылуда.  Бұл ретте қала тұр  ғын 
дары түрлі мамандықтар бойын
ша тегін кәсіби курстардан өте 
алады.

– Табысқа жетудің бірденбір 
шарты – өзгеруге, оқуға, жаңа 
білім алуға деген құлшыныстың 
болуы, – дейді қалалық Халықты 
жұмыспен қамту орталығының 
директоры Диляра Иманқұлова.

Енді тігінші, аспазшы, веб-ди-
зай нер, турагент секілді 41 ма ман-
дық бойынша алматылықтар тегін 
оқып қана қоймай, оқу кезінде 
20949 теңге көлемінде шәкіртақы 
да ала алады. Бір ғана шарт – оған 
жұмыссыз қалған, жұмыспен қамту 
орталығында жұмыссыз адам ре-
тінде тіркелген алматылықтар ша-
қырылады. Егер олар 10 ішінде 
жұ мысқа орналаспаса, онда оларға 
қосымша кәсіби курстардан өту 
ұсынылады. Оқудың ұзақтығы 
таңдалған мамандыққа байланысты 

1–3 айды құрайды. Қалада мұндай 
курстардың құны 35 мың теңгеден 
басталады. Ең бастысы, мұнда 
курс  ты аяқтағаннан кейін білік-
тілігін арттыру туралы сертификат 
беріледі. Жұмысқа орналасу ке зін-
де оның көмегі көп болары сөз сіз.

Курстарды аяқтағаннан кейін 
көпшілік жаңа білім қорымен 
жұмыс іздеуге кіріседі. Алайда, 
қайтадан жалдамалы жұмысшы 
болуға көптің зауқы болмай қалады 
екен. Сондықтан олар жеке кәсіп 
ашып, басқа да жұмыс іздеушілерді 
жұмыспен қамтамасыз ететін 
көрінеді. Курстарда кейбіреулер 
бірге жұмыс істеуге болатындай 
адамдарды кездестіріп, соңынан 
бірігіп кәсіп ашып жатады. Ал 
кәсіптік курстардан өткеннен кейін 
өз бизнесін ашуға шешім қабыл-
дағандарға жұмыспен қамту орта-
лығы бизнес-идеяларды іске асыру 
үшін мемлекеттен грант алуға 
жолдама бере алады. Орталықтың 
серіктестері, тіпті бизнес-жоспар 
құруға көмектеседі, үйретеді. 

Жұмыссыз қала тұрғындарына 
тегін курстан өту үшін қалалық 
Жұмыспен қамту орталығына 
хабар ласса жеткілікті.

Тегін оқуға мүмкіндік бар

Айкерім 
РАЙЫСҚЫЗЫ

ТОКИО–2020

ҚАЛАЛЫҚТАР ҚАПЕРІНЕ
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«МЕН ЕКПЕ 
АЛДЫМ»

–  Жұмыс ор
ны  мызда барлығы 
дерлік екпе алды. 
Жасымыз біразға 
келіп қалса да, ал
ғаш қы лардың бірі 
болып вакцина са
луға шешім қа был
д а д ы м .  Е к п е  – 
адам  зат баласын 
вирус тан қорғай
тын жалғыз жол.

Б ұ р ы н  к і ш 
кентай кезімізде шешек, оба секілді ауруларға 
қарсы вакцина салдырдық. Сол кездің өзінде 
де аты жаман аурулардың екпесін көтере 
алдық. Бүгінгі күні еш жерім ауырмайды, 
өзімді жақсы сезінемін. Екі қызым да екпе 
алды. Олардың да денсаулығы жақсы. Сол 
себептен, қала тұрғындарына, замандас
тарыма айтарым – екпе алайық, өзімізді 
коронавирустан қорғайық.

Бақыт ТӨЛЕБАЕВА, 
Олимпиадалық спорт мектебінің 
тәрбие шісі:

Меруерт НАЙЗАБЕКОВА,
тігінші:

– Отбасымызда 
ең бірін ші болып 
мен екпе алдым. 

Одан кей ін  тәу
е  кел деп анашым 
екпе ек тірді. Екеу 
міз де ресей лік  
«Cпут  ник V» вак
цина сын ал дық. 
Қаз ір гі таң да ден
сау  лығымыз жақ сы, 
еш жерім із ауыр
ма й д ы .  Ж ұ м ы с 
барысы бала  лар мен өтетіндіктен олармен 
тығыз қарымқатынаста боламыз. Үйде екі 
бірдей кішкентайым бар, соларды уайым
даймын. Қазіргі таңда COVID19 індеті балалар 
арасында пайда болды. Сол себептен, ата
аналардың, ұстаздарының екпенің екі бірдей 
дозасын қабылдағаны құптарлық жағдай. 
Қаламызда эпидахуал күрделеніп бара жат қаны 
жүрегімізді ауыр тады, халқымыздың көп бөлігі 
екпе алып, ұжымдық иммунитет қалыптастырса 
дейміз. Сол кезде ғана бұрын ғыдай қалыпты 
өмірге оралуға мүмкіндік туары даусыз.

Әзірлеген Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

Алматының «қызыл аймақтарда» 
жұмыс істейтін медицина қызметкерлері 
қала тұрғындарына арнап бейнехабарлама 
жасады.

Бүгінде Алматыда 23 ковидтік стационар 
бар. Ондағы медицина қызметкерлерінің 
жүк те месі өте үлкен. «Қызыл аймақта»            
5 мың ға жуық пациент ем қабылдауда, тағы 
10 мыңнан астамы үй бақылауында.«Қызыл 
аймақ» дәрігерлеріне физикалық тұрғыдан 
ғана емес, психологиялық тұрғыдан да оңай 
болмай тұр. 

Фтизиопульмонология орталығының 
реа ни матологдәрігері Әбіш Досмұратов 
жан сақтау бөлімінің 30 орынның барлығында 

Бір ғана жол 
бар

ауыр науқастар жатқанын айтты. Ковидтік 
стационарда түсірілген кадрларда біраз адам
ның жасанды желдеткішке қосылғаны көрсе
тілген. Бұл – халықты «қорқыту» емес, Алма
ты дағы шынайы ахуал сол.

Шілдеде 20 мыңға жуық адам инфекция 
жұқтырған. Егер бір ай бұрын күніне 40–70 
науқас ауруханаға түссе, қазір олардың саны 
10 есеге артқан.

Фтизиопульмонология орталығының 
тағы бір реаниматологі Нұрсұлтан Ержігітов 
стационардағы вакциналанбаған науқас
тардың иммунитеті ауыр вирусқа қарсы 
қорғал мағанына алаңдаушылық білдірді. 
«Біз бәріміз жаппай  вакциналанғанда ғана 
панде мияны жеңе аламыз. Бұл коронавирусты 
жұқтырмаудың және оның одан әрі таралуын 
тоқтатудың ең тиімді жолы. Ковидті жеңудің 
бұдан басқа жолы жоқ», – деді Н.Ержігітов.

Ал реаниматологанестезиолог Данияр 
Жейсембаевтың айтуынша, індет басталғалы 
дәрігерлер демалыссыз жұмыс істеп, талай 
адамның өмірін сақтап қалуда. «Бүгінде 
науқастардың 80%ға жуығы – корона
вирустың «дельта» штамын жұқтырғандар. 
Ол аса қауіпті әрі ешкімді аямайды. Бүгінде 
біз жастардың жансақтау бөліміне жиі түсе
тінін көріп жүрміз. 

Қазақстанда миллионнан астам адам 
коронавирусқа қарсы екпе алды. Вакциналау 
өзінің тиімділігі мен қауіпсіздігін көрсетті, 
сондықтан иммунитетті қалып тастыру үшін 
тез арада вакциналану қажет», – деп атап өтті 
Д.Жейсембаев.

Айнұр НҰРСАБЕТ.

БІЛЕ ЖҮРIҢIЗ

ҚАУЫН ДА ҚАУІПТІ
Қауын асқазан-ішек жолдары ауыра-

тын адамдарға қауіпті. Ол іш жүргізуші 
ретінде әрекет етуі мүмкін. 

– Қауын –  калориясы төмен болға-
нына қарамастан, қорытылуы қиын өнім. 
100 грамм қауында шамамен 35 кило-
калория бар. Қауынды аш қарынға немесе 
басқа тағаммен, оның ішінде жеміспен 

жеуге болмайды. Ол газ немесе диарея 
тудыруы мүмкін, – деді диетолог Ольга 
Кораблева. 

Дәрігер қауынды тамақ ішкеннен 
кейін бір сағаттан соң жеуге кеңес берді. 
Ал гастрит, жедел панкреатит, холецис-
тит және асқазан жарасы аурулары 
өршіген адамдар қауыннан бас тартқаны 
жөн.

«Алматы желдеткіш зауыты» ЖШС 
директорлар кеңесінің төрағасы Марат 
Баққұлов осы іргелі кәспорын қызмет
керлерінің 100%ы КВИге қарсы 
вакцина алғанын айтты. Бұл туралы ол 
Facebookтегі парақшасында жазды.

«Біздің зауыттың ұжымы ковидке 
қарсы вакцинаны бір ай бұрын 100% 
толық құраммен алды. Соның нәтижесінде 
былтырғыдан айырмашылық бар. Күн 
сайын бірекі адам вирус жұқтыратын. 
Биыл науқастанғандар жоқ, яғни бірдебір 
сырқат тіркелген жоқ. Құдды бір пандемия 
жоқ сияқты», – деп жазды кәсіпорын 
басшысы.

Тақырыпқа орай айта кетсек, ҚР Бас 
санитарлық дәрігерінің 14 шілдедегі 
қаулы сында көрсетілген санатқа жататын 
жұмыс берушілер вакцина алмаған немесе 
7 күн сайын ПТРтестілеу арқылы саулы
ғын дәлелдемеген қызметкерлерді штаттық 
режимде жұмысқа жіберсе, айыппұл 
арқалауы мүмкін. Әкімшілік құқық бұзу 
туралы кодекстің 462бабының 3бөлігі 
мен 425бабында осындай нормалар 
қарастырылған.

«100% екпе алдық»
Аталған қаулы бойынша жұмысы 

халықтың шоғырлануымен байланысты 
қызмет көрсету нысандарына қызметкер
лерін 10 тамызға дейін COVID19ға қарсы 
вакцинаның 1 ші  компонент імен ,                        
1 қыр күйек ке дейін 2ші компонентімен 
қамтамасыз ету жүктелген болатын. Осы 
талапты орындамаған жұмыс берушілер 
жауапқа тартылуы мүмкін. Яғни медицина
лық қарсы көрсетілімі болмаса да вакцина 
алмаған немесе 7 күн сайын ПТРтестілеу 
арқылы өзінің вирустан аман екенін 
дәлелдеп отырмаған адамдарды штаттық 
режимде жұмысқа жіберсе, 14 585 – 1458 
500 теңге аралығында (5тен 500 АЕКке 
дейін) айыппұл арқалайды. Айыппұлдың 
мөлшері жұмыс берушінің мәртебесіне 
байланысты ұлғайып отырады. Бұл аталған 
кодекстің 462бабының 3бөлігінде 
көрсетілген.

«АҚШАМАҚПАРАТ».

•  Қазақстанда жалпы 
корона  вирус жұқтырғандар 
саны 600 мыңнан асты.

• Коронавирустан емделіп 
жатқан 1,7 мың қазақстан
дықтың жағдайы ауыр.

• Елімізде бір күнде  3,5 мың 
адам коронавирустан емделді.

•  Республика бойынша               
4 млн.нан астам адам корона
  вирусқа қарсы вак цина ның 
2ші компо нентін салдырды.

Алматыдағы Телемедицина орта
лығы ның құрылғанына 1 жылға жуық
тады. Қазіргі таңда Орталықтағы               
26 бөлмеде барлығы 76 маман жұмыс 
істейді. Олар дың құрамында терапевт, 
кардиолог, пульмонолог секілді түрлі 
саланың маман дары мен медициналық 
қызмет керлер халыққа кеңес беріп, 
науқастардың жағдайы на мониторинг 
жасап отырады. Телемедицина орталығы 
ашылғалы бері мұнда 70 мыңға жуық 
адамға қызмет көрсетілген. 

Телемедицина орталығының дәрігері 
науқасқа қалай көмектеседі? Орталыққа 
хабарласатын науқастардың ең жиі қоятын 
сұрақтары қандай? Мегаполис халқының 
денсаулығын бақылауда ұстап отырған 
орталық қызметкерлері осы сауалдарымызға 
жауап бере отырып, өз жұмыстарының 
негізгі алгоритмі жайлы баяндап берді.  

– Телемедицина орталығының маман
дары күндізгі және түнгі ауысымда тәулік 
бойы үздіксіз және демалыссыз қызмет 
көрсетеді. Соңғы апталарда COVID19 
вирусының жаңа штамдарының таралуына 
байланысты ауру өршіп кеткендіктен жүкте
меміз де артып, орталыққа түсетін қоңырау 
саны 34 есеге көбейді. Айталық, шілде 
айындағы қоңыраулар саны маусым айымен 
салыстырғанда 4 есеге көп. Қазір күніне 
45005000ға дейін телефон қоңырау қабыл
даймыз, өзіміз телефон шаламыз. Орталық
тың маңызды функцияларының бірі – 
науқастардың карантин режимін сақтауын 
бақылау. Орталық қызметкерлері амбула
тория лық деңгейде ем алып жатқан науқас
тарға бейнеқоңырау шалып тұрады, – деді 
Алматыдағы Телемедицина орталығы 
жетекші сінің міндетін атқарушы Жұлдыз 
Бауыржанқызы.

Орталық Алматыдағы барлық емхана
мен, ауруханалармен тығыз байланыста 
жұмыс істейді. Ондағы мамандардың 
айтуынша, үйде емделіп жатқан науқастар 
карантин шараларын бұзған жағдайда 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ОРТАЛЫҒЫ
бүгінге дейін 70 мың науқасқа 

қызмет көрсетті

Айнұр 
СЕНБАЕВА

Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақы лау комите тінің аумақтық 
департаментіне тиісті сигнал беріледі, одан 
әрі қалалық мемлекеттік бас санитарлық 
дәрігерінің қаулысына сай тәртіп бұзушыға 
айыппұл салынады. Тәртіпті өрескел 
бұзушылар қала емхана ларына мәжбүрлі 
түрде жатқызылады.

Болашақта ТМО Алматыдағы диспан
серлік есепте тұрған науқастар мен жүкті 
әйелдерге  де  мониторинг  жас ауды 
жоспарлап отыр.  

Дәуірбек МЕЙІРЖАН,
жалпы тәжірибелік дәрігер: 
– Бізге көбіне адамдар ПТРтесті оң шыққан жағдайда ары қарай қандай әрекет 

жасаймыз деп хабарласады. Кейбіреуі өзінде аурудың белгілерін байқаған кезде 
хабарласып жатады. Біз, ең алдымен, сол адамның қай жерден хабарласып отырғанын 
анықтаймыз. Кейін өзімен сөйлесіп отырып, жағдайының жеңіл, орташа немесе 
ауырлығына байланысты әрекеттерге көшеміз. Науқастардың жағдайы қандай 
деңгейде екенін білу және тиісті талдамаларды жасау үшін оларға мобильді бригада 
жіберіледі. Сондайақ, орталық қызметкерлері науқаспен бейнекеңес жүргізеді, 
науқастың жағдайын бағалайды, ем тағайындап, науқастың электрондық картасына 
өзгерістер енгізіп отырады. 

МАМАН ПІКІРІ

* Бүгінде Алматыдағы Теле
медицина орталығында 10342 
нау қас кеңес алуда, олардың 63і 
– стационарда емделіп шық
қандар. Симптомды науқастар 
са ны – 9818, симптомсыздар са
ны – 524. Телемедицина орталы
ғының нөмірі  – 1312, қалалық 
нө мір – 3000506. Қоңырау шалу 
– тегін.

КЕРЕК ДЕРЕК

КЕРЕК ДЕРЕК
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ӘЛЕМ ЖӘНЕ ПАНДЕМИЯ 

ҚАЗАҚСТАН елінде екпе салдырған
дардың 0,1%ы ғана коронавирус жұқтыр ған. 
Бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Ерлан 
Қиясов осылай деп мәлімдеді.  Оның 
айтуынша, бұл иммундаудың қауіпсіздігі мен 
тиімділігін растайды. Ал қауіпті індет ке 
шалдыққандардың және коронавирус қатты 
тиіп жатқандардың 99,9%ы – вак цина 
алмаған азаматтар.

ӨЗБЕКСТАН  мамандары бірінші 

ҚАТТЫ АУЫРҒАНДАР – 
ВАКЦИНА АЛМАҒАНДАР

кезеңде «Спутник V» вакцинасының 2 млн. 
дозасын өндіру жоспарлап отыр. Бүгінде    
1,2 млн. өзбекстандық толық вакциналаудан 
өткен.

Еске сала кетейік, шілденің соңында бұл 
елде «Спутник V» вакцинасының бірінші 
партиясы құйылып, ол сапаны бақылауды 
тексеру үшін Ресейге жіберіл ген болатын. 
Бірінші кезеңде вакцина ресейлік шикізаттан 
жасалады, содан кейін осы препаратты 
өндірудің толық циклін құру жоспарлануда.

ГЕРМАНИЯ мемлекетінде 12–17 жас 
аралығындағы жасөспірімдер КВИге қарсы 
вакцина қабылдай алады. Оларға екпе 
салдыру ерікті түрде атааналарының 
келісімімен жүзеге асырылады. Вакцина 
алдында бала міндетті түрде дәрігердің 
бақылауынан өтуі шарт. Осы жас аралы
ғындағы 4,5 млн. балаға «BionTech/Pfizer» 
мен «Moderna» препараттарын салуға рұқсат 
етіліп отыр. Жергілікті билік өкіл дері нің 
пікірінше, бүгінде дес бермей тұрған 
«дельта» көбіне балалар арасында тез тарап 
барады. 

ҚЫТАЙ  коронавирустың «дельта» 
штамынан қатты зардап шегуде. Қауіпті дерт 
елдің 27 шаһарында тіркеліп отыр. Жергілікті 
үкімет өкілдерінің мәлім деуінше, соңғы 
күндері анықталған науқас тардың саны           
5 айдағы жалпы көрсет кішке жеткен. Маман
дар күннің ыстығына қарамастан бетпердені 
шеш пеуді талап етуде. 

Қытайда 1 млрд. 670 млн. доза вакцина 

егілген. Алайда, ұжымдық иммунитет 
жайында айту әлі де ерте деп отыр жергі лікті 
мамандар. Ел тұрғындарының әзірше 40%ы 
ғана егілген. 

ИЗРАИЛЬ жерінде жасы 60тан асқан 
тұрғындар вакцинаның 3ші дозасын ала 
бастады. Бұл әлем бойынша алғашқы 
көрсеткіш екен. Бірінші күні КВИге қарсы 
екпені 40 мыңға жуық адам алған. Тағы       

200 мыңнан астамы вакцина сал дыруға 
жазыл ған. Жергілікті биліктің болжамы 
бойын ша, осы санаттағы тұрғын дар тамыз
дың аяғына дейін толық егілуі тиіс.

Жалпы, бүгінге дейін Израильде вак
цина ның екі дозасын да 5 млн.нан астам 
адам қабылдаған. 

АРГЕНТИНА  ғалымдары корона
вируспен ауырғаннан кейін 6 ай ішінде егде 
жастағы адамдардың есте сақтау мен ойлау 
қабілетінде көптеген деменциялық өзгерістер 
байқалатынын анықтады. 

ШВЕЦИЯ ғалымдары болса корона
вирустан жазылғаннан кейін алғашқы                
2 аптада оны жұқтырған адамның жүрекқан 
тамырлары ауруы асқынып, өміріне қауіп 
төнуі мүмкін дейді. Зерттеу бары сында CO
VID19 жүрек пен қан тамыр ларымен 
байланысты кеселдердің асқыну қаупін           
3 есеге арттырған. Ғылыми зерт теуге                
87 мыңға жуық науқас қатысқан.

ТҮРКИЯ елінде қаңтарда басталған 
жаппай вакциналау науқаны аясында COVID
19ға қарсы екпенің 73,82 млн. дозасы 
салынған.

Жергілікті  құзырлы органдардың 
мәліметінше, 41,15 млн. адам екпенің 1ші 
дозасын салдырса, 27,62 млн.нан астам адам 
толық вакциналанған. 

Әзірлеген Нұр ЖАМАЛ.

КОВИД-19: 
мамандар не дейді?

– Бүгінгі таң да 
тұрғындардың «Же 
дел жәр демге» жүгі
ну көрсеткіші екі 
е с е  өст і .  Күніне 
3700ге дейін қоңы
рау тіркеледі. Шақы
ру лардың шама  мен 
2530%ы корона
вирустық ин фекция 
мен пнев монияға қа
тыс ты. Қазіргі кез де 
ковидтік стацио

нарлар бір мезгілде 7045 пациентті қабылдай 
алады. Десе де, мұндай орталықтардың 
санын арттыру мәселесі қарастырылуда.

– Біз корона
вирус індетіне шал
дыққан  нау қас
т а р д ы  е к і  ж ы л 
қа тары нан емдеп 
келеміз. Осы уақыт 
аралығында вирус
тың қауіпті екен
дігін, адамзат бала
сына тигізер кері 
әсерімен етене та
ныс пыз. Сондай

ақ, науқастың өк песі 25–30%ға дейін зақым

Светлана СҰЛТАН ҒАЗИЕВА, 
Алматы қалалық Қоғамдық денсау

лық басқармасы басшысының орын
басары:

ҮЙДЕ БОЛЫҢЫЗ

Індет жұқтырған науқастардың бәрі 
ауруханаға жатқызуды қажет етпейді. Ауруы 
жеңіл болса, онда үйде емделеді. Бұл ретте 
жауапкершілік тұрғындарға жүктеледі. Үй 
карантиніндегі адам үйінде болуы керек. 
Мұндай науқастардың жағдайын Телеме
дицина орталығының кәсіби мамандары 
үнемі бақылап отырады. Олар тәулік бойы 
жұмыс істейді. Орталыққа 3000505 немесе 
1312 телефоны бойынша хабарласуға 
болады. Коронавирустық инфекциясының 
белгі лері жедел респираторлық инфек
цияларға ұқсас келеді. Ал «дельта» штамы
ның айрық ша белгілеріне ішектің бұзылуы, 
диарея, жүрек айну және тәбеттің күрт 
төмендеуі жатады. Сонымен қатар, вакцина
ланған аурудың клиникалық ағымы вакцина
ланбағанға қарағанда жеңіл өтеді. Егер екпе 
алған адамның жағдайы шамамен 10 күнде 
жақсарса, онда вакциналанбаған адамға       
20 күннен астам уақыт қажет болады. Сон
дық  тан аурудан қорғанудың ең тиімді жолы 
– екпе алу.

Жанар СӘ ПИЕВА,
Қалалық Фтизио пульмонология орта

 лығы  ның директоры:

ОҢАЛТУДАН  ӨТУ МАҢЫЗДЫ

Венера ТОХТАХУНОВА,
№36 қалалық емхана бас дәрігерінің 

ұйымдастыруәдістемелік жұмысы жөнін
дегі орынбасарының міндетін атқарушы:

БЕТПЕРДЕНІ ӘЗІРГЕ 
ТАСТАМАЙЫҚ

–  « К В И  г е 
қарсы вакцинадан 
н е  г е  б а с  т а р 
тасыз?» деген сұ
рақ қа па ци енттер 
«вакцина асқы
нулар туды рады 
және одан адам 
өліп кетуі мүм кін» 
деп жауап бер іп 
жатады. Айта рым, 
бүгінге дей ін бір

дебір қай ғылы жағдай тіркелген жоқ және 
вакцинадан кейін ауру дың асқынуы немесе 
өлуі мүмкін екені дәлелденбеген. Вакцина 
алған адамдардың КВИ инфекция сынан 

қорғалғаны дәлелденді, ал вакцинадан кейін 
коронавирус жұқтыра тындар өте аз.

Коронавирустық инфекция ауа тамшы
лары арқылы беріледі және ЖРВИ мен 
тұмаудан өзгеше. КВИмен ауырған адаммен 
тікелей байланыста болғанда ауру жұқтыру 
ықтималдығы 2,5 есе жоғары болады. Сон
дық тан бетперде тағу қажет. Сондайақ, адам 
бетперде таққан кезде мұрнын, иегін және 
аузын жабуы керек. Сонда түшкіргенде 
немесе жөтелгенде вирустың бөлшектері 
бетпердеде қалады және сыртқа шықпайды. 
Нәтижесінде дерт жұқпайды.

Егер адам бірреттік бетперде тағып 
жүрсе, оны әр 3 сағат сайын ауыстыру керек.
Әсі ресе, 30–40 градус температурада жиі 
ауыстырып тұрған жөн. Өйткені, терлеген 
кезде бетперде тиімсіз. Бетперделер А 
сыныбында, яғни тұрмыстық қалдық ретінде 
шығарылады. Бірнеше рет қолданылатын 
бетперделерді күн сайын жуып, бу гене
раторы мен булау керек. Үтіктеу қажет. Егер 
бұл ережелер сақталмаса, бетперде тиімсіз 
болады.

данса, кейін фибро тикалық өзгерістерге 
ұшырауы мүмкін екендігін түсіндік. Стацио
нарға түскен науқастардың өкпесінің 
зақымдануы КТ3, КТ4 деңгейінде, яғни 
30%дан асса, өкпе тінін массивті дәнекер 
тінмен алмастырады. Бронхоэктазия мен 
адгезия пайда болады. Бұл жағдайда оңалту 
ұзаққа созылады. Мысалы, вакцина алған 
науқастарда – 10 күн, вакциналанбаған 
науқастарда 20 күн немесе одан да көп уақыт 
алады. Көбінесе сауығудан кейін науқастар 
аздап ентігеді, ұйқы шылдыққа, ұйқының 
бұзылуына шағым данады, депрессия болады. 
Ковид кез келген жағдайда өз зардабын 
қалдырады. Сондықтан оңалтудан өту 
маңызды.

Әзірлегендер 
Айкерім НӘЛДІБЕКОВА,
Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

Қазір бетперде бізге таң сық нәрсе емес, 
өміріміздің бір бөлше гіне айналып 
кеткендей.

Жалпы, бетперде ең алғаш басқалар та
нып қалмау мақсатында түрін жасыру үшін 
қолданылған. Ғалымдардың айтуынша, 
қорғаныс бетперделері б.з.д. VI ғасырда 
пайда болды. Ал саяхатшы Марко Поло 
өзінің естеліктерінде XIII ғасырда Қытайда 
императорға жасалған тамақтың иісі мен 
дәмі бұзылмау үшін қызметшілерге бетін 
шүберекпен жауып жүріп пісіруге бұйрық 
берілгенін айтады.

1347–1351 жылдар аралығында 25 млн.
нан астам адамның өмірін қиған оба 
пандемиясы кезінде дәл қазіргі медициналық 
бетперделердің алғашқы аналогі пайда бол
ды десек болады. Дәрігерлер аурудың улан
ған ауа арқылы таралатынына сеніп, тұм
сықты бетперде пайдаланды. Сырт көзге 
біртүрлі көрінгенімен, бұл ерекше «тұмсық
тың» іші улы ауадан қорғау үшін хош иісті 
шөптер мен дәмдеуіштерге толтырылды.

XVIII ғасырдағы индустриялық револю
цияның нәтижесінде Лондонды түтін басты.  

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Бетперде 
таңсық нәрсе 

емес

Улы қалдық бөліп, түтін шығаратын зауыттар 
неғұрлым көбейген сайын, соғұрлым жағдай 
ушыға түсті. Тарихтағы ең ауыр жағдай   
1952 жылы болды, 5–9 желтоқсан аралығында 
қалада 4 мың адам қайтыс болды. 

Жалпы түтіннің салдарынан тағы 8 мың 
адам көз жұмды. Ол жылдары түтіннен 
қорғану үшін адамдар бетін шүберекпен орап 
жүретін болған. Екінші дүниежүзілік соғыс 
қарсаңында Ұлыбритания үкіметі химиялық 
шабуылдың алдын алу үшін газ бетперделерін 
тек әскери адамдарға ғана емес, жай азамат
тарға да беруге шешім қабылдады. 1940 жы
лы Лондон да қорғаныс бетперделері тіпті 
жылқыларға да кигізілді. 

Әзірлеген Айым НҰРМАН.

Бүгінде барлық өңірде аптап ыстық 
болып тұр. Жаз мезгілінде бұдан ешқайда 
қашып құтыла алмасымыз анық. Бірақ 
одан қорғанудың тәсілі де жоқ емес. Мәсе
лен, үйге, кеңсеге, тіпті көлігіңізге салқын
датқыш кондиционер орнатуға болады. 
Алайда, оның кесірінен суық тиіп, ауырып 
қалатын жағдайлар да жиі кездеседі. Бұл 
салқындатқыштың зияндығынан емес, 
оны дұрыс қолдана білмеуден көрінеді. 

Дәрігерлердің айтуынша, адам ағзасы ауа 
температурасының күрт өзгеруіне бейімделіп 
үлгермейді де, жазда суық тию, жөтел секілді 
аурулар сол себепті  жиілеп кетеді. Қосулы 
тұрған кондиционерден 3 метр алыс отыру 
керек екен. Дәл осындай қашықтықта ауа 
температурасы неғұрлым төмен және ауа 
ағындарының алмасуы жоғары болады. 
Салқын ауа адамға дәл бағытталмай, төбе 
мен қабырғаның бойымен қозғалуы керек.

Сырттан ыстықтап келген адам тез сал
қын дау үшін салқындатқыштың түбіне отыра 
кетсе, суық ұстап, бұлшықеттері тартылып 
қалуы мүмкін. Салқын бөлмеден бірден 
ыстыққа шыққан да аса зиян.

Кондиционер бөлмедегі ауа ылғал
дылығын төмендетеді. Күні бойы салқын

«Сау басқа – сақина...»
Нұржамал

ӘЛІШЕВА
датқыш қосылып тұратын ғимаратта отыра
тын адамдар тері, көздің шырышты қабығы, 
тыныс жолдары ауруларынан зардап шегеді. 
Мұндай келеңсіздіктің алдын алу үшін бөл
ме ге арнайы ауа ылғалдатқыш орнатып, 
аквариум қойып немесе бөлме субұр қағы 
сияқты ашық суы бар орта қалып тастыру 
керек екен. Кондиционер қосулы тұрған 
жерге сулы, дымқыл мата іліп қоюға да 
болады.

Түнімен кондиционер қосып қоюға да 
болмайды. Себебі, ұйқы кезінде адамның 
дене температурасы айтарлықтай төмендейді.
Кейбір кондиционерлерде «түнгі режим» 
функциясы бар. Ұйықтар алдында міндетті 
түрде соны іске қосқан дұрыс. Ол режим 
салқын ауаны төбе арқылы бағыттауға, ауа 
температурасын бөлме ішіне қарай реттеуге 
көмектеседі.

Кондиционер қосылып тұрған кезде 
ғимараттың немесе көліктің есіктерезесін 
жауып қою керек.  Айтпақшы, кондицио
нердің фильтрін тазалап отыру керектігін 
ескере бермейтініміз де бар. Егер оны тазар
тып отырмасақ, зиянды бактериялар бөлінуі 
мүмкін.

Күні бойы салқындатқыш қосып қоймай, 
күніне 34 рет есіктерезені ашып, бөлменің 
ауасын тазартып алған абзал. Бұл бөлмені 
оттегімен қамтамасыз етуге көмектеседі.
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Нұржамал  
ӘЛІШЕВА

Алматы қаласы Ха
лық ты жұмыспен қамту 
ор талығы 29 жасқа дейін
гі жастарды «Алғашқы 
жұ мыс орны» жобасына 
қаты суға шақырады.

Дәлірек айтсақ, жастар 
арасындағы жұмыссыз
дықты шешу үшін Алма
тыда ақылы жастар прак
тикасынан басқа, «Алғашқы 
жұмыс орны» жобасы да 
іске асырылып жатыр. Бұл 
жоба жастардың еңбек на
рығындағы бәсекеге қабі
леттілігін арттырып, оларға 
қажетті еңбек дағдылары 
мен бірінші жұмыс орнына 
бейімделуін қамтамасыз 
етеді. Осылайша жұмыс 
берушілер еңбек тәжірибесі 
жоқ жастарды жұмысқа 
қабылдауға ынталанды
ратын болады. Ол үшін 
жұмыс беруші Халықты 
жұмыспен қамту орта лы
ғымен жоғары оқу орны 
немесе колледж түлегін 24 
айға жұмысқа орналастыру 
туралы шарт жасасады.

« А л ғ а ш қ ы  ж ұ м ы с 
орны» жобасына тұңғыш 
рет жұмыс іздеп жүрген тү
лектер, жұмыс іздеп жүрген 
адамдар, Халықты жұмыс
пен қамту орталығында 
тіркелгеніне қарамастан 29 
жастан аспаған жастар, 
оның ішінде NEET сана
тындағы (жұмыс істемейтін 
және оқымайтын) жұмыс 
тәжірибесі жоқ жұмыс
сыздар қатыса алады.

Алғашқы жұмыс ор
нына жұмысқа орналасуға 
көпбалалы және/немесе аз 
қамтылған отбасылар, ең

бек ке қабілетті мүгедектер 
қатарынан үш жыл ішінде 
оқуды аяқтаған, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары және жо
ғары оқу орнынан кейінгі 
бі лімнің білім беру бағдар
ламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдары түлек
терінің құқығы басым.

Алғашқы жұмыс ор
нына жұмысқа орналасу 
үшін үміткерлер Халықты 
жұмыспен қамту орта
лығына өтініш бере алады. 
Ал аталған орталық 3 жұ
мыс күні ішінде құжаттарды 
салыстырып тексергеннен 
кейін үміткерлерге «Алғаш
қы жұмыс орны» жобасы 
бойынша жұмысқа орнала
суға жолдама береді.

Жоба бойынша жұ мыс
қа орналастыруды ұйым
дастыру тәртібі бекітілген. 
Бірінші, жұмыс беруші 
Халықты жұмыспен қамту 
орталығына өтінім мен бос 
орынның болуы, қосымша 
жұмыс орнын құру мүм
кіндігі туралы мәліметтерді 
береді .  Екінші,  жұмыс 
беруші Халықты жұмыспен 
қамту орталығымен жасас
қан шарт негізінде «Еңбек» 
бағдарламасына қатысу шы
ны кемінде 24 ай тұрақты 
жұмысқа орналастырады. 
Бұл ретте Халықты жұмыс
пен қамту орталығы жұ
мыстың бірінші жылы үшін 
еңбекке ақы төлеуді субси
диялайды. Үшінші, жұмыс 
беруші Халықты жұмыспен 
қамту орталығына Қа
зақстан Республикасының 
еңбек заңнамасында бел
гіленген мерзімдерде тұ
рақты жұмысқа қабылдау 
туралы бұйрықтың көшір
месін жібереді.

«Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде 
еңбек ресурстары жан
жақты қарастырылған. 
Ондағы қоныс аудару 
бағдарламасының да 
мүмкіндігі жоғары.

Егер сіз Алматы қаласы
нан жұмыс таппаған бол
саңыз, онда мемлекет сізге 
басқа қалаға, атап айтқанда, 
солтүстік өңірлерге жұ
мысқа орналасуға көмек
тесе алады.

2017 жылдан бастап, 
Қазақстанда халық тығыз 
орналасқан оңтүстік өңір
лерден жұмыс күші тапшы 
солтүстік облыстарға ерікті 
түрде қоныс аудару бағдар
ламасы жұмыс істейді. Қо
ныс аударушылар әлеумет
т і к  п а к е т  ( ж ұ м ы с қ а 
ор на  ласу және тұрғын үй
мен көмегін) алады.

Ж а ң а  т ұ р ғ ы л ы қ т ы 
жерде ерікті өңіраралық қо
ныс аударуды мемлекеттік 
қолдау мыналарды қамти
ды:көшуге материалдық 
көмек беру; тұрғын үйді 
жалдау (жалға алу) және 
коммуналдық қызметтерге 
ақы төлеу бойынша шы
ғыстарды өтеу; «ЖҚЖК– 
2020» бағдарламасы шең
берінде еңбек жастары 
үшін  бұрын с а лынған 
(сатып алынған) қызметтік 
тұрғын үйлер және жатақ
ханалардан бөлмелер беру, 

сондайақ, тұрғын үй сатып 
алу (сатып алу) және/не
месе салу арқылы қоныс 
аударушыларды тұрғын 
үймен қамтамасыз ету 
арқылы жалға берілетін 
тұрғын үй беру;қоныс 
аударуға жәрдем көрсететін 
жұмыс берушілерге субси
диялар беру; қажет болған 
жағдайда техникалық және 
кәсіптік білімі бар оқуға 
және қысқа мерзімді кә
сіптік оқуға жіберу; жұ
мысқа орналасуға және 
кәсіпкерлік бастамашы лық
қа жәрдемдесуді қамтиды. 

«Еңбек» бағдарлама
сына қатысушыларға және 
олардың отбасы мүшеле
ріне, сондайақ, отбасы 
жағдайына қарамастан, 
жалғызілікті адамдарға 
көшуге бір рет отағасына 
және отбасының әрбір мү
шесіне 35 АЕК мөлшерінде 
материалдық көмек бері
леді. Көшуге материалдық 
көмек «Еңбек» бағдар
ламасына қатысушыға және 
оның отбасы мүшелеріне 
олар жаңа тұрғылықты 
жеріне келгеннен кейін 
беріледі.

Бұл жөніндегі толық
қанды мәліметті Алматы 
қаласы Халықты жұмыспен 
қамту орталығының (Дос
тық даңғылы, 85үй) ма ман
дары айтып беруге дайын.

Нұр ЖАМАЛ.

ӘЛЕУМЕТ

Жобаға қатысыңыздар

Көш көлікті болғай!

Бағдат ӘЛДІБАЙ, №38 үйдің тұрғыны: 
– Қызымды балабақшадан алып келе жатқанда 

міндетті түрде мына суреттердің қасына тоқтаймыз. 
Қызықтап біраз тұрамыз. Өте әдемі. Рухыңды көтеріп, 
көңіліңе қуаныш сыйлайтын тамаша туынды. 

Кенжебек ИМАНӘЛІ, 
«Құлагер» ықшамауданы №42 үйдің тұрғыны:

– Муралдарды салуға дәл мектептің қасындағы 
үйлерді таңдап алудың өзі тапқырлық қой. Мектепке 
келген әрбір оқушыны көз алдында тұрған мына суреттер 
ойландырмай қоймас. Тәуелсіздіктің мәнін, қадірін 
түсіндіретін сурет екен. Керемет! 

Нұрдәулет ҚАЛДАРОВ,
Жетісу ауданы коммуналдықшаруашылық бөлімінің 
бас маманы: 

– «Құлагер» ықшамауданындағы 18 көпқабатты 
тұрғын үйлердің қасбеттеріне орташа жөндеу жұмыстарын 
жүргіздік. Үйлердің сырты қайта әрленіп, балкондары 
боял ды. Келесі жылы 35 үйге дәл осындай әрлеу жұмыс
тарын жүргізу жоспарда бар. Ал мына муралдар құла
герліктерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Тәуелсіздік – 
қастерлі ұғым. Ал туған өлкені сүю – жүректің ісі. Біз бұл 
муралдар арқылы өскелең ұрпақтың бойына патриоттық 
сезімді қалыптастырғымыз келді. Сырттай қарағанда 
адамның бойына ерекше әсер етеді екен. Өте әдемі 
көрінеді.

ЕЛГЕ, ЖЕРГЕ ДЕГЕН 
СҮЙІСПЕНШІЛІКТІ АРТТЫРАДЫ

«Құлагер» ықшамауданындағы 
көпқабатты біраз үйлердің сырты 
жаңарып, ал мектеп ғимараты 
жанындағы екі үйдің қасбеті мынадай 
әдемі суреттермен безендіріліпті. 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында 
тұрғындардың еліне, жеріне деген 
патриоттық сезімін білдіру мақсатында 
қолға алынған жұмыс көптің көңілінен 
шығып жатқаны анық. Оған редакцияға 
хабарласып жатқан тұрғындар пікірі 
дәлел.

Гүлім МЫРЗАҚҰЛ, №53 үйдің тұрғыны:
 – Біз тұратын №53 үйдің бір қабырғасына суретшілер 

«Жетісу ауданына 85 жыл» деген жазумен шабандоздардың, 
ал қасындағы үйдің қабырғасына Тәуелсіздік монументі, 
«Қазақстан» қонақүйі мен Телемұнара бейнеленген мурал 
салынған. Үйіміздің дәл алдында №148 мектеп орналасқан. 
Мына суреттерге қарап, әрбір қазақ баласының ұлтына, 
еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке бөленбеуі мүмкін 
емес. Сыртқа шығып, суреттерге қарай бергің келеді. 

Құралай 
ИМАНБЕКҚЫЗЫ

Динара  
МҰРАТ

Еуропадағы кеңінен танымал 
компанияның негі зін қалаушы, 
қазақстандық мо дельер Мәди 
Сыпатаев Қазақ стан Респуб
ликасының жаңа туризм елшісі 
атанды.

Белгілі дизайнер ел туризмін 
дамытуға  өз індік  үле с ін  қо су 
мақс атында  жаңа  топт амасын 
Қазақстанның танымал туристік 
бағыттарына арнауға ниетті.

Дизайнер әр киімнің бетіне 
Қайың ды көл, Шарын шатқалы, 
Шым бұлақ тау шипажайы, Байқоңыр 
ғарыш айлағы, Түркістан қаласы 
сияқты белгілі туристік орындардың 
көркем бейнелерін салмақ. Ал сурет
тер жанында орналастырылған QR
код арқылы аталмыш орындармен 
танысуға да мүмкіндік бар. Ол ұлттық 
туристік порталға ауысу мүмкіндігін 
береді. Мұнда кез келген адам жеті 
тілде толығырақ ақпарат ала алады.

«Мен әрбір қазақстандық жердің 
өркендеуін, туристер үшін тартымды 
болуын тілейді деп ойлаймын. Мұн
дай тілек менің де көкейімде. Фран
ция дағы, Италиядағы, Ресейдегі, сон
дайақ Еуропаның басқа елде ріндегі 

ауди торияға Қазақстанның сұлулығын 
жеткізуді суретші ретінде мақсатым 
деп білемін», – деді Мәди Сыпатаев. 

Мұндай креативті тәсіл отандық 
туризмді танымал етуге көмектесетіні 
сөзсіз.

ЕЛДІ ТАНЫМАЛ ЕТУДІҢ ЖОЛЫ КӨП
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САУАЛНАМА

Рая  
ЕСКЕНДІР

Енді аз күнде жаңа оқу жылы 
басталады. Бұрындары дәл осы 
кезде ата-аналар үшін бір дүр-
белең басталып, оқушылардың 
мектеп формасы таусылып қала-
тындай көрінетін. Былтырдан 
бері Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетов Қазақстанда 
жаңа оқу жылында мектеп фор-
масын кию ережелері бойынша 
шешім қабылдап, еркіндік берген 
еді. Ата-аналар жағы биыл да ма-
засызданып, мектеп формасына 
қатысты мәселе тағы да көтерілді.

«Өткен жылы барлық жағ дай-
ды ескере отырып, біз оқушы лар-
ға мектепке тек мектеп фор ма-
сымен ғана емес, классикалық 
стиль дегі киімде де келуге мүм-
кіндік беретін шешім қабылда-
дық. Биылғы жылы да оқушылар-
дың мектепке классикалық 
стиль де баруына болады», – деп 
жазды Білім және ғылым ми-
нистрі Асхат Аймағамбетов 
Facebook-тегі жазбасында.

Бұл хабарды ата-аналардың 
қуана қабылдағаны да, қарсылық 
танытып жатқандары да бар. 
Әрине, оқушының бет-бейнесін 
айшықтап тұратын – ең алдымен, 
мектеп формасы. Бұл әлеуметтік 
айырмашылықтарды теңестіре-
тіні тағы бар. Мектеп формасын 
еркіндікке жіберуді қоғамның 
әрқалай қабылдап жатқаны да 
сондықтан.

Б і л і м  м и н и с т р і  А с х а т 
Аймағамбетов:

– Ата-аналардың, мұғалім дер-
дің, мектеп әкімшіліктерінің 
және білім басқармасы басшы ла-
рының пікірлерін тыңдап, көп-
теген адамдар оқушылардың 
мек теп формасын кигенін қалай-
тынын байқадық. Дегенмен, бар-
лық отбасының жағдайы бірдей 
емес, әртүрлі жағдайларға байла-
нысты балаларына мектеп фор-
масын сатып ала алмайтындар 
үшін тағы бір жылды міндетті 
емес ету туралы шешім қабыл-
дадық, – деді.

Ол айтар ойын: «Біріншіден, 
эпидемиологиялық жағдайға 
байланысты қазір еліміздің көп-
теген аймақтарында карантиндік 
шектеулер бар. Базарлар мен дү-
кендер белгілі бір уақытта, кейбір 
қалаларда жұмыс күндері ғана 
жұмыс істейді. Егер ата-аналар 
балаларға мектеп формасын са-
тып алу үшін сауда орталықтары 
мен дүкендерге жаппай баратын 
болса, онда бұл COVID-19 жұқ-
тыру қаупін тудыруы мүмкін», – 
деп нақтылады.

Білім министрлігі еліміздегі 
індет жағдайына байланысты 
кейбір отбасыларда мектеп фор-
масын сатып алу отбасылық бюд-
жетке қосымша жүктеме бола-
тынын алға тартып, ата-аналар 
әртүрлі жағдайларға байланысты 
балаға мектеп формасын ала 
алмаса, оған түсіністікпен қарау-
ға шақырды.

МЕКТЕП ФОРМАСЫ
уақытша міндетті емес

Римма АРАЛБАЙҚЫЗЫ, 
қала тұрғыны:

  – Шыны керек, «ханым» 
мен «мырза» құлаққа бір-
түрлі естіледі екен. Бұлай 
деп байларды атаған бұрын. 
Яғни олар адамдардың қо-
ғамдағы әлеуметтік статусы 
болған. Мұғалім – ол бай-
манап, яғни шенеунік емес, 
қарапайым ұстаз. Егер сол 

сөздерді қолдансақ, мұғалім мен шәкірттің арасын 
тым ресмилендіріп, алыстатып жіберетіндей ме, 
қалай? Біз бала күнімізде «ағай», «апай» деп жүріп 
тәлім-тәрбие алып едік. Осы бір аяулы сөздерде 
соншама мейірім, ұлағат бар деп ойлаймын. Әйт-
песе, «мұғалім» деп атайық. Бұл сөзден де биіктік, 
мәртебе сезіледі маған.

Сұхбаттасқан Нұржамал ӘЛІШЕВА.

«ХАНЫМ», «МЫРЗА»
дейміз бе, демейміз бе?

Қазір әлеуметтік 
желінің дәурені жүріп тұр. 
Не естісек те, алдымен 
содан хабардар боламыз. 
Оның бетіне шыға келген 
кез келген ақпарат кірпік 
қағып үлгергенше лезде 
әлемді шарлап кетеді.

Жуырда мұғалімді 
«мырза, ханым» деп 
айтсақ қалай болады 
деген ұсыныс әлеужеліге 
тарап, жедел талқыға 
түсті. Бұған сіз не дейсіз?

Күләш ОҢАЛБАЕВА,
профессор:

  – Менің ойымша, бұрынғыша 
«апай», «ағай» деп айтқан дұрыс. Әйт-
песе, Күләш Қайранасырқызы, Болат 
Мұхтарұлы десе де жарасымды болар 
еді. Мәселен, мен орыс аудито риясына 
дәріс оқимын. Ондағы орыс өкілдерінің 
өзі мені «Күләш апай» немесе «Күләш 
Қайранасырқызы» (Кайранасыровна 

емес) дейді, солай қалыптасып кеткен, 
өзімнің өтінішім бойынша.

Бала күнімізде біз жақта (солтүстікте) 
«мұғалім», «мұғалім, мен сабақ ай тайын-
шы» дейтінбіз. Ол да әдемі сөз. «Ұстаз» 
десе, тіпті салмақты болар еді. Ал «ха-
ным» дегенде түбірі «хан» болса, «ха-
нымы» оның айналасындағы адам дарды 
білдірсе керек. Сондықтан «мыр за», 
«ханым» көңіліме қоныңқырамай тұр.

Сәбит ИМАНҒАЛИЕВ,
дәрігер, тіл жанашыры:

– «Мырза» мен «ханым» 
елі міз егемендік алғаннан 
бері сіңісіп кеткен сөз сияқ-
ты. Неге десеңіз, ерлерге 
«мырза», әйел адамдарға 
«ха ным» деген сөздер бұрын-
ғы Кеңес Одағы кезіндегі 
«Дүйсенбаев жолдас», «жол-
дас Дүйсенбаев» дейтін 

жалпылама қарым-қатынас әдебінің орнын 
толықтай алды бүгінде. Бірақ бұл сөздер мұғалімдер 
қауымына томпақтау келетін сияқты. Ал «ағай», 
«апай» қазақтар үшін сіңісті болып кеткен жағымды 
сөз. Сондықтан оны өзгерте алмаймыз, не болса да. 
Егер басқаша атағымыз келсе, «ұстаз» десек, әбден 
жарасар еді. Бұл сөз ер адамға да, әйел затына да 
үйлесіп тұр. «Ұстаз» сөзіне барлық ілім-білім, 
тәрбие-тағылым жиынтығы сыйып тұрғандай.

Гүлжанат  
МАРАТҚЫЗЫ 

Қалада заңсыз ойын бизнесіне қа
тысы бар жалға беруші мен ұйым
дастырушылар сотталды. 

Қаржылық мониторинг агенттігінің 
Алматы қаласы бойынша аумақтық де-
партаменті компьютерлік клуб түріндегі 
заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру-
шыларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді 
аяқтады. Жедел-тергеу шаралары бары-
сында көлеңкелі айналымнан ставка 
қабыл дау, ұтыстарды есептеу және беру 
функциялары мен онлайн-казино ұйым-
дастыруға мүмкіндік беретін қосымшалары 
бар 104 ойын компьютерінің жиынтығы 
тәркіленіп алынды. Заңсыз ойын бизнесін 
ұйымдастырушылар ҚР ҚК 307-бабының 
3-бөлігінің 2-тармағымен (аса ірі мөлшерде 
кіріс алумен заңсыз ойын бизнесін 
ұйымдастыру) қарастырылған қылмысты 
жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 4,5 
жылға бас бостандығынан айырылды. 

Бұдан басқа, 5,5 млн. теңгеден астам 
мөлшерде заңсыз кіріске ие болған заңсыз 
ойын бизнесі үшін үй-жайды жалға берген 
тұрғынға қатысты үкім шықты. Сот оған  
1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын 
шектеу жазасын тағайындады. Сонымен 
қатар, мамандар ҚР ҚҚА Қылмыстық ко-
дексіне сәйкес ойын бизнесін ұйым-
дастырғаны үшін, сондай-ақ заңсыз құмар 
ойындарға жалға үй-жай ұсынғаны үшін 
қылмыстық жауапкершілік қарасты-
рылғанын ескертеді.

«Көп асқанға – 
бір тосқан»

Назгүл ЖОЛДАСБАЙҚЫЗЫ, 
заңгер:

ӘР ЖҰМЫС БЕРУШІ ЕҢБЕК 
ШАРТЫН ҰСЫНУЫ КЕРЕК

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау туралы заңдық мәлімет-
теріне ҚР Еңбек Кодексінің тұтас-
тай бір бөлімі арналған. Себебі де 
түсінікті. Еңбек кезінде жұмысшы 
тарапынан да, жұмыс беруші 
тарапынан да ыңғайсыз жағдайлар 
туындамас үшін заң керек. Егер 
жұмысшы жұмыс орнында еңбек 
қауіпсіздігі мүлдем сақталмағанын 
білсе, жұмыс беруші еш әрекет 
жасамаса, жергілікті мемлекеттік 
еңбек инспекциясы іске қосылуы 
қажет. Өйткені, жұмыстағы сал-
ғырт  тықтан адам өлімі болуы мүм-
кін. Әсіресе, құрылыс саласында 
аса қатаң сақталуға тиіс ережелер 
бар.

ҚАТЕР ҚАТАР ЖҮРЕДІ
Еңбек қауіпсіздігін сақтау – ескерілуге тиісті маңызды мәселе

Гүлжанат  
СЕМБАЕВА 

 

Жұмысқа орналассаңыз – 
басшылық тарап еңбек шартын 
ұсынып, электронды үкімет 
порталы арқылы сіз туралы то-
лық ақпаратты алуға тырысады. 
Бұл – қалыпты әрі ең дұрыс 
қадам. Себебі, жұмыс беруші 
мен жұмыскер еңбек шартын 
жасасуға құқылы.

Еңбек келісім-шарты – жұ-
мыс беруші мен қызметкер 
екеуара қызметтері мен міндет-
терін айқындау үшін жасалатын 
шарт. Заңда жұмыскердің де, 
жұмыс берушінің де құқығы 
анық жазылған. Десек те, бүгін-
гі күні қызмет барысында құ-
қығы тапталып, заңсыздыққа 
кез болып жатқандар жетерлік. 
Өз еңбегіңді бағалап қана қой-
май, жұмыс барысындағы 
қауіп сіздікті де ескерген жөн.

Венера ШӘРІПБАЙҚЫЗЫ, 
заңгер: 

ЖАЗАТАЙЫМ 
ЖАҒДАЙЛАР КӨБЕЙДІ

Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінің 182-бабында көрсетілгендей, 
жұмыскердің еңбегін қорғау жұмыс беру-
шінің басты міндеті. Басшы ретінде жер-
гілікті жерлерде еңбекті қорғауды жүзеге 
асыру керек. Аталған баптың екінші тар-
мағында: «жұмыскер еңбек (қызметтік) 
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым 
оқиғалардан сақтандыруға міндетті», – деп 
көрсетілген. Жұмыс беруші өз қызметкер-
лерін еңбек кезінде қамтамасыз етуі керек 
шарттардың арнайы тізімі бар. Бұл тізімде 
өндірістік процестердің қауіпсіздігі, еңбекті 
қорғау бойынша нұсқаулықтар, жеке 
қорғаныс құралдарын беру және дұрыс 
жұмыс режимі бар. Сонымен қатар, еңбекті 
қорғау шаралары жүйелі болуы керек. Бол-
маған жағдайда жұмыс берушіге айыппұл 

салынуы әбден мүмкін. Статистика бойын-
ша әрбір адам жұмыс та өмірінің үштен бір 
бөлігін өткізеді екен. Сол себепті, еңбек 
қауіпсіздігі жүйесі тиісті деңгейде ұйым-
дастырылғаны жөн. Еңбек қауіпсіздігі 
жүйесіне, атап айтқанда, еңбекті қорғау, 
еңбек гигиенасы, өндірістік сани тария, 
электр қауіпсіздігі, өрт және өнер кәсіп тік 
қауіпсіздікке көп көңіл бөлінуі керек. 
Статистика жыл өткен сайын ұлғайып келеді. 
Былтыр мемлекеттік еңбек инспек торлары 
төрт мыңнан аса тексеру жүргізіп, 7 мыңнан 
астам заңбұзушылық анықтаған. Ал 
кәсіпорындар мен еңбек ұйымдарында жа-
затайым зардап шеккендер саны мың жа рым 
адамға жеткен. Қайтыс болғандары – 208. 

Бұл алдыңғы жылдан 15,5 пайыз өс кенін 
көрсетеді. Биылғы 7 айдың көрсеткіші де 
өсім ұлғайып бара жатқанын дәлелдеп отыр. 
Бұған себеп те бар. Өйткені,  жалпы 
тексерісте анықталатын қате-кемшіліктердің 
үштен бірі еңбекті қорғау мен еңбек қауіп-
сіздігі мәселесіне қатысты болып отыр.

Алуан түрлі 
кәсіптің қай-
қайсысында да 
қатер қатар жүреді. 
Яғни «қауіпсіз» 
қызмет болмайды. 
Қауіп-қатерге сіз 
тек құрылыс 
алаңдары мен 
жерасты 
жұмыстарында 
емес, жайлы 
жұмыс бөлмесінде 
де душар 
болуыңыз бек 
мүмкін. 
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Қазақстандық Екатерина Ли Лон дондағы 

Creative Spark Big Idea Challenge байқауында 
Mindful Generation («Саналы ұрпақ») балалар 
кітабы жобасы үшін марапатқа ие болды.

Британдық Кеңес пен London Metropolitan Uni-
versity ұйымдастырған байқау түрлі салаларда 
(цифрлық технологиялар, креативті шешімдер, 
әлеуметтік маңызы бар және климаттың өзгеруі 
жайлы тақырып тарда) өз жобаларын ұсынатын жас 
кәсіп керлер арасында өткізіледі. 

Екатерина Лидің Mindful Generation ба лалар 
кітаптары инклюзия, ерекше қажет тілігі бар адамдар, 
экология, эмоционалды интеллект, буллинг және 
басқалар туралы қарапайым тілмен және жарқын 
суреттерімен баяндайды.

«Элина инклюзия туралы біледі» кітабы 2020 
жылы ағылшын тілінде жарық көріп, Amazon 
арқылы сатылды. Бірінші айда ол ерекше қажетті
ліктері бар балаларға арнал ған топ40 кітаптың 
қатарына енді. 

«Amazon арқылы кітапқа АҚШтың ең ірі 
қалаларынан тапсырыс берілді: НьюЙорк, Бостон, 
ЛосАнджелес, СанДиего, СанФран циско, сондай
ақ Канада, Германия, Жапония және Оңтүстік Корея 
бар. Ал биыл аталған еңбек елімізде орыс және қазақ 
тілдерінде шығарылды. 

Екатерина 2016 жылы СанДиегода (АҚШ, 
Калифорния) халықаралық даму және адам 
құқықтары саласындағы Бейбітшілік және сот 
төрелігі магистрі дипломын алған. Бү гінде ол 
жиендерімен бірге саналы өмір сал тын үйренуді 
жал ғастыруда және сол білімін кітап арқылы оқыр
мандарымен бөлісуде.

КӨРМЕ

Айкерім  
РАЙЫСҚЫЗЫ

Ә.Қастеев атындағы Қазақстанның өнер 
мұражайында «қаланың бір бөлігі» пайда болды. 
Онда қалалық мүсінші Павел Шороховтың 
таңғажайып экспо зициясы қойылды. Көрме 
автордың 75 жылдығына арналған. Онда көрер
мендер өздеріне бұрыннан таныс қалалық мүсін
дерді көре алады.

Арбаттағы «Фламингоны», Орталық цирк 
алдындағы «Сайқымазақты», «Акро батты» және 
«Пантераны», Орталық сая бақтағы «Барсты», 
тұрғын үй кешендерінің жанындағы «Пошташыны», 
«Суғарушыны» білмейтін, көрмеген алматылық жоқ 
шығар, сірә?! Алайда, бұл жұмыстардың авторын 
бәріміз бірдей біле бермейміз ғой.

Павел Шорохов – бүгінде елдегі ең таны мал 
станоктік, монументалды, мемориалдық және саябақ 
мүсінінің шеберлерінің бірі. Оның ағаштан, 
металдан және тастан жасалған жұмыстары өзекті, 
танымал, әсерлі. Олар қала аумағындағы көптеген 
саябақ тардың, алаңдардың, тұтас қаланың визит 
картасына айналып үлгерген.

– Әлемде әскери қақтығыстар, қоғамдық қаты
настардағы мәселелер секілді жағымсыз дүниелер 
көп. Мен оларды емес, әлемді әдемі күйінде көргім 
келеді. Сондықтан өз еңбегім арқылы әлемнің 
сұлулығын көрсетемін, – дейді мүсінші.

Экспозицияны тас және қола шеберінің ұлы 
Дмитрий Шорохов толықтырды. Ол акварель және 
майлы кескіндеме техникасын пайдалана отырып, 
портреттік, пейзаждық және натюрморт кескіндеме 
жанрында жұ мыс істейді. 

Бүгінде Павел Шороховтың шығармалары Қа зақ
стан, Ресей, Германия және басқа да елдердің му
зейлері мен жеке коллекция ларында сақтаулы тұр.

Әдемі әлемге 
құштарлық

ЖАҢА КІТАП

Саналы ұрпаққа сый

Рая  
ЕСКЕНДІР

Алматы қалалық Өңірлік коммуника
циялар қызметі орталығында Жетісу 
ауданының әкімі Гүлнар Көкебаева «Бюд
жетке қатысу» бағдарламасының орын
далуы мен аудан көлемінде атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы айтты. Аудан 
басшысының айтуынша,  аталмыш 
бағдарламаға кез келген аудан тұрғыны 
қатысып, ауланы, көшені немесе алаңды 
абаттандыру бағытындағы өз жобасын 
ұсына алады. Мәселен, дәл қазір осы 
бағдарлама негізінде қолға алынып 
отырған 18 жобаны жүзеге асыру үшін 
жергілікті бюджеттен 785 млн. теңге 
қарастырылды. 

 Аудан әкімі қалалық ортаны дамыту 
бойынша ұсынылатын идеялардың дені 
негізінен аулаларды жөндеу мен қайта 
жаңарту бойынша ұсыныстар екенін атап 
көрсетті. 

– Аудан тұрғындары өздері тұрып 
жатқан аумақты абаттандыруды қалайды, 
ол жерлерді жаяу жүруге де, көліктердің 
өтуіне де ыңғайлы етіп жасағысы келді. 
«Бюджетке қатысу» бағдарламасы аясын
да ауланы жаңартуға мүмкіндік болғаны 
жақсы. Себебі ,  тұрғындар барлық 
жұмыстарды жасау үшін қомақты қаражат 
жинай алмайтын еді. Әрине, жөндеуден 
кейін тұрғындардың негізгі міндеті – 
ауланы күту, абаттандырудың жылдар 
бойы тұрғындар үшін қызмет жасауын 
қамтамасыз ету, – деп атап өтті Гүлнар 
Көкебаева. 

Дәл қазір «Бюджетке қатысу» жобасы 
аясында «Айнабұлақ»,  «Құлагер» 
ықшамаудандарының 101 ауласында 
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп 
жатыр. Олардың 90 пайызға жуығы 
орындалып, жалпы, жұмыс аяқталуға 
жақын. 

Биыл «Айнабұлақ3» ықшамауданын
да, Палладин көшесі, Сейфуллин мен 
Назарбаев даңғылының бойында, Омаров 

көшесі, «Құлагер» ықшамауданында алты 
сквер салынды. Сонымен қатар, осы 
ауданға қарасты 6 зираттың аумағы ретке 
келтірілді. Зиратқа апаратын жолдар ас
фальт талып, апатты ағаштар кесіліп, 
олар ға санитарлық емдеу жұмыстары 
жүр гізілді. 

Аудан әкімі «Бюджетке қатысу» бағ
дарламасы аясында «Көкжиек» ық
шамауда нындағы «Жекпежек» спорт ор
т а лығы құрылысының аяқт а лып , 
«Көк майса» ықшамауданы аумағында 
жатқан Есентай өзені бойында құрылыс 
жұмыстарының басталғанын жеткізді. 

Жөндеу жұмыстары жүргізілетін 
жағалаудың жалпы ауданы 16 га, оның 
ішінде жасыл желектердің ауданы 7000 
шаршы метрден асады. Қолға алынып 
отырған құрылысты 2022 жылдың 
ақпанында аяқтау жоспарланған. 

 Аудан әкімінің айтуынша, Жетісу 
ауданындағы көпқабатты үйлердің қас
беттерін жөндеу жұмыстары қазір де жал
ғасып жатыр. Мысалы, «Құлагер» ық
шамауданында орналасқан 18 көпқабатты 
үйдің келбеті бірден өзгеріп, келбеттене 
түскен. Ал осындағы үш көпқабатты үй
дің қабырғасына Республика Тәуел
сіздігінің 30 жылдығы мен Жетісу ауда
нының 85 жылдығына арналған муралдар 
салыныпты. 

Сонымен қатар, аудан тұрғындарының 
өтініштері бойынша жеке сектор сана
латын Лобачевский, Самырсын, Галилей, 
Жидебай, Еламан, Рысқұлов, Шелихов, 
Борзов, Таймырский, Мочалов көше
леріндегі аулаларға ойын алаңдарын 
орнату жұмыстары жүргізілуде, – деген 
аудан басшысы барлық жұмыстардың 
ағымдағы жылдың тамыз айында аяқта
латынын жеткізді.

18 ЖОБА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА

Серік  
ЖҰМАБАЕВ

Алматы қаласы Өңірлік коммуни
кациялар қызметі алаңында Наурызбай 
ауданының әкімі Санжар Әділұлы Тоғай
дың қатысуымен баспасөз конференциясы 
болып өтті. Онда аталмыш ауданның 2021 
жылғы 6 айдағы әлеуметтікэкономикалық 
даму қорытындылары және Алматы 
қаласы әкімінің тапсырмаларын іске 
асыру барысы туралы сөз болды. Баспасөз 
мәслихатында Санжар Тоғай ауданның 
даму көрсеткіші жоғарылап келе жат
қанын жеткізді. 

Аудан әкімі аймақтың инфрақұры
лымдық дамуы туралы айтып, жолдарды 
жөн деуге, жарықтандыруға және абаттан
дыруға қатысты сұрақтарға жауап берді. 
Оның айтуынша, Абай даңғылына (147 
учаске: 6 учаске жұмыста) үңгілеу, Алатау 
көшесін Райымбек даңғылына дейін 
ұзарту, Қонаев көшесін кеңейту жұмыс
тары жалғасуда. 

«Қазіргі кезде мердігер Алатау кө
шесін Сәбденов көшесінен Райымбек 
даң ғылына дейін тесу жұмыстарын жүр

гізуде. Бұл жолдың құрылысы аяқтал ған
нан кейін, оның ішінде Сәбденов кө
шесінде көлік жүктемесі төмендейді деп 
күтілуде. Жолды ағымдағы жылдың қыр
күйек айында пайдалануға беру жоспар
лануда», – деді С.Тоғай.

Сонымен қатар, ағымдағы жылы 
ұзын дығы 11 270 шаршы метр болатын 
126 көшеге ағымдағы жөндеу жүргізілді. 
Сонымен қатар, 35 көшеде, соның ішінде 
«Тастыбұлақ» шағынауданында жолдарды 
орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
Күрделі жөндеуден кейін «Қарағайлы» 
шағынауданындағы Тәжиев көшесінің 
бойында көпір пайдалануға берілді.

Баспасөз конференциясы барысында 
ауызсу мәселесінің жергілікті атқарушы 
органдар үшін бірінші кезектегі маңызы 
бар екені, әзірге тұрғындардың 30 пайы зы 
ғана таза ауызсумен қамтамасыз етілгені 
айтылды.

«Жаз айларында ауызсудың тап шы
лығы сезіледі, сондықтан біз суды тұр
ғындарға арнайы техникамен жеткіземіз. 
Бұл қолайсыздықтарға тиісті жұмыстар 
аяқталғанша түсіністікпен қарауды 
сұраймыз», – деді Санжар Тоғай.

Әкім «Ақжар», «Шұғыла», «Тасты
бұлақ», «Таужолы», «Жайлау», «Қар
ғалы», «Құрамыс» шағынаудандарында 
қазіргі уақытта 122 шақырым су құбыры 
мен 85 шақырым кәріз желілерін тарту 
және Қарғалы өзеніне сүзу станциясын 
салу бойынша жұмыстар жүргізіліп 
жатқанын айтты. Жұмыс аяқталған соң 
ауданның 70 мың тұрғыны таза ауызсумен 
қамтамасыз етіледі.

Бұдан өзге, «Қарағайлы», «Қарғалы» 
және «Таусамалы» шағынаудандарының 
тұрғындарын үздіксіз және сапалы сумен 
қамтамасыз ету мақсатында Қарғалы 
өзенінде су қабылдайтын нысанның 
құрылысы басталды.

Бүгінде мұнда су қоры үшін әрқай
сысы 4000 м3 болатын екі су қоймасының, 
көлденең шұңқырдың, бақылау пункті бар 
кеңсе үйжайларының блогының, кіре
беріс жолдың және инженерлік желілердің 
құрылысы бойынша жұмыстар жүр
гізілуде.

«Біз халықтың өмір сүру сапасын жақ
сарту және жайлы өмір сүру ортасын қа
лыптастыру бойынша жұмысты әрі жал
ғастырамыз», – деп атап өтті С.Тоғай.

НАУРЫЗБАЙ

КӨЛІК ЖҮКТЕМЕСІ ТӨМЕНДЕЙДІ

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ЖАҚСАРА ТҮСПЕК
Айжан  

БҮРКІТБАЕВА

Ағымдағы жылы Алатау ауданы 
әкімінің аппараты тарапынан «Бюджетке 
қатысу» бағдарламасы аясында Мо
мышұлы көшесі мен Райымбек даңғы
лының қиылысындағы көлік жолай
рығының астындағы аумақты абаттандыру 
жұмыстары жүргізілуде. 

Бұл жұмыс Алматы қаласының «Ха
лық қатысатын бюджет» бағдарламасы 
аясында жүзеге асырылуда. Ағымдағы 
жөндеу жұмыстары кезінде резина төсеу, 
орындықтар, қоқыс жәшіктерін және 
жарық шамдарын орнату, балалар мен 
спорт алаңының құрылысы қарасты
рылады.

Алматы қаласының сәулеттік келбетін 
жақсарту мақсатында ауданда «Нұркент» 
шағынауданындағы 18 үйдің қасбеттеріне 
ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу 
бойынша смета әзірленіп, бүгінгі таңда 
құрылыс жұмыстары басталды. Мердігер 
мекеме «Никонстрой» ЖШС болып табы
лады. Қазіргі таңда жұмыстар белгіленген 
өндірістік кестеге сәйкес жүзеге асыры
луда. Құрылыс жұмыстарын толығымен 
аяқтау ағымдағы жылдың аяғына жос

парланған. Алатау ауданы әкімінің 
аппараты тарапынан аталған жұмыстар 
күнделікті қатаң бақылауға алынуда.

Сондайақ, биыл аудандағы жол 
инфра құрылымын дамыту мақсатында 

бірқатар шағынаудандарда жергілікті 
маңыздағы автожолдарды жақсарту 
бойынша жаңа жол құрылысы қарқынды 
жүргізілуде. Қазіргі таңда, Алматы қаласы 
қалалық мобильділік басқармасының 
тапсырысымен «Самғау» шағынауда
нында жалпы ұзындығы 4,6 шақырым 
болатын жаңа жол құрылысының жобасы 
іске асырылуда.  Мердігер мекеме 
«Компания «АлматыДорСтрой» ЖШС 
болып табылады. Құрылыс жұмыстарын 
толығымен аяқтау ағымдағы жылдың 
қазан айына жоспарланған. Алатау ауданы 
әкімінің аппараты тарапынан күн сайын 
құрылыс барысына мониторинг жүргі
зіледі. Құрылыс жұмыстарының уақы
тылы және сапалы орындалуы аудан 
әкімдігінің тұрақты бақылауында.

Алатау ауданы әкімінің аппараты 
тарапынан Мөңке би көшесінің бойын
дағы артезиан су көзінің аумағын ағым
дағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл 
жұмыс Алматы қаласының «Халық 
қатысатын бюджет» бағдарламасы 
аясында жүзеге асырылуда. Ағымдағы 
жөндеу жұмыстары кезінде асфальт төсеу, 
орындықтар, қоқыс жәшіктерін және 
жарық шамдарын орнату, балалар мен 
спорт алаңының құрылысы қарасты
рылады.
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Айжан  
БҮРКІТБАЕВА

Елімізде карантин басталған уақытта 
жұмысынан босатылып, қызметінен қол 
үзгендер саны артты. Есесіне, нәпақасын 
ғаламтордан іздеушілер көбейді. Бұл – 
ақпарат алаңына айналған әлеуметтік 
желі арқылы табыс табуға әрекеттену 
деген сөз. Жалпы, салықтан саспайтын 
ғаламтор арқылы кәсіп бастау қан
шалықты заңды? Желі пайдаланушылары 
«ауадан ақша жасауға» машықтанып 
алған тәрізді. Осы тұрғыда ғаламторды 
табыс көзіне айналдырғандар туралы 
зерттеп көрдік. 

Статистикалық деректерге сәйкес, әлем 
бойынша ғаламтор тұтынушыларының саны 
4,5 млрд.-тан асып жығылады. Оның ішінде 
әлеуметтік желі пайдаланушылары – 2,8 
млрд. адамды құрайды. Қолданушыларының 
саны еселенген сайын желінің қызметтер 
аясы кеңейе түседі. Бүгінде әлеуметтік желі, 
атап айтқанда, Facebook, Instagram арқылы 
қыруар қаржыны қармап қалатындарды жиі 
кездестіреміз. Екінің бірі «блогер, вайнер» 
деген желеумен оқырмандар санын артты-
рып, ақшаны «аспандатып» жатыр. Бұл 
заңды ма? Сұрағымызға Мемлекеттік 
кірістер комитеті басқармасының маманы 
Әйгерім Жансеріктің пікірінше, әлеуметтік 
желіде, әсіресе жарнама арқылы көп табыс 
табуға болады. 

– Өзіміз көріп жүргендей, оқырмандар 
саны 100–150 мың және одан да жоғарыны 
құрайтын блогерлер аз уақыт ішінде жылжы-
майтын мүлік, дүкен және т.б. қол жеткізіп 

жатқанын байқаймыз. Бұл – жарнама арқылы 
түсетін табыс көрінісі. Посттарындағы лайк, 
пі кірлер санын есептеп, парақша иесі жар-
намасының бағасын есептейді. Ал өзінің 
дүкеніне, қандай да бір кәсібіне жарнама 
істегісі келетін тұтынушы оларға ұсыныс 
білдіреді. Әлеуметтік желі арқылы табыс 
табу деген – осы. Заңды тұрғыда қарайтын 
болсақ, табыс тапқаннан кейін салық төлеу 
міндетті. Ол блогер болсын, онлайн-дүкен 
немесе үйде отырып бәліштер сататын адам 
болсын, салық төлеуі тиіс. Заң аясында жеке 
кәсіпкер ретінде тіркеліп салық төлеуге, иә 
болмаса көрсетілген табыстың 10 пайызын 
салыққа төлеуі керек. Электронды сауданың 
арнайы бекітілген тәртібі бар. Егер бұл тәр-

тіпке сәйкес жұмыс атқармайтындар болса, 
оларға камералды бақылау басқармасы 
арнайы хабарлама жіберіп, өз еркімен салық 
төлеуге мүмкіндік береді. Тіпті, ешқандай 
назар аудармаса, мәжбүрлі түрде өндіріп алу 
шаралары қолданылады. Әлеуметтік желі 
арқылы ұтыс ойындарын өткізіп жүргендер 
де қатаң бақылауда, – дейді ол. 

Ал әлеуметтанушы Сапаргүл Жанғабыл-
қызы әлеуметтік желіде жарнама арқылы 
ақша табатындардың біразы сауатсыз екенін 
айтып, налиды. Айтуынша, қазақы мента-
литетке сай келмейтін дүниелерді жарна-
малау жиілеп кеткен.

– Ғаламтор жүйесі өмірімізге енбей тұр-
ған кезге дейін жарық көріп жатқан кітап, 

баспа өнімдері редактор, корректор маман-
дарының қырағы көзінен өтетін. Ол тіл 
тазалығының сақталуына, сауатсыздыққа 
жол бермеуге айтарлықтай әсер ететін. Қазір 
әлеуметтік желідегі сауаттылықты қадағалап 
отырған адам жоқ. Әркім өз білгенін салады. 
Кезінде, «теледидар – тәрбиелеуші құрал» 
дейтін едік. Қазір ғаламторды тәрбие 
құралына балауға тура келіп отыр. Бала, не-
мерелеріміз де ғаламторды пайдаланатын-
дықтан, әлеуметтік желілерге сауаттылық, 
тәрбие керек. Кішкентай бөбектеріміз соны 
көріп, дұрыс бағытта өсіп-өнетіндей болу 
керек. Қазір қарап отырсақ, болсын-болма-
сын көрінген нәрсені аудитория назарына 
ұсына салады. Белгілі бір шектеу қою керек. 
Мысалы, жарнама арқылы табыс табатын-
дарды айтатын болсақ, жарнаманы да 
ұтымды пайдалануға болады ғой. Олар біздің 
табиғатымызға, тәрбиемізге сай келмейтін 
дүниелерді көпшілік назарына ұсына салады. 
Олар құмар ойынды, ойынға ақша тігуді, тө-
секке қатысты небір нәрселерді жарнама лай-
ды. Көріп отырған біз ұялып кетеміз. Ал 
бұларды көрген, санасы толық қалыптаса 
қоймаған кішкентайлар не ойлайды, қандай 
тәрбие алады? – дейді әлеуметтанушы.

заңды ма?

P.S.: 
Әлемдік тенденцияға сай дамып жат

қан әлеуметтік желінің мүмкіндігі зор, 
аясы кең. «Қолыңнан келсе, қонышыңнан 
бас» дегендей, желіні өз ырығына көндіріп, 
табыс тауып жатқандардың қызметіне 
қыңырлық білдірмейміз. Алайда, қандай 
жұмыс көзі болсын, заңнан аттап, дәс
түрді таптамаса дейміз.

ҒАЛАМТОРДАҒЫ 

САУДА

Айкерім  
РАЙЫСҚЫЗЫ

НЕ БАЙҚАДЫҢЫЗ?

ҚЫР-СЫРЫ 
КӨП ҚҰРБАНДЫҚМАЛ ТАҢДАЙ 

БІЛЕСІЗ БЕ?
Қалаға жақын «Қырғауылды» 

базары кешегі Құрбан айт кезінде 
көпшілікке қызмет көрсетті. Базардың 
бір жағында мал сатса, екінші жағына 
оны сойып, жайғас тырып беретіндер 
орналасты. Біз де құр бандық малын 
сонда шалдық.

Әсіресе, құрбандықты сыртта көп-
қа бат ты үйлерде тұратындар шалады. 
Өйткені, жер үйлердегідей жеке аула 
мен оны жай ғастырып алатын орын 
жоқ. 

Құрбандықтың үшінші күні еді. 
Таңертең сағат 06.00 шамасында 
базарға келдік. Мал сататын ағайын 
жолдың бойына шығып кетіпті. Қолын 
бұлғап, ары-бері өткендерді шақырып 
жатыр. Бірінші, екінші күндері келге-
німізде күтіп алмақ тұрмақ, сөйлесетін 
адам таппаған едік. Құрбан айттың 
соңғы күні болғасын, қорадағы қой-
ларын ауыл дарға қайта алып кетпес 
үшін де олар жү гіріп жүр. «Бағасын 
түсіреміз» деген сөзді де естіп қалдық. 
«Құрбандықтың малын сауда ламай-
ды» деуші еді деген ойдың жетегінде 
жүріп, жиырма шақты қойы бар 
қораның жанынан бір-ақ шықтық. 
Жолдасым мал танымайтынын айтып, 
қораның қожайынына сенді. Ол бір 
қоңыр қойды сирағынан ұстап, 
тобырдан алып шықты. Жанындағылар 
«үлкен қой» деп қояды. Жүні қыр қыл-
маған екен. Жалпы, байқағаным, 
көпшіліктің сатып жатқан қойлары 
қырқылмапты. Түбінде «үлкен болып 
көрінсін» деген ой жатыр-ау.

ӘР АДЫМЫҢ – АҚША
Уақыттың таңғы сағат 6 екеніне 

қарамастан мал соятын орынға кезек 
көп екен. Әр қораның өз қасапшысы 
бар. Сондықтан біз оны іздемедік. 
Қасапшы қойды иығына өңгеріп алып, 
мал соятын жерге беттеп келеді. Бізге 
қарап «бағана орын алып қойғам» деді 
де, «қасапханаға кіруге 2000 беріңіз» 
деді. 

Қасапхана алдында екі жігіт тұр. 
Әлгі қасапшылардың бәрі оларға бір қой 
үшін 2000 теңге береді екен. Ал сойғаны 
үшін қасапшыға 5000 теңге беруі керек. 
Ол қызметтерін де төлеп болып жат-
қанымызда, артымыздан біреу «Құран 
оқытып алыңыз» деді. Қасап хананың оң 
жағында Құран бағыштайтын орын бар 
екен. Алдына садақаға арналған кіш-
кентай жәшік қойылыпты. Атаған 
садақаңыз болса, сонда салады екенсіз. 
Ал Құран оқы ғанға ақша алмайды. 

ҰРЛЫҚ ЖАСАП ҮЛГЕРЕДІ
Құран оқытып болып, қасапханаға келдік. 

Жолдасым ішіне кіріп кетті. Сол ара лықта сыртта 
оншақты қой кезекке қойылып үлгеріпті. Ішек-
қарын тазалайтындар, бас-сирақ үйітетіндер де 
жүгіріп жүр. Олар келушілермен емес, қасапшылар-
мен келіседі екен. Соңында ішек-қарын тазалағанға 
1500 теңге, бас-сирақ үйіткенге 1000 теңге бе ресіз. 
Қарап тұрсаңыз, оңай шаруа емес. Үйде бір малдың 
ішек-қарнымен бүлініп кете міз, ал олар күніне 100–
150 малды жай ғастыруда. Еңбегін адал деуге болады. 
Бірақ күтіп тұрып, солардың ішекпен жұмысы жоқ, 
онша тани бермейтін кісілерді алдап жібергенін 
көріп қалдым. «Балалар үйіне апарам» деп сойғызған 
малдың өзінің майлы ішектерін тығып алып қалып 
жатқан дарын көргенде, «адалдық қайда?» деген 
сұрақпен бетпе-бет келесіз. Жан-жағына алақ-жұлақ 
қарап, иесі қарамай тұрса болды, ішектерді терінің 
астына зытырып жібереді екен. Қа рынды алайын 
десе, ол біреу-ақ. Сон дықтан ауызды ішекке салған. 
Ер адам дар әйелдердің топырлаған жеріне бас сұға 
бермейді ғой. Олар соны пайдаланып жатыр. 

МАЛ АЯҚПЕН КЕЛЕДІ
Қасапхананың ішінде бір адам 

сойылған малдың терісін, сирағын 
жинаса, тағы бір адам шашылған-тө-
гіл гендерді жинап жүр. Сирақ демекші, 
менің әжем үнемі «мал аяғымен келеді, 
сирақты жеу керек» деп отыратын. 
Мал сойсақ та бірден бас-сирақты 
үйітіп, жуып-шайып қазанға сала қоя-
тынбыз. Етті жайғастырып, қуырдақ 
қуырылам дегенше ол да пісіп қалатын. 
Әжем сирақтардың құйқасын біздерге 

таратып беріп, өзі жілігін шағып, ара-
сындағы сұйықтықты ішіп алатын. 
Оның ішінде май болмайды. Әкелеріміз 
«апа, соны ішсеңіз аяғыңыз жазылып 
кете ме?» деп әзілдесе, әжеміз «сирақ-
тың сұйықтығы сираққа барады» 
дейтін. Не керек, сирақтың суын ішіп 
жүріп әжеміз бүгінде 85-ке келді. 
Таяққа сүйенбейді, тік жүреді.

Жолдасым басы-қасында тұрған-
ның өзінде жинап жүрген кісі біздің 
малдың бір сирағын ала кетіпті. Содан 
үйге 3 сирақты алып қайттық.

ТЕРІ ӨТКІЗІП, 
ТӘТТІ ЖЕГЕНБІЗ

Үйіліп жатқан теріге, шашылып 
жатқан сирақтарға қарап, «осыны бір 
кәдеге жаратса болмай ма?» деген ой 
келді. Біз кішкентай кезімізде мал 
сойса, соның терісі мен ащы ішегін 
апарып, ауылдың шетінде тұратын 

үйге өткізетінбіз. Әлі есімде, ол үшін 
250 теңге беретін. Ақшаның құны бар 
кез, ол кезде оған біраз нәрсе келетін. 
Тәттіге тоятынбыз. Бастысы тері бүтін, 
ішек үзілмеген болу керек. Сондықтан 
су құйып тұрып «ішекті үзбей бері-
ңізші» деп тұратынбыз. Сол кезде әкем 
«ішектен жіп өреді» дейтін. Ал бүгінде 
ол неге тоқтап қалды?

ҮЙІЛГЕН ІШЕКҚАРЫН КӨРМЕДІК
Былтыр Құрбан айттан кейін көшеде үйілген 

ішек-қарындарға куә болғанбыз.  Көп шілік 
құрбандық шала тұрып ысырап шылдыққа жол беріп, 
ішек-қарындарын ал маған. Ал биыл ішек те, қарын 
да керек болып, жұрт басынан тазалатып алып кетіп 
жатыр. Оған да қуанып қалады екенсіз.

Қысқасы, біздің гәупиген қоңыр қой терісін 
сылғаннан кейін сыйдиып қалды. Оны көтеріп 
тұрған қырқылмаған жүні екен. Сонда сатушылар 
құрбандық малын да алдап сататын болып тұр ғой. 
«35–40 келі шығады» деген малдың еті 30 келіге әрең 
жетіп жығылды. 

«СҰЛУ СОЮ» ДЕГЕН ҚАНДАЙ?
Жүн дейміз, кезінде ата-бабамыз жүннен киім 

киіп, көрпе жамылып, текемет төсеген емес пе? 
Сонда қазір қырықтық болмай ма? Жүн де қажетке 
жарамай қалды ма? Әлде, бұл сатушылардың айласы 
ма?

«Мал таниды» деп жатамыз. Рас, оны сыртынан 
қарап тану да, жілікке бөліп тану да екінің бірінің 
қолынан келе бермейді. Буын-буынға түсіп сойып, 
жіліктеу, етке қыл тигіз бей таза етіп сою кәсіби 
қасапшының ғана қолынан келеді. Сенесіз бе, 
қасапшылар бір қойға ары кетсе 20 минут жұмсап 
жатты. Етті жілік-жілікке бөліп, қалталарға салып 
берді. Қалта демекші, онда үлкен-үлкен қалталарды 
9-10 жасар балалар жүгіріп жүріп сатып жүр. Олар 
да тәтті ұйқыларын қиып, таңмен жа рыса жұмыс-
тарына келіпті. Үйден дайындап әкелсек те, 
балақайлардың саудасын жүргіздік. 

Қысқасы, «құрбандық шалу – біреуге сауап, 
біреуге бизнес, біреуге пайда көзі» де ген ойға 
келдім. Ал бизнес пен пайда жүрген жерде айла мен 
қулық қатар жүретіні анық. Мейлі, ол Алла жолын-
дағы амал болса да.

Үйге етті апарғанда әжеміз қалтаны ашты да 
«сұлу сойыпты» деді. 40 жыл қойшы ауыл да тұрған 
шопанның келіні берген баға қа сапшының кәсі-
билігін көрсеткендей болды.

ҚҰРБАН АЙТТАН КЕЙІНГІ ОЙ
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ҚАЗАҚСТАН
Т Ә У Е Л С І З Д І Г І Н Е

ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ: 

Төрехан 
ДАНИЯРОВ

Азаттығымыздың айшықты белесіне шыққанда әрбір саналы азаматты «Отыз жылда біз қандай жетістіктерге 
жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз?», «Мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін тағы не істейміз?» 
деген сауалдар толғандырары анық. Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арман-мақсаттарымызды тоғыстырып, болашаққа 
тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді ой елегінен 
өткізетін маңызды мезет.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
Қазақстан Республикасының Президенті.

2004
ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ 

ОҚИҒАЛАРЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ

1. Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы.

2. Саяси реформалардың 
бүкілұлттық бағдарламасы

3. ҚР Парламенті Мәжілісінің 
сайлауы.

4. Нұр-Сұлтанда Елбасы 
резиденциясы – «Ақ орданың» 
ашылуы.

2004 жылғы 24 желтоқсанда Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы 
Президентінің жаңа резиденциясының ашылу салтанатына қатысып, сөз сөйледі. 
«Қазақ елінің елордасы Астана болса, Астанамыздың жүрегі енді осы Ақорда болмақ»,– 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

16–19 МАМЫР
Мемлекет басшысы мемлекеттік сапар

мен Қытай Халық Республикасына барды. 
Екіжақты маңызды келіссөздердің 
нәтижесінде «Атасу – Алашаңқай мұнай 
құ бырының құрылысы туралы» уағдалас
тыққа қол жеткізілді. Бұл – Қазақстанның 
мұнайгаз саласын дамытуға мүмкіндік 
ашқан қадам болды.  

9 ҚАҢТАР
Мемлекет басшысы Қазақстанға ресми 

сапармен келген Ресей Президенті 
В.В.Путинмен кездесті. Президенттер 
Конгрессхоллда өткен Қазақстандағы 
Ресей жылының салтанатты ашылу 
рәсіміне қатысты.

 
18–22 ҚАҢТАР

Елбасы ресми сапармен Біріккен Араб 
Ә м і рл і кт е р і н е  б а рд ы .  Н ұ р с ұ л т а н 

екі елдің ынтымақтастығында жаңа тиімді 
байланыстарға жол ашты. Сапар аясында 
«Қазақстанның инвестициялық мүмкін
діктері» бизнес форумының өтуі бұл 
ынты мақтастыққа алғышарт жасады. 

6 АҚПАН
Елордада Нұрсұлтан Назарбаевтың 

қатысуымен қазақ даласы үшін маңызы 
зор әлеуметтікэкономикалық жоба, 
жиырмасыншы ғасырдың әлемге әйгілі 
тарихи оқиғаларының бірі – тың және 
тыңайған жерлерді игерудің  50 жылдығына 
арналған салтанатты жиын өтті.

2004 жылы республикада саяси модер
низациялау мәселелеріне, Елбасының 
дәстүрлі Жолдауында айтылғандай, 
демократиялық реформаларды тереңдете 
дамыту қажеттілігіне айрықша басымдық 
берілді. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаев
тың Жарлығымен ҚР Президенті жанынан 
Демократия мен азаматтық қоғам мәселе
лері жөнінде ұлттық комиссияның құ
рылуының саяси реформалардың жал
пыұлттық бағдарламасын дайындаудағы 
маңызы зор болды. 

 Бұл жыл еліміз үшін саяси жаңғыру 
мәселелерінде нағыз серпілісті кезең 
ретінде сипатталады. Мемлекет бас
шысы 2004 жылғы 19 наурыздағы «Бә
секеге қабілетті Қазақстанға, бәсекеге 
қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті 
ұлтқа» атты Қазақстан халқына Жол
дауында елдің бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз етудің негізгі шарттарының 
бірі ретінде демократиялық рефор ма лар
ды одан әрі тереңдету қажеттігі туралы 
мәлімдеді.

 Мемлекет басшысының Жарлығымен 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанынан демократия және азаматтық 
қоғам мәселелері жөніндегі Ұлттық ко
миссия құрылды, ол саяси реформалардың 
жалпыұлттық бағдарламасын жанжақты 
талқылау және оны іске асыру жөнінде 

16-17 МАУСЫМ
Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан 

Республикасының Ташкент қаласында 
ө т ке н  Ш а н ха й  Ы н т ы ма қ т а с т ы қ 
Ұйымы на мүше мемлекеттер басшылары 
кеңесінің кеңейтілген отырысына қатысты. 

орталықсыздандыру, бюджетаралық «бөлі
н іст і»  енг і зу,  с айлау  заңдылығын 
либераландыру, әкімдердің сайлануын 
кезеңкезеңмен енг ізу,  Парламент 
өкілеттігін кеңейту, мемлекеттік қызмет 
жүйесін жетілдіру, жемқорлыққа қарсы 
күресті нығайту. Сайлаушылар тізімдері 
мен дауыс беру процесін ашық әрі әділ 
жүргізуге және сайлау нәтижелерін 
анықтау кезінде ашықтықты, дәлдікті және 
жеделдікті қамтамасыз етуге бағытталған 
«Сайлау» электронды дауыс берудің 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 
пайдалануға берілді. Маңызды оқиға
лардың бірі – Президент бастамашысы 
болған Еуразиялық одақ идеясының  
10 жылдығы. Осыған орай Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінде 
«Еуразияшылдық: идеядан – практикаға» 
атты халықаралық ғылымипрактикалық 
конференция өтті. 

 Бұл жылы Алматыда ақпараттық тех
нологиялар паркі, өндірісі дамыған аймақ
тарда үш технопарк құрылды. 2003–2015 
жылдарға индустриалдыинно вациялық 
даму Стратегиясын жүзеге асыруға ерекше 
көңіл бөлінді. Машина жасау, құрылыс, 
химия мен мұнай өндірісі, ақпараттық 
технология, металлургия, аэрокосмостық 
қызмет салаларында жаңа жоғары техноло
гиялық өндірісті дамыту қолға алынды.

практикалық шаралар әзірлеу мақсатында 
азаматтық қоғаммен кең диалогты ұйым
дастыруға ықпал етуге тиіс болды.

Жылдың басты стратегиялық ба-
ғыт  тары: билік тармақтарының өкі лет тік
терін қайта қарап, мемлекеттік басқаруды 

22 СӘУІР
Нұрсұлтан Назарбаев Алматы қала

сында өткен III Еуразиялық медиа-
форумға қатысты.

24 МАМЫР
Украинаның Ялта қаласында Біртұтас 

экономикалық кеңістік құру туралы 
Келі  сімге келген Қазақстан, Ресей, Бе
ларусь және Украина мемлекеттерінің 
басшылары бас  қо сты .  Саммитте 
төртжақты ынтымақ тастықтың маңызды 
мәселелері талқы ланды.

18 МАУСЫМ
 Мемлекет басшысы НұрСұлтанда 

ө т ке н  Е у р А з Э Қ  Ме м л е ке т а р а л ы қ 
Кеңесінің Х отырысына төрағалық етті. 

 Сол күні Президент Елордада ҰҚШҰ 
Ұжымдық Қауіпсіздік Кеңесінің кезекті 
сессиясына қатысты.

 
28-29 МАУСЫМ

Елбасы Түркия Республикасының 
С т а м  бул  қ а л а с ы н д а  ө т к е н  С о л -
түстікатлантикалық альянсқа (НАТО/ 
СЕАП) мүше мемлекеттер саммитіне 
барды. 

Назарбаев тың осы елдің басшысы Шейх 
Заид бен Сұлтан Әл Нахаянмен кездесуі 
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ОТЫЗ ЖЫЛДЫҢ ОТЫЗ СӘТІ

2004 жылы еліміздің қоғамдық-саяси өмірінің елеулі оқиғаларының қатарында 
тың жерлерді игерудің 50 жылдығын мерекелеу, III Еуразиялық медиа-форум, 
Қазақстан әйелдерінің IV форумы, Президенттің республикалық теледидардағы 
тікелей эфирі, Білім және ғылым қызметкерлерінің III съезі сияқты маңызды алқалы 
жиындар болғанын атап өткен жөн.

Нұрсұлтан Назарбаев жыл бойы қоғам өкілдерімен 2004–2006 жылдарға арналған 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы мәселелері бойынша бірнеше рет 
кездесті, оны іске асыру Президенттің 2004 жылғы 13 қаңтардағы Жарлығына 
сәйкес бастау алды.

ЖЫЛ  ТҮЙІНІ:

(Жалғасы бар. Деректер мен суреттер ашық интернет көздерінен алынды).

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға ресми сапармен келген 
Ресей Президенті В.В.Путинмен кездесті. Президенттер 
Конгресс-холлда өткен Қазақстандағы Ресей жылының 
салтанат ты ашылу рәсіміне қатысты.

2004 жылы Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың: БҰҰ 
Қауіпсіздік кеңесін кеңейту және БҰҰ Бас 

хатшысының жанындағы Өңірлік ұйымдар 
кеңесін құру қажеттігі  туралы ұсынысы 
халықаралық деңгейде қолдау тапты.

СТАТИСТИКА:
2004 жылы жалпы айтқанда, Пре

зиденттің қатысуымен 300ден астам 
шаралар өтті. Елбасы респуб лика 
өңірлеріне 14 рет, шет елдерге 17 рет 
ресми сапарға шықты. Жыл аясын
дағы Мемлекет басшысының сапары 
96 күнге созылса, оның 39 күні – шет 
елде, 57 күні – республика аймақ
тарында өткен. 

 Бір жыл ішінде елдің әлеуметтік
экономикалық дамуы, мемлекеттік 
кадр саясатын жетілдіру, Каспий 
теңі зінің қазақстандық секторын 
игеру, бюджет және т.б. өзекті мәсе
лелер жөнінде 30ға жуық кеңестер, 
жиналыстар өткізілген. Барлығы екі 
мыңнан астам құжаттар мен мате
риалдар қаралып, оның ішінде 118 
Заң қабылданып, 231 Жарлыққа қол 
қойылды.

2 ТАМЫЗ
Мемлекет басшысы Қазақстанға келген 

Америка Құрама Штаттары орталық 
әскери басшылығының қолбасшысы, 
генерал Джон Абизэйдті қабылдады. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 50 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАСТАМАЛАРЫНАН:

 Жыл соңында Мемлекет басшысы Президенттің «Ақорда» 
резиденциясының салтанатты ашылу рәсіміне және Елорда
ның сол жағалауындағы жаңа ғимаратта өткен Парламент 
Мәжілісінің бірінші жалпы отырысына қатысты. Бұл оқиғалар 
Қазақстанның саяси дамудың жаңа кезеңіне өтуінің символын
дай еді.

 Елбасы әдеттегідей, жылмажыл, жылдардың түйісер 
сәтіндегі Қазақстан халқын Жаңа жылмен дәстүрлі құттық
тауында 2004 жылғы ел дамуына да өз бағасын берді.  
«...Өткен жылға өкпеміз жоқ. Өсіп-өркендеу жолына түскен 
Қазақстан жүрісінен жаңылмай, аршындап алға басты. 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болды. 
Халықтың әл-ауқаты өсіп, мемлекетіміздің абыройы 
асқақтады», – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

 Тәуелсіз Қазақстан саяси дамудың жаңа кезеңіне аяқ 
басты...

13–19 ТАМЫЗ
 Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев жұмыс сапарымен Грекия Рес
пуб ликасына барды. Сапар аясында Мем
лекет басшысы құрметті қонақ ретінде 
ХХVIII жазғы Олимпиада ойындары
ның салтанатты ашылу рәсіміне қатысты.

дету үшін қажетті келісімдер дайындауды 
тапсырды. Сонымен қатар, мемлекет бас
шылары бірінші кезекте қол қоюға жа
татын 29 Халықаралық құжаттан тұратын 
тізімді мақұлдады.

 
19 ҚЫРКҮЙЕК

Ағымдағы жылдың басты саяси оқи
ғасы – Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің сайлауы өтті. Сайлауға қатыс
қан партиялар арасында «Отан» – сайлау
шылардың 67,5 пайызының дауысын алса, 
«Азаматтық» және «Аграрлық» партия лар
дың «АИСТ» блогы – 18,2%, «Асар» – 
5,2%, «Ақ жол» – 2,6%, Қазақстанның 
демокра тия лық партиясы – 1,3%, өзінөзі 
ұсын ғандар – 5,2% дауыс жинады.

12 ҚАЗАН
НұрСұлтан (ол кезде – Астана) қала

сында Қазақстанның Білім және ғылым 
қызметкерлерінің ІІІ съезі болып өтті. 
Оған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қа
тысты.

1718 ҚАЗАН
Елбасы Душанбеде өткен Орталық 

Азия ынтымақтастық ұйымына мүше мем
лекеттер басшылары кеңесінің басқосуына 
барды. 

6 ТАМЫЗ
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан темір

жолының 100 жылдығына арналған сал
танатты жиынға қатысып, теміржол саласы 
қызметкерлерін мерейтойымен құт тық
тады.

7 ҚЫРКҮЙЕК
Президент Елордада өткен Қазақстан 

әйелдерінің IV Форумында сөз сөйледі.

8 ҚЫРКҮЙЕК
Мемлекет басшысы өзінің Алматыдағы 

резиденциясында Қазақстанға ресми 
сапармен келген Чех Республикасының 
Президенті В.Клауспен кездесті.

15 ҚЫРКҮЙЕК
Елордада Біртұтас экономикалық 

кеңіс тікке мүше мемлекеттер басшыла
рының Саммиті өтті. БЭК елдерінің 
көшбасшылары (Беларусь, Қазақстан, 
Ресей және Украина) шағын құрамда 
кездесті, содан кейін консультациялар де
легация мүшелерінің қатысуымен жал
ғасты. Талқылау қорытындысы бойынша 
қабылданған бірлескен мәлімдемеде 
Владимир Путин, Александр Лукашенко, 
Нұрсұлтан Назарбаев және Леонид Кучма 
БЭК шеңберінде 2005 жылғы 1 қаңтардан 
бастап межелі ел бойынша тауарлармен, 
оның ішінде табиғи газбен, мұнаймен 
және газ конденсатымен өзара сауда 
кезінде ҚҚС алу қағидатын енгізу туралы 
жариялады. Ресей, Беларусь, Украина 
және Қазақстан Президенттері Жоғары 
деңгейдегі топқа төрт мемлекет азамат та
ры ның шекарадан өту ережелерін жеңіл

3 ҚАРАША
Мемлекет басшысы Қазақстан Респуб

ликасы Парламенті палаталарының бір лес
кен отырысына қатысып, үшінші сайланған 
Парламенттің I сессиясын ашты.

30 ҚАРАША
Нұрсұлтан Назарбаев ұзындығы 400 

шақырымнан асатын Алтынсарин Хромтау 
теміржол желісінің тұсауын кесті.

1 ЖЕЛТОҚСАН
Мемлекет басшысы Қазақстан Респуб

ликасы Үкіметінің мүшелерімен Каспий 
теңізі қайраңының қазақстандық секторын 
игерудің мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру мәселелері жөнінде кеңес өткізді. 

24 ЖЕЛТОҚСАН
Мемлекет басшысы Қазақстан Респуб

ликасы Президентінің жаңа резиден
циясының ашылу салтанатына қатысып, 
сөз сөйледі. «Қазақ елінің елордасы 
Астана болса, Астанамыздың жүрегі енді 
осы Ақорда болмақ» деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.



21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая. «Сырлы қала» 
23.30 Телесериал. 

«Государственная 
граница». «Афганский 
капкан»

1.30 «Әсем әуен»
2.00 ҚР Әнұраны

6.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

8.00 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
10.20 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-

шоуы. Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.30 «Қазақы карантин» 

отандық телехикая
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
0.55 «Қош келдіңіз» 
1.45 ASTANA TIMES
2.15 «Біреудің есебінен» 

деректі драма
3.00 «KazNet» ғаламторға 

шолу
3.20 «Үздік әзілдер»
3.50 «Интерны» т/сериал
4.35 «Біздің ауыл»
5.05 «Отбасы» 
5.30 «Бірегей»

6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

6.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы  

7.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

8.00 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

9.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 

10.00 Дмитрий Щербина в 
многосерийном фильме 
«БЕРЕЗКА» 

12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»  
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14.15 «112». Тікелей эфир  
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы         
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19.00 Станислав Бондаренко в 

многосерийном фильме 
«БОЛЬШОЕ НЕБО»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 2». 
Многосерийный фильм

0.00 Ночной кинотеатр. 
«КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 

2.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

2.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3.20 «112» бағдарламасы 
3.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы  
До 04.30 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/п «Орёл и решка»
11.00 Х/ф «Средь бела дня»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»

15.10 Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.10 Т/с «Тайная жизнь моего 

секретаря» Премьера!
17.30 Х/с «ИП Пирогова 2»
18.00 Т/с «Выбор матери»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Х/с «Чёрная лестница»
21.30 Т/х «Ата-ана, бала-шаға»
22.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
00.00 Х/с «ИП Пирогова 2»
00.30 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире»
03.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын (қазақша) 
07.00 Әзілдер күнделігі 
08.40 «Экстрасенсы-

детективы» (қайталау)
09.40 «Иффет» түрік 

телехикаясы (қазақша)
11.00 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қазақша) 
12.30 «Қырсық ханзада» кәріс 

телехикаясы (қайталау) 
14.00 «Планета 51» 

анимациялық фильмі 
(қайталау)

16.00 «Восьмидесятые» 
телехикаясы

17.00 «Экстрасенсы-
детективы»

18.00 «На расстоянии удара» 
боевигі (қайталау)

20.00 Информбюро (қазақша/
орысша)

21.00 «Таинственный сад» 
кәріс телехикаясы

22.20 «Глубоководный 
горизонт» боевигінде 
(қайталау)

00.40 «Ананди» үнді 
телехикаясы (қазақша) 

01.50 Кел, татуласайық! 
04.50 1001 анекдот (қазақша)
05.00 Әзіл студио (қазақша)

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек 

телехикаясы. 
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. 
09.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ», мелодрама 
(повтор) 

11.40 «САШИНО ДЕЛО», 
остросюжетная 
мелодрама (повтор)

16.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек 
телехикаясы. 

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.35 «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО», 
мелодрама. 

23.40 «СТАЖЁРЫ», 
остросюжетный 
детектив. 

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама (повтор)

02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу  (қайталау)

03.00  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

04.40-
04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)

7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
 Challenger 80» 
9.05 «БОЛАШАҚ 

ЧЕМПИОНДАР». 
1-шығарылым

9.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан 
Республикасының 
Кубогы. «Қайрат» – 
«Тұран» 

11.25 «САУ БОЛ!» 
1-шығарылым

11.45 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 3 тур 
«Алтай» – «Жетісу» 
(Әйелдер) 

14.25 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ» 
1-выпуск

14.45 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
Жетісу – Алматы. 1-ойын

15.40 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Турция – Уэльс

17.35 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт». 9-бөлім. 
Деректі фильм

18.05 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 

 3 тур «Атырау» – 
«Буревестник»   (Ерлер) 

20.20 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ». 
Арнайы репортаж

20.45 ДЗЮДО. Азия Кубогы. 
(Әйелдер – 48, 52, 57,

  63 кг. Ерлер – 60, 66, 
 73 кг)
0.20 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 

ДНЕВНИК
0.40 ФУТБОЛ. UEFA EURO 

2020. Қорытынды шолу
1.30 Әнұран
  

7.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7.05 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

7.15 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін» 

7.20 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

7.30 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

7.40 «Супер әке» Мультхикая. 
7.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
8.10 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
8.35 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

9.00 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

9.15 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

9.25 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

9.40 Тұсаукесер! «Расулдың 
хикаялары» ситкомы 

10.00 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

10.20 Анимация. Отандық / 
«Балақайлар» 

10.30 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

10.40 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

10.50 «Еге мен Гага» 
Мультхикая. 

11.20 «Винкстер клубы» 
Мультхикая. 

11.50 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

12.00 Анимация. Отандық / 
«Шахмат патшалығы» 

12.10 Анимация. Отандық / 
«Сақалар» 

12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация. Отандық / 

«Күшік» 
12.55 «Маймылдар мекені» 

Мультхикая. 
13.20 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
13.30 Анимация. Отандық 

/ «Қызықты 
энциклопедия» 

13.40 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

13.50 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

14.00 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

14.10 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

14.20 Тұсаукесер! 
«Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

14.45 «Тентек» телехикаясы 
15.20 Анимация. Отандық / 

«Қобыланды батыр» 
15.35 Анимация. Отандық / 

«Көжектер» 
15.45 Тұсаукесер! «Табиғат 

таңғажайыптары» 
танымдық жобасы. 

15.55 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

16.05 Анимация. Отандық / 
«Пырақтар» 

16.25 «Мумилер өлкесі» 
Мультхикая. 

16.55 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

17.05 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

17.25 «Күн сәулелі көжектер» 
Мультхикая. 

17.35 Анимация. Отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

18.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

18.10 «Супер Зак» Мультхикая. 
18.30 «Тәжірибе 

алаңы» танымдық 
бағдарламасы.

18.40 Анимация. Отандық / 
«Ағаш ат» 

18.50 «Венди» Мультхикая. 
19.20 Анимация. Отандық 

/ «Қызықты 
энциклопедия» 

19.30 Анимация. Отандық / 
«1001 кеңес» 

19.35 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
20.10 Анимация. Отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
20.20 Анимация. Отандық / 

«Балақайлар» 
20.30 Анимация. Отандық / 

«Еркетай»
20.45 Анимация. Отандық / 

«Айдар» 
20.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
21.15 «Айдаһарлар. 

Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

21.40 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

21.50 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22.25 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

22.35 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

22.45 «Маймылдар мекені» 
Мультхикая. 

23.10 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

23.25 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

23.35 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

23.45 Анимация. «Сақалар» 
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран 
0.00 Эфирдің жабылуы

06.05 Сүбелі сөз 
 (Қазақша) 
 – сұхбат
06.40 Рухани байлық  
07.30 Syrym story
08.10 Ой-талқы
09.00 «Тәтті time» – Аспаз 

уақыты  
09.40 Dara til
10.10 Қалақай
10.30 «Саморазвитие» – 

Маржан коуч 
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» – 

Қайталау
12.20 Қазақ спортының 

классикасы
13.10 Ем болсын
13.20 Абайдың жолы
14.00 Ем болсын
14.10 Тәлім history
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» – Қайтала
16.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 «Summary 100 кітап»
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет» – 

Терме
18.00  Кешкі әңгіме
19.10 Емен-жарқын
20.00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
22.00 Talim Speakers
22.30 Проза параграфы
23.00 «Менің анам, менің 

әкем» – Ата-ана туралы 
сыр

23.30 «По душам» – 
Психологиялық 
бағдарлама

6.00 Әсем әуен
6.30 Бақытты отбасы
7.00 Ура, каникулы! 
8.00 Таңғы студио 
9.15 Ура, каникулы! 
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая. Ыстық ұя 
 10 серия
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая. Шыңғыс хан 

5 серия
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал. 

Cеребряный бор 
 24 серия
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал. 

Криминальная полиция 
32 серия

18.30 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда 
 (тікелей эфир)
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая. Ыстық ұя 
 11 серия
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
0.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости 
(повтор)

1.45 Басты назарда 
(қайталау)

2.15 Тіл қорғаны
2.40 Сәуле-ғұмыр
3.25 Шешімі бар! Ток-шоу
4.10 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

6.00  Әнұран
6.05 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм 
6.30 «Ауылдастар». 
7.00 «АЙДАҺАРЛАР. 

БЕРК САҚШЫСЫ». 
Мультхикая. 

8.00 «Айналайын». Телехикая.  
9.10 «Көңіл толқыны»
10.00 «Ғашықтық дерті». 

Телехикая. 
12.00 «Қызық екен...»   
13.00 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ». 
Мультхикая. 

14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Біздің полиция» 
15.20 «Замандастар». 

Телехикая. 
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...» 
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая. 
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР». 

Телехикая. 
22.20 «ЖАТ МЕКЕН». 

Телехикая. 
23.20 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ». 

Ток-шоу. 
0.20 «САНА». Ток-шоу
1.25 AQPARAT
2.00 «Теледәрігер» 
2.50 «Біздің полиция»
3.15  Әнұран

6.00 ҚР Әнұраны
6.00 Хабарлайын
7.00 «Таңғы хабар» 
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Қаныш Сәтбаев
11.30 Телехикая. «Қарлығаш 

ұя салғанда» 
13.00 Телехикая. «Сырлы қала» 
14.45 Телехикая. «Бәсеке 2»
16.00 Телесериал. 

«Государственная 
граница». «Афганский 
капкан»

18.00 Мегахит. «Охотники на 
ведьм» 

20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен 

Қазақстан». Вакциналау 
тарихы

20.45 «Как боролись 
с эпидемиями в 
Казахстане». История 
вакцинации
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23.30 Телесериал. 
«Государственная 
граница». «Ложная цель»

1.30 «Әсем әуен»
2.00 ҚР Әнұраны

6.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

8.00 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
10.20 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-

шоуы. Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.25 «Қазақы карантин» 

отандық телехикая
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
0.55 «Қош келдіңіз» 
1.45 ASTANA TIMES
2.15 «Біреудің есебінен» 

деректі драма
3.00 «KazNet» ғаламторға 

шолу
3.20 «Үздік әзілдер»
3.50 «Интерны» т/сериал
4.35 «Біздің ауыл»
5.05 «Отбасы» 
5.30 «Бірегей»

6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

6.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы  

7.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

8.00 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

9.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10.00 Дмитрий Щербина в 

многосерийном фильме 
«БЕРЕЗКА» 

12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»  
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14.15 «112». Тікелей эфир  
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы         
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19.00 Станислав Бондаренко в 

многосерийном фильме 
«БОЛЬШОЕ НЕБО»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 2». 
Многосерийный фильм

0.00 Ночной кинотеатр. 
«КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 

2.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

2.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3.20 «112» бағдарламасы 
3.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы 
До 04.30 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/с «Выбор матери»
11.00 Х/с «Чёрная лестница»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.10 Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.10 Т/с «Тайная жизнь моего 

секретаря» Премьера!

17.30 Х/с «ИП Пирогова 2»
18.00 Т/с «Выбор матери»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Х/с «Чёрная лестница»
21.30 Т/х «Ата-ана, бала-шаға»
22.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
00.00 Х/с «ИП Пирогова 2»
00.30 Т/с «Анна-детектив»
01.30 Скетчком «Q-елі»
03.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын (қазақша) 
06.50 Әзілдер күнделігі 
07.40 Информбюро (қайталау)
08.50 «Экстрасенсы-

детективы» (қайталау)
09.50 «Иффет» түрік 

телехикаясы (қазақша)
11.00 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қазақша) 
12.30 «Қырсық ханзада» кәріс 

телехикаясы (қайталау) 
14.00 «Волки и овцы. Б-е-

езумное превращение» 
анимациялық фильмі 
(қайталау)

16.00 «Кухня 3» телехикаясы
16.30 «Экстрасенсы-

детективы»
17.40 «Каратель» боевигі 

(қайталау)
20.00 Информбюро (қазақша/

орысша)
21.00 «Таинственный сад» 

кәріс телехикаясы
22.20 «Рейдер» криминалдық 

драмасы
00.40 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қайталау)
01.40 Кел, татуласайық! 
03.40 1001 анекдот (қазақша)
05.00 Әзіл студио (қазақша)

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек 

телехикаясы. 
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. 
10.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)
10.35 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК 

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ». 
 КТК – 30 ЛЕТ
11.30 «СТАЖЁРЫ», 

остросюжетный 
детектив (повтор)

13.50 «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО», 
мелодрама (повтор)

16.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек 
телехикаясы. 

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.35 «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО», 
мелодрама. 

23.40 «СТАЖЁРЫ», 
остросюжетный 
детектив. 

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама (повтор)

02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу  (қайталау)

03.00  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

04.40-
04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау) 

7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
 Challenger 80»
8.05  «САУ БОЛ!» 

2-шығарылым
8.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
 ҚР-ның Кубогы. 
 «Ақтөбе» 
 – «Қайсар»

15.20 Анимация. Отандық / 
«Қобыланды батыр» 

15.35 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

15.45 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін» 

15.55 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

16.05 Анимация. Отандық / 
«Пырақтар» 

16.25 «Мумилер өлкесі» 
Мультхикая. 

16.55 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

17.05 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

17.25 «Супер әке» Мультхикая. 
17.40 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

18.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

18.10 «Супер Зак» Мультхикая. 
18.30 «Тәжірибе 

алаңы» танымдық 
бағдарламасы.

18.40 Анимация. Отандық / 
«Ағаш ат» 

18.50 «Венди» Мультхикая. 
19.20 Анимация. Отандық 

/ «Қызықты 
энциклопедия» 

19.30 Анимация. Отандық / 
«1001 кеңес» 

19.35 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
20.10 Анимация. Отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
20.20 Анимация. Отандық / 

«Балақайлар» 
20.30 Анимация. Отандық / 

«Еркетай»
20.45 Анимация. Отандық / 

«Айдар» 
20.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
21.15 Тұсаукесер! 

«Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

21.40 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

21.50 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22.25 Анимация. «Еркелер» 
22.35 Анимация. Отандық / 

«Суперкөлік Самұрық»
22.45 «Маймылдар мекені» 

Мультхикая. 
23.10 «Клео мен Кукин» 

Мультхикая. 
23.25 Анимация. Отандық / 

«Әли мен Айя» 
23.35 Анимация. «Көжектер» 
23.45 Анимация. «Сақалар» 
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран 
0.00 Эфирдің жабылуы

06.05 Сүбелі сөз (Қазақша) – 
сұхбат

06.40 Рухани байлық
07.30 Балалық шаққа саяхат
08.10 Ғибратты ғұмырлар
09.00 Talim Speakers
09.40 Repost times
10.10 «Шам түбіндегі ертегі» – 

Балалар уақыты
10.30 Orkeni style
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» – 

Қайталау
12.20 Қазақы әңгіме
13.10 Ем болсын
13.20   Қышқыл – мысқыл
14.00 Ем болсын
14.10 Қазақ спортының 

классикасы
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» – Тікелей 

эфир
16.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 Тамашаlike
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет» – 

Терме
18.00  Кешкі әңгіме
19.10 Өнер қырандары
20.00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
22.00 Айтыстар. Алтын қор.
22.30 ОңLine
23.00 Семейный доктор
23.30 Айтыс – файтс

6.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7.00 Телехикая. Шыңғыс хан 
5 серия

8.00 Таңғы студио 
9.15 Ура, каникулы! 
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая. Ыстық ұя 
 11 серия
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая. Шыңғыс хан 

6 серия
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
18.35 Алматинские каникулы 
18.50 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live 
 (прямой эфир)
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая. Ыстық ұя 
 12 серия
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
0.45 Crime time
0.55 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости 
(повтор)

1.55 Akimat live (повтор)
2.30 Сәуле-ғұмыр
3.20 Qyzyzq chat
3.45 Шешімі бар
4.30 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

6.00  Әнұран
6.05 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм. 
6.30 AQPARAT
7.05 «Абайдың жолы». 

Арнайы жоба 
7.20 «Күміс көмей». (Абай 

әндері). Ұлттық 
музыкалық танымдық 
бағдарлама  

8.10 «Құнанбай». Көркем 
фильм 

10.00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая. 

12.00 «Адамзаттың алыбы - 
хакім Абай». Ақындар 
айтысы 

13.00 Дисней ұсынады. 
«СҮЙКІМДІ СОФИЯ». 
Мультхикая. 

14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Abai». Деректі фильм. 
15.20 «Замандастар». 

Телехикая. 
17.00 AQPARAT
17.20 «АБАЙ МЕКТЕБІ». 

Деректі фильм 
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая.  
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР». 

Телехикая. 
22.20 «ЖАТ МЕКЕН». 

Телехикая.
23.20 «Жарқын жүздесу». 
 Ток-шоу. 
0.20 «САНА». Ток-шоу 
1.25 AQPARAT
2.00 «Теледәрігер» 
2.50 «Қайсар жан»  
3.15  Әнұран

6.00 ҚР Әнұраны
6.00 Хабарлайын
7.00 «Таңғы хабар» 
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Абай Құнанбаев
11.30 Телехикая. «Қарлығаш 

ұя салғанда» 
13.00 Телехикая. «Сырлы қала» 
14.45 Телехикая. «Бәсеке 2»
16.00 Телесериал. 

«Государственная 
граница». «Ложная цель»

18.00 Мегахит. «Нечто» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Журналистік зерттеу 

циклінен «Абай арманы» 
деректі фильмі

21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая. «Сырлы қала» 
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СЕЙСЕНБІ 

10 ТАМЫЗ

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV

10.25 «БОЛАШАҚ 
ЧЕМПИОНДАР». 
2-шығарылым

10.45 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 4 тур 
«Алматы» – «Қарағанды»  
(Әйелдер) 

12.20 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ». 
Арнайы репортаж

12.45 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Финляндия – 
Россия

15.05 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
«Елорда» – Қарағанды. 
2-ойын

16.00 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» 
2-выпуск

16.25 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 3 тур 
«Тараз» – «Алтай»   
(Ерлер) 

18.35 «Дәстүрлі спорт 
түрлерінің ізімен». 
6-бөлім. Деректі фильм

19.05 ФУТБОЛ. UEFA 
EURO 2020. Италия – 
Швейцария

21.15 ДЗЮДО. Азия Кубогы. 
Финал (Әйелдер – 48, 
52, 57, 63 кг. Ерлер – 60, 
66, 73 кг)

23.40 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 
ДНЕВНИК

0.00 UEFA EURO 2020. 
Турнирдің барлық 
голдары

1.25 Әнұран

7.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7.05 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

7.15 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін» 

7.20 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

7.30 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

7.40 «Супер әке» Мультхикая. 
7.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
8.10 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
8.35 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

9.00 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

9.15 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

9.25 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

9.40 Тұсаукесер! «Расулдың 
хикаялары» ситкомы 

10.00 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

10.20 Анимация. Отандық / 
«Балақайлар» 

10.30 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

10.40 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

10.50 «Еге мен Гага» 
Мультхикая. 

11.20 «Винкстер клубы» 
Мультхикая. 

11.50 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

12.00 Анимация. Отандық / 
«Шахмат патшалығы» 

12.10 Анимация. Отандық / 
«Сақалар» 

12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация. Отандық / 

«Күшік» 
12.55 «Маймылдар мекені» 

Мультхикая. 
13.20 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
13.30 Анимация. Отандық 

/ «Қызықты 
энциклопедия» 

13.40 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

13.50 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

14.00 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

14.10 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

14.20 Тұсаукесер! 
«Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

14.45 «Тентек» телехикаясы 

BALAPAN

KAZSPORT
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6.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

8.00 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
10.20 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-

шоуы. Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.25 «Қазақы карантин» 

отандық телехикая
20.55 Loto 6/49. Прямой эфир
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
0.55 «Қош келдіңіз» 
1.45 ASTANA TIMES
2.15 «Біреудің есебінен» 

деректі драма
3.00 «KazNet» ғаламторға 

шолу
3.20 «Үздік әзілдер»
3.50 «Интерны» т/сериал
4.35 «Біздің ауыл»
5.05 «Отбасы» 
5.30 «Бірегей»

6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

6.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы  

7.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

8.00 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

9.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 

10.00 Дмитрий Щербина в 
многосерийном фильме 
«БЕРЕЗКА» 

12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»  
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14.15 «112». Тікелей эфир  
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы         
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19.00 Станислав Бондаренко в 

многосерийном фильме 
«БОЛЬШОЕ НЕБО»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 2». 
Многосерийный фильм

0.00 Ночной кинотеатр. 
«КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 

2.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

2.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3.20 «112» бағдарламасы 
3.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы  
До 04.30 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/с «Выбор матери»
11.00 Х/с «Чёрная лестница»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.10 Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.10 Т/с «Тайная жизнь моего 

секретаря» Премьера!
17.30 Х/с «Гранд» 3 сезон
18.00 Т/с «Выбор матери»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Х/с «Чёрная лестница»
21.30 Т/х «Ата-ана, бала-шаға»

22.00 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат»

00.00 Х/с «Гранд» 3 сезон
00.30 Т/с «Анна-детектив»
01.30 Скетчком «Q-елі»
03.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын (қазақша) 
06.50 Әзілдер күнделігі 
07.40 Информбюро (қайталау)
08.50 «Экстрасенсы-

детективы» (қайталау)
09.50 «Иффет» түрік 

телехикаясы (қазақша)
11.00 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қазақша) 
12.30 «Қырсық ханзада» кәріс 

телехикаясы (қайталау) 
14.00 «Восьмидесятые» 

телехикаясы
15.50 «Кухня 3» телехикаясы
17.00 «Экстрасенсы-

детективы»
18.00 «Рейдер» криминалдық 

драмасы (қайталау)
20.00 Информбюро (қазақша/

орысша)
21.00 «Таинственный сад» 

кәріс телехикаясы
22.20 «Герой» триллері
00.40 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қайталау) 
01.50 Кел, татуласайық! 
03.50 1001 анекдот (қазақша)
05.00 Әзіл студио (қазақша)

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек 

телехикаясы. 
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. 
10.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)
10.35 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК 

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ». 
 КТК – 30 ЛЕТ
11.30 «СТАЖЁРЫ», 

остросюжетный 
детектив (повтор)

13.50 «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО», 
мелодрама (повтор)

16.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.00 «СЕНСІЗ ӨТПЕС 
КҮНДЕРІМ». Өзбек 
телехикаясы. 

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.35 «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО», 
мелодрама. 

23.40 «СТАЖЁРЫ», 
остросюжетный 
детектив. 

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама (повтор)

02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу  (қайталау)

03.00  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

04.40-
04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. 
 «Президент Кубогы». 

«Zhanibek 
 Challenger 80»
8.45 «БОЛАШАҚ 

ЧЕМПИОНДАР». 
3-шығарылым

9.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET-ҚР-
ның Кубогы. «Каспий» – 
«Жетісу»

11.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Қорытынды шолу

12.00 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 4 тур 
«Жетісу» – «Алтай-2»  
(Әйелдер) 

13.20 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ». 
Арнайы репортаж

13.45 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Украина – 
Северная Македония

15.55 «САУ БОЛ!» 
3-шығарылым

16.15 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 3 тур 
«Буревестник» – «Тараз»   
(Ерлер) 

18.25 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
«Тобыл–Торғай» – 
Түркістан. 3-ойын

19.20 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Барыс» – 
«Динамо Рига» 

 Тікелей эфир
22.00 ФУТБОЛ. UEFA EURO 

2020. «Доп дода». 
қорытынды бағдарлама

23.00 ДЗЮДО. Азия Кубогы. 
(Әйелдер – 70, 78, 

 +78 кг. Ерлер – 81, 90, 
100, +100 кг) 

2.10 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 
ДНЕВНИК

2.30 «Әлемді мойындатқан 
Шардара». Арнайы 
репортаж

3.00 Әнұран

7.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7.05 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

7.15 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін» 

7.20 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

7.30 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

7.40 «Супер әке» Мультхикая. 
7.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
8.10 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
8.35 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

9.00 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

9.15 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

9.25 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

9.40 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

10.00 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

10.20 Анимация. Отандық / 
«Балақайлар» 

10.30 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

10.40 Тұсаукесер! Анимация. 
Отандық / «Глобус» 

10.50 «Еге мен Гага» 
Мультхикая. 

11.20 «Винкстер клубы» 
Мультхикая. 

11.50 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

12.00 Анимация. Отандық / 
«Шахмат патшалығы» 

12.10 Анимация. Отандық / 
«Кемпірқосақ» 

12.20 Анимация. Отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация. Отандық / 

«Күшік» 
12.55 «Маймылдар мекені» 

Мультхикая. 
13.20 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
13.30 Анимация. Отандық 

/ «Қызықты 
энциклопедия» 

13.40 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

13.50 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

14.00 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

14.10 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

14.20 «Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

14.45 «Үкілі әуен» телехикаясы 
15.20 Анимация. Отандық / 

«Қызыл мен Күлгін» 
15.30 Тұсаукесер! «Көңілді 

жексенбі» отбасылық 
сайысы. 

15.55 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

16.05 Анимация. Отандық / 
«Пырақтар» 

16.25 «Мумилер өлкесі» 
Мультхикая. 

16.55 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

17.05 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

17.25 «Супер әке» Мультхикая. 
17.40 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

18.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

18.10 «Супер Зак» Мультхикая. 
18.30 «Тәжірибе 

алаңы» танымдық 
бағдарламасы.

18.40 Анимация. Отандық / 
«Ағаш ат» 

18.50 «Венди» Мультхикая. 
19.20 Анимация. Отандық / 

«1001 кеңес» 
19.30 Тұсаукесер! «Мисс 

Кәусар» танымдық 
жобасы. 

19.40 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
20.10 Анимация. Отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
20.20 Анимация. Отандық / 

«Балақайлар» 
20.30 Анимация. Отандық / 

«Еркетай»
20.45 Анимация. Отандық / 

«Айдар» 
20.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
21.05 Тұсаукесер! Анимация. 

Отандық / «Глобус» 
21.15 Тұсаукесер! 

«Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

21.40 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

21.50 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22.25 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

22.35 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

22.45 «Маймылдар мекені» 
Мультхикая. 

23.10 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

23.25 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

23.35 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

23.45 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

23.55 «Бесік жыры» – Әнұран 
0.00 Эфирдің жабылуы 

06.05 Сүбелі сөз (Қазақша) – 
сұхбат

06.40 Рухани байлық  
07.30 Syrym story
08.10 Ой-талқы
09.00 Балалық шаққа саяхат
09.40 Пруст Сауалнамасы
10.10 «Қалақай» – Балалар 

уақыты
10.30 Қазақ білсін
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» – 

Қайталау
12.20 Talim Speakers
13.10 Ем болсын
13.20 Емен-жарқын  
14.00 Ем болсын
14.10 Dara til
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» – 

Қайталау
16.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 «Баланы бала демеңіз» – 

Балалар уақыты
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет» – 

Терме
18.00  Кешкі әңгіме 
19.10 Ғибратты ғұмырлар
20.00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
22.00 Talim History
22.30 «Менің анам, менің 

әкем» – Ата-ана туралы 
сыр

23.00 Жақсы кино
23.30 «Сырласайық» – 

Психологиялық 
бағдарлама

6.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7.00 Crime time
7.10 Телехикая. Шыңғыс хан 

6 серия
8.00 Таңғы студио 
9.15 Ура, каникулы! 
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая. Ыстық ұя 
 12 серия
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая. Шыңғыс хан 

7 серия
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
18.30 Бәрі біледі
19.00 Akimat live с акимом 

города Алматы 
 (прямой эфир)
19.45 Қорытынды жаңалықтар
20.15 Итоговые новости
20.45 Телехикая
21.35 Телехикая. Ыстық ұя 
 13 серия
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
0.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости 
(повтор)

1.45 COVID-19. 
Телемедицина

2.10 Сәуле-ғұмыр
2.55 Шешімі бар! Ток-шоу
3.40 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

6.00  Әнұран
6.05 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм. 
6.25 AQPARAT
7.00 «АЙДАҺАРЛАР. 

БЕРК САҚШЫСЫ». 
Мультхикая. 

8.00 «Айналайын». Телехикая. 
9.00 «Көңіл толқыны»
9.50 «Ғашықтық дерті». 

Телехикая. 
12.00 «Қызық екен...» 
13.00 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ». 
Мультхикая. 

14.00 «Теледәрігер» 
15.00 «Келбет»
15.30 «Замандастар». 

Телехикая.  
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая.  
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР». 

Телехикая. 
22.20 «ЖАТ МЕКЕН». 

Телехикая.   
23.20 «Жарқын жүздесу». 
 Ток-шоу. 
0.20 «САНА». Ток-шоу 
1.25 AQPARAT
2.00 «Теледәрігер»  
2.50 «Келбет»
3.15  Әнұран

6.00 ҚР Әнұраны
6.00 Хабарлайын
7.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Әбілхан Қастеев
11.30 Телехикая. «Қарлығаш 

ұя салғанда» 
13.00 Телехикая. «Сырлы қала» 
14.45 Телехикая. «Бәсеке 2»
16.00 Телесериал. 

«Государственная 
граница». «Смертельный 
улов»

18.00 Мегахит. «Красные огни» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Индустрия»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая. «Сырлы қала» 
23.30 Телесериал. 

«Государственная 
граница». «Смертельный 
улов»

1.30 «Әсем әуен»
2.00 ҚР Әнұраны

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV
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БЕЙСЕНБІ 
12 ТАМЫЗ

21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая. «Сырлы қала» 
23.30 Российский сериал
1.30 «Әсем әуен»
2.00 ҚР Әнұраны

6.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

8.00 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
10.20 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-

шоуы. Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.30 «Қазақы карантин» 

отандық телехикая
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
0.55 «Қош келдіңіз» 
1.45 ASTANA TIMES
2.15 «Біреудің есебінен» 

деректі драма
3.00 «KazNet» ғаламторға 

шолу
3.20 «Үздік әзілдер»
3.50 «Интерны» т/сериал
4.35 «Біздің ауыл»
5.05 «Отбасы» 
5.30 «Бірегей»

6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

6.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы  

7.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

8.00 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

9.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 

10.00 Дмитрий Щербина в 
многосерийном фильме 
«БЕРЕЗКА» 

12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»  
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14.15 «112». Тікелей эфир  
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы         
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

Заключительная серия 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 2». 
Многосерийный фильм

0.00 Ночной кинотеатр. 
«КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 

2.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

2.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3.20 «112» бағдарламасы 
3.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы  
До 04.30 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/с «Выбор матери»
11.00 Х/с «Чёрная лестница»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.10 Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.10 Т/с «Тайная жизнь 
 моего секретаря» 

Премьера!
17.30 Х/с «Гранд» 3 сезон
18.00 Т/с «Выбор матери»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Х/с «Чёрная лестница»
21.30 Т/х «Ата-ана, бала-шаға»
22.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
00.00 Х/с «Гранд» 3 сезон
00.30 Т/с «Анна-детектив»
01.30 Скетчком «Q-елі»
03.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын (қазақша) 
06.40 Әзілдер күнделігі 
07.40 Информбюро (қайталау)
08.50 «Экстрасенсы-

детективы» (қайталау)
09.50 «Иффет» түрік 

телехикаясы (қазақша)
11.00 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қазақша) 
12.30 «Қырсық ханзада» кәріс 

телехикаясы (қайталау) 
14.00 «Восьмидесятые» 

телехикаясы
15.50 «Кухня 3» телехикаясы
16.30 «Экстрасенсы-

детективы»
17.30 «Герой» триллері 

(қайталау)
20.00 Информбюро (қазақша/

орысша)
21.00 «Таинственный сад» 

кәріс телехикаясы
22.20 «Тёмная вода» триллері
00.40 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қайталау) 
01.40 Кел, татуласайық! 
03.40 1001 анекдот (қазақша)
05.00 Әзіл студио (қазақша)

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек 

телехикаясы. 
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. 
09.30 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)
10.10 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
12.20 «СТАЖЁРЫ», 

остросюжетный 
детектив (повтор)

14.40 «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО», 
мелодрама (повтор)

17.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.00 «СЕНСІЗ ӨТПЕС 
КҮНДЕРІМ». Өзбек 
телехикаясы. 

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.35 «В ПЛЕНУ У 

ПРОШЛОГО», 
мелодрама. 

23.40 «СТАЖЁРЫ», 
остросюжетный 
детектив. 

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама (повтор)

02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу  (қайталау)

03.00  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

04.40-
04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
 Challenger 80»
8.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET-

Қазақстан 
Республикасының 
Кубогы. «Астана» – 
«Ақжайық»

10.20 «БОЛАШАҚ 
ЧЕМПИОНДАР». 
4-шығарылым

10.35 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Барыс» – 
«Динамо Рига» 

12.55 «САУ БОЛ!» 
4-шығарылым

13.15 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 4 тур 
«Алтай» – «Ару-Астана»  
(Әйелдер) 

14.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Нидерланды – 
Австрия

16.30 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт». 
12-бөлім. Деректі фильм

17.00 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 3 тур 
«Маңғыстау» – «Атырау»   
(Ерлер) 

19.20 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Динамо Рига» 
– «Куньлунь Ред Стар» 
Тікелей эфир

22.00 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
«Әулие Ата» – Жетісу. 
4-ойын

22.55 ДЗЮДО. Азия Кубогы. 
Финал (Әйелдер – 70, 
78, +78 кг. Ерлер – 81, 
90, 100, +100 кг) 

1.25 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 
ДНЕВНИК

1.45 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ». 
Арнайы репортаж

2.05 Әнұран

7.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7.05 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

7.15 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін» 

7.20 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

7.30 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

7.40 «Супер әке» Мультхикая. 
7.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
8.10 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
8.35 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

9.00 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

9.15 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

9.25 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

9.40 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

10.00 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

10.20 Тұсаукесер! «Мисс 
Кәусар» танымдық 
жобасы. 

10.30 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

10.40 Анимация. Отандық / 
«Бабалар ізі» 

10.50 «Еге мен Гага» 
Мультхикая. 

11.20 «Винкстер клубы» 
Мультхикая. 

11.50 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

12.00 Анимация. Отандық / 
«Шахмат патшалығы» 

12.10 Анимация. Отандық / 
«Кемпірқосақ» 

12.20 Анимация. Отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация. Отандық / 

«Күшік» 
12.55 «Маймылдар мекені» 

Мультхикая. 
13.20 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
13.30 Анимация. Отандық 

/ «Қызықты 
энциклопедия» 

13.40 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

13.50 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

14.00 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

14.10 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

14.20 «Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

14.45 «Үкілі әуен» телехикаясы 
15.20 Анимация. Отандық / 

«Қызыл мен Күлгін» 

15.30 Анимация. Отандық / 
«Ойыншықтар» 

15.55 Тұсаукесер! «Мисс 
Кәусар» танымдық 
жобасы. 

16.05 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

16.15 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

16.25 «Мумилер өлкесі» 
Мультхикая. 

16.55 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

17.05 Анимация. Отандық / 
«Суперкөлік Самұрық»

17.25 «Супер әке» Мультхикая. 
17.40 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

18.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

18.10 «Супер Зак» Мультхикая. 
18.30 «Тәжірибе 

алаңы» танымдық 
бағдарламасы.

18.40 Анимация. Отандық / 
«Ағаш ат» 

18.50 «Венди» Мультхикая. 
19.20 Анимация. Отандық / 

«1001 кеңес» 
19.30 Анимация. Отандық / 

«Бабалар ізі» 
19.40 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
20.10 Анимация. Отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
20.20 Анимация. Отандық / 

«Балақайлар» 
20.30 Анимация. Отандық / 

«Еркетай»
20.45 Анимация. Отандық / 

«Айдар» 
20.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
21.05 Анимация. Отандық / 

«Ойыншықтар» 
21.15 Тұсаукесер! 

«Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

21.40 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

21.50 Тұсаукесер! 
 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» 
 кешкі ертегі. 
22.25 Анимация. «Еркелер» 
22.35 Анимация. Отандық / 

«Суперкөлік Самұрық»
22.45 «Маймылдар мекені» 

Мультхикая. 
23.10 «Клео мен Кукин» 

Мультхикая. 
23.25 Анимация. Отандық / 

«Әли мен Айя» 
23.35 Анимация. «Көжектер» 
23.45 Анимация. «Алпамыс» 
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран 
0.00 Эфирдің жабылуы

06.05 Сүбелі сөз – сұхбат
06.40 Рухани байлық   
07.30 Балалық шаққа саяхат
08.10 Ғибратты ғұмырлар
09.00 Қазақы әңгіме
09.40 Әжемнің әңгімесі
10.10 Repost times
10.30 ОңLine
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» – 

Қайталау
12.20 «Тәлім TREND» – дебат
13.10 Ем болсын
13.20 Talim Speakers
14.00 Ем болсын
14.10 Айтыстар. Алтын қор.
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» – Тікелей 

эфир
16.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 Тамашаlike
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет» – 

Терме
18.00  Кешкі әңгіме 
19.10 Өнер қырандары 
20.00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
22.00 Қышқыл – мысқыл
22.30 «Summary 100 кітап»
23.00 Абайдың жолы
23.30 «Саморазвитие» – 

Маржан коуч

6.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7.00 Телехикая. Шыңғыс хан 
7 серия

8.00 Таңғы студио 
9.15 Ура, каникулы! 
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая. Ыстық ұя 
 13 серия
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая. Шыңғыс хан 

8 серия
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
18.30 Ваше право
18.50 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле 

(прямой эфир)
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая. Ыстық ұя 
 14 серия
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
0.45 Crime time
0.55 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости 
(повтор)

1.55 На особом контроле 
(повтор)

2.25 Ваше право
2.40 Сәуле-ғұмыр
3.30 Өмір ирімі
4.10 Qyzyq chat
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

6.00  Әнұран
6.05 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм. 
6.25 AQPARAT
7.00 «АЙДАҺАРЛАР. 

БЕРК САҚШЫСЫ». 
Мультхикая.  

8.00 «Айналайын». Телехикая. 
9.00 «Көңіл толқыны»
9.50 «Ғашықтық дерті». 

Телехикая.   
12.00 «Қызық екен...» 
13.00 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ». 
Мультхикая.  

14.00 «Daryn». Телеолимпиада
15.00 «Meniń Qazaqstanym». 
15.30 «Замандастар». 

Телехикая.  
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»   
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая.  
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР». 

Телехикая. 
22.20 «ЖАТ МЕКЕН». 

Телехикая. 
23.20 «Жарқын жүздесу». 
 Ток-шоу. 
0.20 «САНА». Ток-шоу 
1.25 AQPARAT 
2.00 «Meniń Qazaqstanym». 
2.25 «Ауылдастар». 
2.50 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм.  
3.15  Әнұран

6.00 ҚР Әнұраны
6.00 Хабарлайын
7.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Кемел Ақышев
11.30 Телехикая. «Қарлығаш 

ұя салғанда» 
13.00 Телехикая. «Сырлы қала» 
14.45 Телехикая. «Бәсеке 2»
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит. 

«Идентификация» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен 

Қазақстан». 
 Вакциналау тарихы
20.45 «Как боролись 

с эпидемиями в 
Казахстане». 

 История вакцинации

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV
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21.30 Телехикая. «Сырлы қала» 
23.30 Российский сериал
1.30 «Әсем әуен»
2.00 ҚР Әнұраны

6.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

8.00 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Өмір – дастан» 

бағдарламасы
14.30 М/ф «Гризли и 

лемминги»
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.25 «Қазақы карантин» 

отандық телехикая
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
0.55 «Қош келдіңіз» 
1.45 ASTANA TIMES
2.15 «Біреудің есебінен» 

деректі драма
3.00 «KazNet» ғаламторға 

шолу
3.20 «Үздік әзілдер»
3.50 «Интерны» т/сериал
4.35 «Біздің ауыл»
5.05 «Отбасы» 
5.30 «Бірегей»

6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

6.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы  

7.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

8.00 «П@УТИНA» 
бағдарламасы 

9.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 

10.00 Дмитрий Щербина в 
многосерийном фильме 
«БЕРЕЗКА» 

12.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ»  
13.30 «ЖДИ МЕНЯ». 

КАЗАХСТАН» 
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы             
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19.00 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 

бағдарламасы 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.55 Татьяна Арнтгольц в 

многосерийном фильме 
«АРГЕНТИНА» 

1.45 «П@УТINA» 
бағдарламасы 

2.35 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

бағдарламасы 
3.50 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы  
До 04.30 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

таңғы бағдарламасы
09.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/с «Выбор матери»
11.00 Х/с «Чёрная лестница»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.10 Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.10 Т/п «Орёл и решка»
17.10 Х/ф «Семь ужинов»
19.00 Вечерняя 
 программа 
 «Студия 7»

19.30 Шоу «Ну-ка, все вместе!» 
Премьера!

21.30 Т/х «Ата-ана, бала-шаға»
22.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
00.00 Шоу «Маска»
03.00 Т/х «Арам ақша. Адал 

махаббат»
05.00 Т/п «Қуырдақ»

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын (қазақша)
06.40 Әзілдер күнделігі 
07.40 Информбюро (қайталау)
08.50 «Экстрасенсы-

детективы» (қайталау)
09.50 «Иффет» түрік 

телехикаясы (қазақша)
11.00 «Ананди» үнді 

телехикаясы (қазақша) 
12.30 «Қырсық ханзада» кәріс 

телехикаясы (қайталау) 
14.00 «Валериан и город 

тысячи планет» 
фантастикалық 
боевигінде

17.00 «Экстрасенсы-
детективы»

18.00 «Тёмная вода» триллері 
(қайталау)

20.00 Информбюро (қазақша/
орысша)

21.00 «Первый поцелуй» түрік 
мелодрамасы

23.20 «Идеальные каникулы» 
триллері

01.20 «Ананди» үнді 
телехикаясы (қайталау) 

02.20 Кел, татуласайық! 
04.20 1001 анекдот (қазақша)
05.00 Әзіл студио (қазақша)

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек 

телехикаясы. 
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы. 
09.30 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)
10.10 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
12.20 «СТАЖЁРЫ», 

остросюжетный 
детектив (повтор)

14.40 «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО», 
мелодрама (повтор)

17.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.00 «СЕНСІЗ ӨТПЕС 
КҮНДЕРІМ». Өзбек 
телехикаясы. 

19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.35 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА», 
детективная мелодрама 
(1–4 серия). 

01.15 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама (повтор)

02.00  «KTKweb» (қайталау)  
02.45 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.30-
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау)  

7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
 Challenger 80»
9.50 ФУТБОЛ. 
 OLIMPBET-ҚР-ның 

Кубогы. «Тараз» – 
«Атырау» 

11.45 «БОЛАШАҚ 
ЧЕМПИОНДАР». 
5-шығарылым

12.00 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Динамо Рига» – 
«Куньлунь Ред Стар»

14.20 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ». 
Арнайы репортаж

14.40 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 4 тур 
«Қуаныш» – «Ертіс»  
(Әйелдер) 

16.05 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
«Құлагер» – «Елорда». 
5-ойын

16.55 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Дания – Бельгия

19.05 «САУ БОЛ!» 
5-шығарылым

19.20 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Барыс» 

 Тікелей эфир
22.00 «Дәстүрлі спорт 

түрлерінің ізімен». 
7-бөлім. Деректі фильм

22.25 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 3 тур 
«Алтай» – «Ұшқын-
Көкшетау»   (Ерлер) 

0.05 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 
ДНЕВНИК

0.25 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Қорытынды шолу

1.15 Әнұран

7.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7.05 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

7.15 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін» 

7.20 Анимация. Отандық / 
«Ғажайып әлем»

7.30 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

7.40 «Супер әке» Мультхикая. 
7.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
8.10 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
8.35 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

9.00 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

9.15 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

9.25 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

9.40 Анимация. Отандық / 
«Айдар» 

10.00 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

10.20 Анимация. Отандық / 
«Балақайлар» 

10.30 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

10.40 Тұсаукесер! Анимация. 
Отандық / «Глобус» 

10.50 «Еге мен Гага» 
Мультхикая. 

11.20 «Винкстер клубы» 
Мультхикая. 

11.50 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

12.00 Анимация. Отандық / 
«Шахмат патшалығы» 

12.10 Анимация. Отандық / 
«Кемпірқосақ» 

12.20 Анимация. Отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация. Отандық / 

«Күшік» 
12.55 «Маймылдар мекені» 

Мультхикая. 
13.20 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
13.30 Анимация. Отандық 

/ «Қызықты 
энциклопедия» 

13.40 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

13.50 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

14.00 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

14.10 Анимация. Отандық / 
«Еркетай»

14.20 «Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

14.45 «Үкілі әуен» телехикаясы 
15.20 Анимация. Отандық / 

«Қызыл мен Күлгін» 
15.30 Анимация. Отандық / 

«Ойыншықтар» 
15.55 Анимация. Отандық / 

«Айдар» 
16.05 Анимация. Отандық / 

«Көжектер» 
16.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы. 
16.25 «Мумилер өлкесі» 

Мультхикая. 

16.55 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

17.05 Анимация. Отандық / 
«Ғажайып әлем»

17.25 «Супер әке» Мультхикая. 
17.40 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

18.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы. 

18.10 «Супер Зак» Мультхикая. 
18.30 «Тәжірибе 

алаңы» танымдық 
бағдарламасы.

18.40 Анимация. Отандық / 
«Ағаш ат» 

18.50 «Венди» Мультхикая. 
19.20 Анимация. Отандық / 

«1001 кеңес» 
19.30 Тұсаукесер! «Мисс 

Кәусар» танымдық 
жобасы. 

19.40 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы.
20.10 Анимация. Отандық / 

«Ырысты ыдыстар» 
20.20 Анимация. Отандық / 

«Балақайлар» 
20.30 Анимация. Отандық / 

«Еркетай»
20.45 Анимация. Отандық / 

«Айдар» 
20.55 Анимация. Отандық / 

«Кемпірқосақ» 
21.05 Тұсаукесер! Анимация. 

Отандық / «Глобус» 
21.15 Тұсаукесер! 

«Айдаһарлар. 
Шалғайдағы шытырман» 
Мультхикая. 

21.40 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

21.50 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22.25 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

22.35 Анимация. Отандық / 
«Ғажайып әлем»

22.45 «Маймылдар мекені» 
Мультхикая. 

23.10 «Клео мен Кукин» 
Мультхикая. 

23.25 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

23.35 Анимация. Отандық / 
«Көжектер» 

23.45 Анимация. Отандық / 
«Алпамыс» 

23.55 «Бесік жыры» – Әнұран 
0.00 Эфирдің жабылуы 

06.05 Сүбелі сөз (Қазақша) – 
сұхбат

06.40 Рухани байлық   
07.30 Семейный доктор 
08.10 Ой-талқы
09.00 Ғибратты ғұмырлар
09.40 «По душам» – 

Психологиялық 
бағдарлама

10.10 «Ерте, ерте, ертеде...» – 
Балалар уақыты

10.30 «Менің анам, менің 
әкем» – Ата-ана туралы 
сыр

10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе» – 

Қайталау
12.20 Syrym story
13.10 Ем болсын
13.20 «Тәлім TREND» – Отбасы 

психологиясы. мәселе 
мен шешім

14.00 Ем болсын
14.10 Қазақ спортының 

классикасы  
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» – 

Қайталау
16.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
17.00 Ем болсын
17.10 «Баланы бала демеңіз» – 

Балалар уақыты
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет» – 

Терме
18.00  Кешкі әңгіме 
19.10 Емен жарқын
20.00 «Маңызды мәселе» – 

Тікелей эфир
21.00 «Үлкен үй-2» – телехикая
22.00 Дара тіл
22.30 Orken style
23.00 Балалық шаққа саяхат
23.30 Айтыс – Fights

6.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

7.00 Crime time
7.10 Телехикая. Шыңғыс хан 

8 серия
8.00 Таңғы студио 
9.15 Ура, каникулы! 
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая. Ыстық ұя 
 14 серия
13.10 Телехикая
14.00 COVID-19. 

Телемедицина
14.30 Әсем әуен
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
18.30 Тіл қорғаны
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Шешімі бар. 

Вакцинация!
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая. Ыстық ұя 
 15 серия
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
0.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости 
(повтор)

1.45 Шешімі бар. 
Вакцинация!

2.20 COVID-19. 
Телемедицина

2.45 Бақытты отбасы
3.10 Сәуле-ғұмыр
3.55 Өмір иірімі
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

6.00  Әнұран
6.05 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм 
6.25 AQPARAT
7.00 «АЙДАҺАРЛАР. 

БЕРК САҚШЫСЫ». 
Мультхикая.  

8.00 «Айналайын». Телехикая.  
9.00 «Көңіл толқыны»
9.50 «Ғашықтық дерті». 

Телехикая.  
12.00 «Қызық екен...»  
13.00 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ». 
Мультхикая. 

14.00 «Daryn». Телеолимпиада 
14.50 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері». 
15.30 «Замандастар». 

Телехикая. 
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»  
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 

Телехикая.  
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР». 

Телехикая. 
22.20 «ЖАТ МЕКЕН». 

Телехикая.   
23.20 «Жарқын жүздесу». 
 Ток-шоу. 
0.20 «САНА». Ток-шоу 
1.25 AQPARAT 
2.00 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері». 
2.40 «Ауылдастар»
3.05  Әнұран

6.00 ҚР Әнұраны
6.00 Хабарлайын
7.00 Тікелей эфирде 
 «Таңғы хабар» 
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Темірбек Жүргенов
11.30 Телехикая. «Қарлығаш 

ұя салғанда» 
13.00 Телехикая. «Сырлы қала» 
14.45 Телехикая. «Бәсеке 2»
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит. «Останься» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен 

Қазақстан». 
 Вакциналау тарихы
20.45 «Как боролись 

с эпидемиями в 
Казахстане». 

 История вакцинации
21.00 Итоги дня

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV
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14 ТАМЫЗ 

9.50 «Үзілген моншақ» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік 
телехикаясы

12.20 «Хон Гиль Дон» корей 
телехикаясы

14.00 Х/ф «Такси 3» 
 (Франция 2003 г.)
16.30 «Алдараспан»
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 «Из первых уст»
20.25 «100 сұхбат» 

бағдарламасы
20.55 Loto 6/49. 
 Прямой эфир
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Үзілген моншақ» 
 үнді телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» 
 корей телехикаясы
0.55 «Үздік әндер»
2.40 «Azil keshі» 

бағдарламасы 
4.10 Той жыры
4.40 «KazNet» 
 ғаламторға шолу
5.00 «Үздік әзілдер»
5.30 «Ән мен әзіл» 

концерттік 
бағдарламасы

6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

7.10 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

8.10 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы 

9.00 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...» 
бағдарламасы 

10.20 «ЕРАЛАШ» 
10.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с 

Ольгой Артамоновой  
11.00 Елена Сафонова 

в многосерийном 
фильме «СТАРУШКИ 

 В БЕГАХ». 
 Новые серии
15.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» c 
Дмитрием Дибровым 

16.00 Премьера. 
 «ХИТЫ «РУССКОГО 

РАДИО». 
 Часть первая
17.30 Дмитрий Паламарчук 

в многосерийном 
фильме «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ»  

19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
бағдарламасы 

20.55 Сергей Юшкевич 
в многосерийном 
фильме 

 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
0.50 «П@УТINA» 

бағдарламасы 
1.50 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

бағдарламасы 
2.40 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы  
3.35 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы 
До 4.30

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Япырай»
09.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/п «Регина+1»
12.00 Т/п «Орёл и решка»
13.00 Шоу «Ну-ка, все 

вместе!»
15.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.00 Т/х «Барлау»
17.50 Скетчком «Q-елі»
18.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
21.00 Шоу «Маска» 2 сезон
00.20 Х/ф «13»
02.20 Т/п «Япырай»
03.00 Скетчком «Q-елі»
04.00 Т/п «Гу-гулет»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын (қазақша)
06.50 Әзілдер күнделігі 

(қазақша)
07.30 «Бауыржан шоу» 

(қазақша)
08.10 Информбюро 

(қайталау)
09.15 «Tennis show» 

(қайталау)
09.30 «Готовим с Адель» 

(қайталау) 
10.00 «Тәтті шоу» (қазақша)
11.00 Тұсаукесер! «Өмір 

Сахнасы» деректі 
фильмі

11.30 «Аладдин» 
мультхикаясы 
(қазақша)

12.00 «Лило и Стич» 
мультхикаясы

12.40 «Тайна Мосли» 
анимациялық фильмі

14.40 КИНО. Мұрат 
Йылдырым 
«Первый поцелуй» 
мелодрамасында 
(қайталау)

17.20 КИНО. Шэрон Стоун 
«Глория» криминалды 
драмасында

19.30 КИНО. Джоди Фостер, 
Кристен Стюарт 
«Комната страха» 
триллерінде

21.50 КИНО.Холли Берри 
«Тревожный вызов» 
триллерінде

23.50 «Экстрасенсы 
против детективов» 
мистикалық шоу

01.20 «Ян Гуйфей» 
телехикаясы (қазақша)

02.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 
(қазақша) 

03.30 1001 анекдот (қазақша)
05.00 Әзіл студио (қазақша)

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ-3», 

телехикая
08.00 «БАСТЫ РӨЛДЕ»
08.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.30 «ЮМОРИНА»
12.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА», 
детективная 
мелодрама (повтор) 

16.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

18.20 «АЙХАЙ 25», Төреғали 
Төреәлінің ән-шашуы

21.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ», 
мелодрама. (1–4 
серия). 

00.50 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама (повтор)

02.20 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы (қайталау)

03.20- 
04.20 «КТК-да ҚАБАТОВ» 

(қайталау)

7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. 
 «Президент Кубогы». 

«Zhanibek 
 Challenger 80» 
8.15 ФУТБОЛ. OLIMPBET-

Қазақстан 
Республикасының 
Кубогы. 

 «Тұран» – «Қайрат»
10.10  «БОЛАШАҚ 

ЧЕМПИОНДАР». 
6-шығарылым

10.30 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Барыс» 

12.50 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ». 
Арнайы репортаж

13.10 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 4 тур «Ару

 -Астана» – «Қарағанды»  
(Әйелдер) 

14.35 «САУ БОЛ!» 
6-шығарылым

14.55 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Швеция – 
Словакия

17.05 «ОЛИМПИАДА 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ». 
1-шығарылым. 

 Арнайы репортаж
17.20 ХОККЕЙ. ҚР 

Президентінің Кубогы 
2021. «Динамо Рига» – 
«Барыс» Тікелей эфир

20.00 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
«Әулие Ата» – «Алматы». 
6-ойын

20.55 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 3 тур 
«Атырау» – «Павлодар» 
(Ерлер) 

22.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Хорватия – Чехия

0.15 «Әлемді мойындатқан 
Шардара». Арнайы 
репортаж

0.45 Әнұран

7.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7.05 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

7.15 «Миканың күнделігі» 
Мультхикая. 

7.45 Анимация. Отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

8.00 Анимация. Отандық / 
«Көңілді көліктер»

8.10 «Түрлі текшелер» 
Мультхикая. 

8.20 «Көртышқан мен панда» 
Мультхикая. 

8.45 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

9.10 Анимация. Отандық / 
«Ақылды тентектер»

9.30 «Смайтиктер» 
Мультхикая. 

9.50 «Қырық төрт мысық» 
Мультхикая. 

10.00 Анимация. Отандық / 
«Ертемір» 

10.10 Анимация. Отандық / 
«Менің елім» 

10.20 Анимация. Отандық / 
«Сиқырлы тас» 

10.30 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

10.40 Анимация. «Караоке» 
10.45 «Айдаһар Дигби» 

Мультхикая. 
11.00 Тұсаукесер! Анимация. 

Отандық / «Глобус» 
11.10 Тұсаукесер! «Расулдың 

хикаялары» ситкомы 
11.35 Анимация. Отандық / 

«1001 кеңес»
11.40 «Аполлонның ерлігі» 

Мультхикая. 
12.10 «Көртышқан мен панда» 

Мультхикая. 
12.35 «Сезім қаласы» Ойын-

сауықтық бағдарламасы
13.10 «Пороро» Мультхикая. 
13.40 «Венди» Мультхикая. 
14.10 «Теңбіл доп» 

телехикаясы. 
14.50 Анимация. Отандық / 

«Дала ойындары» 
15.00 Анимация. Отандық / 

«Еркелер» 
15.10 Анимация. Отандық / 

«Бабалар ізі» 
15.20 «Құпия кітап» ситкомы.
15.45 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

16.05 Анимация. Отандық / 
«Көңілді көліктер»

16.15 «Қос алқа» танымдық 
бағдарламасы.

16.25 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

16.35 Анимация. Отандық / 
«Менің елім» 

16.50 Анимация. Отандық / 
«Сиқырлы кітаптар»

17.00 Тұсаукесер! «Мисс 
Кәусар» танымдық 
жобасы. 

17.10 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр»

17.30 «Смайтиктер» 
Мультхикая. 

17.50 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

18.15 «Аполлонның ерлігі» 
Мультхикая. 

18.35 Анимация. Отандық / 
«Ертемір» 

18.45 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

19.05 Анимация. Отандық / 
«Дала ойындары» 

19.15 Анимация. Отандық / 
«Бабалар ізі» 

19.30 Анимация. Отандық / 
«Ақылды тентектер»

19.50 Анимация. Отандық / 
«Сиқырлы тас» 

20.00 «Трансформерлер.
құтқарушы боттар» 
Мультхикая. 

20.20 «Достық – жеңілмейтін 
күш» Мультхикая. 

20.40 Тұсаукесер! «Табиғат 
таңғажайыптары» 
танымдық жобасы. 

20.50 Анимация. Отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

21.00 Тұсаукесер! Анимация. 
Отандық / «Глобус» 

21.10 Тұсаукесер! «Расулдың 
хикаялары» ситкомы 

21.30 Тұсаукесер! «Мисс 
Кәусар» танымдық 
жобасы. 

21.40 Тұсаукесер! 
Анимация. Отандық / 
«Қобыланды» 

21.50 Анимация. Отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі. 

22.20 «Түрлі текшелер» 
Мультхикая. 

22.30 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

22.40 «Миканың күнделігі» 
Мультхикая. 

23.10 Анимация. «Еркелер» 
23.35 Анимация. Отандық / 

«Әли мен Айя» 
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран 
0.00 Эфирдің 

жабылуы 

06.05 Сүбелі сөз (Қазақша) – 
сұхбат

06.40 Рухани байлық   
07.30 Балалық шаққа саяхат
08.10 Ғибратты ғұмырлар
09.00 «Тәтті time» – Аспаз 

уақыты    
09.40 ОңLine
10.10 «Жүйріктер» – Балалар 

уақыты
10.30 «Саморазвитие» – 

Маржан коуч
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе  

(Архив)» – Қайталау
12.20 Ой-талқы
13.10 Ем болсын
13.20  «Ұлттық спорт» – қысқа 

метражды фильм
14.00 Ем болсын
14.10 Емен жарқын 
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» (Архив) 

– Қайталау
16.00 Талас фильм-Барыңды 

бағала
16.30 Проза параграфы
17.00 Ем болсын
17.10 Тамашаlike
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет» 

– Терме
18.00 Сағыныш – Ана
18.30 Ұлы дала комедиясы
20.00 Қазақы әңгіме
21.00 25 сағат
22.00 Talim Speakers
23.00 «Summary 100 кітап»
23.30 Жақсы кино

6.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

7.30 Ура, каникулы! 
8.15 Ура, каникулы! 
10.00 Таңғы студио
11.15 Әсем әуен
12.00 Алматы кеші
13.00 Almaty BALA FEST
14.00 IQ Almaty
15.00 Цикл документальных 

фильмов «Алматы. Эра 
Независимости»

15.30 Женский киноклуб
19.30 Концерт
21.00 Мужской киноклуб. 
22.45 Мужской киноклуб
 Все самое лучшее
 Все самое лучшее
0.30 Үздік әзілдер
1.20 Сәуле-ғұмыр
2.15 Өмір иірімі
3.40 Бас лига
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

6.00 Әнұран
6.05 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм. 
6.35 «Ғасырлар үні»  
7.20 AQPARAT
7.50 «Сырлы сахна»  
8.25 BBC ұсынады. 

«ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҚЫЗЫҚ 
ҮЙЛЕР». 

 Деректі фильм. 
9.15 «Қалқанқұлақ». 

Телехикая.
10.00 «Ғашықтық дерті». 

Телехикая.  
12.00 ТҰСАУКЕСЕР! 

«ЖОҒАЛҒАН ҚЫЗ». 
Телехикая.  

14.30 ТҰСАУКЕСЕР! 
«КІШКЕНТАЙ ПОНИ». 
Мультфильм 

16.00 «Алашұлы» тобының 
концерті

17.10 «DARYN». 
Телеолимпиада 

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 
Телехикая. 

20.00 «Әзіл әлемі» 
22.20 «ЖАТ МЕКЕН». 

Телехикая. 
23.20 «ДОН И». Телехикая 
1.30 «Ауылдастар». 
2.00 «Ғасырлар үні»  
2.40 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм.  
3.10  Әнұран

6.00 ҚР Әнұраны
6.00 Кел, шырқайық!
7.30 «Өзін-өзі тану»
7.40 «Әсем әуен»
8.15 Телехикая марафоны. 

«Өз үйім» 
10.00 «Tangy fresh»
11.00 «Ән әлемі»
11.45 Телехикая марафоны. 

«Бәсеке 2» 
15.15 Телесериал. «Чужое 

гнездо»
18.00 «Хит жазамыз»
19.15 Жұлдызды жекпе-жек  
21.00 Ақпарат арнасы 
 «7 күн» сараптамалық 

бағдарламасы
22.00 Ток-шоу «Хабарлас»
23.15 «Әсем әуен»
0.00 Телехикая марафоны. 

«Тағы да сүй» 
2.00 ҚР Әнұраны

6.00 «Ән мен әзіл» 
концерттік 
бағдарламасы 

6.30 «Күлдірген» 
 әзіл-сықақ 

бағдарламасы 
7.00 «Үздік әзілдер»
8.00 М/ф «Маша и медведь»

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV
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6.00 Қаламгер
6.30 «Үздік әзілдер»
8.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00 TeleBingo. 
 Прямой эфир
10.25  «Үзілген моншақ» 
 үнді телехикаясы
12.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
13.00 «Хон Гиль Дон» 
 корей телехикаясы
14.50 Х/ф «Такси 4» 
 (Франция 2007 г.)
17.20 «Алдараспан»
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 «Тәуелсіздік жолы»
20.25 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Үзілген моншақ» 
 үнді телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» 
 корей телехикаясы
0.55 «Bas times» 

бағдарламасы 
2.05 «Үздік әндер»
3.30 «KazNet» ғаламторға 

шолу
3.50 «Әзілстан» жасырын 

камера
4.10 «Ән мен әзіл» 

концерттік 
бағдарламасы 

5.10 «Үздік әзілдер»

6.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы 

6.55 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы  

7.50 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы 

8.45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   

9.00 «ЕРАЛАШ»
9.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ». 

Многосерийный фильм 
13.00 «ТРИ АККОРДА». 

ФИНАЛ
15.10 Премьера. 
 Катерина Шпица в 

фильме 
 «МОЯ МАМА – РОБОТ»
17.30 Дмитрий Паламарчук 

в многосерийном 
фильме 

 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»  
19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ, 

ҚАЗАҚСТАН!» 
бағдарламасы 

20.55 Елизавета Майская  
в многосерийном 
фильме «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА»  

0.40 «КВН». 
 ВЫСШАЯ ЛИГА
2.45 «П@УТINA» 

бағдарламасы 
3.30 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы  
До 4.30

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Япырай»
09.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/с «Анна-детектив»
13.10 Х/ф «Семь ужинов»
15.00 Т/х «Мезгілсіз сезім»
16.00 К/ф «Шексіз махаббат»
18.15 Т/х «ҰЛЫ ДАЛА 

ЖАНҰЯСЫ»
21.10 Х/ф «Шальная карта»
23.00 Т/с «Разведка» 

Премьера!
00.50 Т/п «Регина+1»
01.50 К/ф «Шексіз махаббат»
04.00 Т/п «Гу-гулет»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын (қазақша)
06.30 Әзілдер күнделігі 

(қазақша)
07.10 «Бауыржан шоу» 

(қазақша)
07.50 «Тәтті шоу» (қазақша) 

(қайталау)
08.50 Тұсаукесер! «Өмір 

Сахнасы» деректі 
фильмі (қайталау)

09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 «Tennis show»
10.20 «What’s up?» (қазақша)
11.30 «Аладдин» 

мультхикаясы 
(қазақша)

12.00 «Лило и Стич» 
мультхикаясы

13.00 КИНО. Кара Делевинь, 
Клайв Оуэн «Валериан 
и город тысячи планет» 
фантастикалық 
боевигінде (қайталау)

16.00 КИНО. Джоди Фостер, 
Кристен Стюарт 
«Комната страха» 
триллерінде (қайталау)

18.30 КИНО. Холли Берри 
«Тревожный вызов» 
триллерінде (қайталау)

20.20 КИНО. «Скайлайн 
2» фантастикалық 
триллері

22.20 КИНО.«Район №9» 
фантастикалық 
триллері

00.50 КИНО. «Идеальные 
каникулы» триллері 
(қайталау)

02.10 «Ян Гуйфей» 
телехикаясы (қазақша)  

02.50 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 
(қазақша) 

03.30 1001 анекдот (қазақша)
05.00 Әзіл студио (қазақша)

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
07.50 «АЙХАЙ 25», ән-шашу 

(қайталау)
09.30 «ЮМОРИНА»
12.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ», 

мелодрама (повтор) 
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 

телехикаясы
18.00 «ШАНШАР»
21.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ», 

мелодрама (1–4 
серия). 

00.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН», мелодрама. 

02.20 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама (повтор)

03.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы (қайталау)

03.40-
04.20 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ» (қайталау)

7.00 Әнұран
7.05 ТЕННИС. 
 «Президент Кубогы». 

«Zhanibek 
 Challenger 80»
8.10 ХОККЕЙ. ҚР 

Президентінің Кубогы 
2021. «Динамо Рига» – 
«Барыс» 

10.25 «ОЛИМПИАДА 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ». 
1-шығарылым. 

 Арнайы репортаж
10.40 ФУТБОЛ. OLIMPBET-

Қазақстан 
Республикасының 
Кубогы. «Қайсар» – 
«Ақтөбе»

12.30 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ». 
Арнайы репортаж

12.50 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Динамо Рига» 
Тікелей эфир

15.30 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық 
турнирі. «Құлагер» – 
Қарағанды. 7-ойын

16.25 ФУТБОЛ. UEFA 
EURO2020. Англия – 
Шотландия

18.35 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 3 тур 
«Тараз» – «Маңғыстау» 
(Ерлер) 

20.05 «Дәстүрлі спорт 
түрлерінің ізімен». 
8-бөлім. Деректі фильм

20.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Венгрия – 
Франция

22.30 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық 
турнирі. «Құлагер» – 
«Әулие Ата». Финал.  
8-ойын

23.25 UEFA EURO 2020. 
Турнирдің барлық 
голдары

0.50 Әнұран

7.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

7.05 Анимация. Отандық / 
«Еркелер» 

7.15 «Миканың күнделігі» 
Мультхикая. 

7.45 Анимация. Отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

8.00 Анимация. Отандық / 
«Көңілді көліктер»

8.10 «Түрлі текшелер» 
Мультхикая. 

8.20 «Көртышқан мен 
панда» Мультхикая. 

8.45 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

9.10 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін»

9.30 «Смайтиктер» 
Мультхикая. 

9.50 «Қырық төрт мысық» 
Мультхикая. 

10.00 Тұсаукесер! «Көңілді 
жексенбі» отбасылық 
сайысы. 

10.30 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр» 

10.40 Анимация. Отандық / 
«Караоке» 

10.45 «Айдаһар Дигби» 
Мультхикая. 

11.00 Тұсаукесер! Анимация. 
Отандық / «Глобус» 

11.10 Тұсаукесер! «Расулдың 
хикаялары» ситкомы 

11.35 Анимация. Отандық / 
«1001 кеңес»

11.40 «Аполлонның ерлігі» 
Мультхикая. 

12.10 «Көртышқан мен 
панда» Мультхикая. 

12.35 «Сезім қаласы» 
Ойын-сауықтық 
бағдарламасы

13.10 «Пороро» Мультхикая. 
13.40 «Венди» Мультхикая. 
14.10 «Теңбіл доп» 

телехикаясы. 
14.50 Анимация. Отандық / 

«Дала ойындары» 
15.00 Анимация. «Еркелер» 
15.10 Анимация. Отандық / 

«Бабалар ізі» 
15.20 «Құпия кітап» ситкомы.
15.45 Анимация. Отандық / 

«Балапан және оның 
достары» 

16.05 Анимация. Отандық / 
«Көңілді көліктер»

16.15 «Қос алқа» танымдық 
бағдарламасы.

16.25 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

16.35 Анимация. Отандық / 
«Менің елім» 

16.50 Анимация. Отандық / 
«Сиқырлы кітаптар»

17.00 Тұсаукесер! «Мисс 
Кәусар» танымдық 
жобасы. 

17.10 Анимация. Отандық / 
«Бетперделі батыр»

17.30 «Смайтиктер» 
Мультхикая. 

17.50 Тұсаукесер! «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

18.15 «Аполлонның ерлігі» 
Мультхикая. 

18.35 Анимация. Отандық / 
«Ертемір» 

18.45 Анимация. Отандық / 
«Әли мен Айя» 

19.05 Анимация. Отандық / 
«Дала ойындары» 

19.15 Анимация. Отандық / 
«Бабалар ізі» 

19.30 Анимация. Отандық / 
«Қызыл мен Күлгін»

19.50 Анимация. Отандық / 
«Сиқырлы тас» 

20.00 «Трансформерлер.
құтқарушы боттар» 
Мультхикая. 

20.20 «Достық – жеңілмейтін 
күш» Мультхикая. 

20.40 Тұсаукесер! «Табиғат 
таңғажайыптары» 
танымдық жобасы. 

20.50 Анимация. Отандық / 
«Қалалар мен балалар» 

21.00 Тұсаукесер! Анимация. 
Отандық / «Глобус» 

21.10 Тұсаукесер! «Расулдың 
хикаялары» ситкомы 

21.30 Тұсаукесер! «Мисс 
Кәусар» танымдық 
жобасы. 

21.40 Тұсаукесер! 
Анимация. Отандық / 
«Қобыланды» 

21.50 Анимация. Отандық / 
«Балапан және оның 
достары» 

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі. 

22.20 «Түрлі текшелер» 
Мультхикая. 

22.30 Анимация. Отандық / 
«Ырысты ыдыстар» 

22.40 «Миканың күнделігі» 
Мультхикая. 

23.10 Анимация. «Еркелер» 
23.35 Анимация. Отандық / 

«Әли мен Айя» 
23.55 «Бесік жыры» – Әнұран 
0.00 Эфирдің жабылуы

06.05 Сүбелі сөз (Қазақша) – 
сұхбат

06.40 Рухани байлық   
07.30 Балалық шаққа саяхат
08.10 Емен-жарқын  
09.00 Тәтті time – Аспаз 

уақыты  
09.40 Айтыстар. Алтын қор
10.10 «Баланы бала демеңіз» 

– Балалар уақыты
10.30 Orken style
10.50 Ем болсын
11.00 «Маңызды мәселе 

(Архив)» – Қайталау
12.20 Ғибратты ғұмырлар
13.10 Ем болсын
13.20 Өнер қырандары
14.00 Ем болсын
14.10 Talim History
14.50 Ем болсын
15.00 «Сырласайық» (Архив) 

– Қайталау
16.00 Қазақ спортының 

классикасы  
16.30 Әжемнің әңгімесі
17.00 Ем болсын
17.10 Проза параграфы
17.30 Ем болсын
17.50 «Бабалар сөзі – өсиет» 

– Терме
18.00 Жанұя – Талас фильм
19.30 Пруст сауалнамасы
20.00 «Тәлім TREND» – дебат
21.00 Қышқыл – Мысқыл
21.30 Айтыс – файтс
22.00 Talim Speakers
23.00 Repost times
23.30 Пруст сауалнамасы

6.00 Алматы кеші
7.00 Ура, каникулы! 
8.15 Ура, каникулы! 
10.00 Таңғы студио
11.15 Әсем әуен
11.30 Almaty BALA FEST
12.30 Үздік әзілдер
13.30 Бәрі біледі
14.00 Жаңа жоба! 
 Бақытты отбасы
14.35 Жеский киноклуб
16.30 Женский киноклуб
18.20 Әсем әуен
19.00 IQ Almaty
20.00 Үздік әзілдер
21.00 Алматы кеші 
22.00 Мужской киноклуб
23.50 Мужской киноклуб
2.05 Сәуле-ғұмыр
2.50 Өмір иірімі
4.15 Әсем әуен
4.40 Алматы кеші
5.55 Әнұран

6.00 Әнұран
6.05 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм.  
6.35 «Tolagai».
7.35 «КҮМІС КӨМЕЙ». 

Ұлттық музыкалық-
танымдық бағдарлама 

8.25 «БЕЙМӘЛІМ ӘЛЕМ». 
Деректі фильм

9.15 «Қалқанқұлақ». 
Телехикая.

10.00 «Ғашықтық дерті». 
Телехикая.  

12.00 «ЖОҒАЛҒАН ҚЫЗ». 
Телехикая.  

14.30 «Спирит. дала рухы». 
Мультфильм 

15.45 «Шәмші». Деректі 
фильм. 

16.35 «Екі жұлдыз». Шәмші 
әндері. Концерт. 

17.30 «ШАЛАБАЕВ 
ШАРАПАТЫ». Арнайы 
жоба 

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ». 
Телехикая.  

20.00 «Жүзден жүйрік». 
Интеллектуалды ойын-
сауықтық жоба. 

21.30 «Әнім сен едің...». 
Шәмші Қалдаяқовтың 
әндері.

22.30 «ЖАТ МЕКЕН». 
Телехикая.  

23.20 «ДОН И». Телехикая 
1.30 «Күміс көмей». Ұлттық 

музыкалық-танымдық 
бағдарлама

2.15 «Сырлы сахна»    
2.50 «Ауылдастар». 
3.20 Әнұран

6.00 ҚР Әнұраны
6.00 Кел, шырқайық!
7.30 «Самопознание»
7.40 «Әсем әуен»
8.15 Телехикая. 
 «Өз үйім» 
9.00 Мультфильм. 

«Астерикс. 
 Земля Богов»
10.30 «Хронограф 2021» 
11.00 Жұлдызды жекпе-жек  
13.00 Кино. «Бекзат» 
15.15 Телесериал. 
 «Чужое гнездо»
17.15 «Ән әлемі»
18.00 «Хит жазамыз»
19.00 «Aitystar»
21.00 Информационный 

канал – 
 аналитическая 

программа 
 «7 күн»
22.00 Кино. «В поисках 

мамы»
0.00 Телехикая марафоны. 

«Тағы да сүй» 
1.30 «Pro SPORT» 
2.05 ҚР Әнұраны

АЛМАТЫ

ХАБАР

QAZAQSTAN

KAZSPORT

BALAPAN

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

7-КАНАЛ

31-КАНАЛ

КТК

ТALIMTV



ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2.00 Телеканал «Доброе утро»  6+
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»  6+
6.15 «Поле чудес»  16+
7.15 «Жить здорово!»  16+
8.05 «Модный приговор»  6+
9.00 Новости
9.25 «Время покажет»  16+
11.05 «Виталий Смирнов. 

Властелин колец»  12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.30 «Давай поженимся!»  16+
13.15 «Мужское / Женское»  16+
14.00 «Время покажет»  16+
15.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
15.40 «На самом деле»  16+
16.35 Новости (с субтитрами)
16.50 «Пусть говорят»  16+
18.00 «Время»
18.30 Екатерина Олькина, Михаил 

Пореченков в многосерийном 
фильме «Гадалка». Новые 
серии  16+

20.20 «Вечерний Ургант»  16+
21.30 «Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами»  12+
22.25 «Время покажет»  16+
0.00 Новости
0.05 «Время покажет»  16+

6.00 «Утро. Самое лучшее».
7.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00 «Сегодня».
8.20 Максим Аверин, Денис 

Рожков, Мария Болтнева, 
Виктория Тарасова в 
детективном сериале 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Пятницкий», «Заочница» 
(начало).

10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». «Заочница» 
(продолжение), «Семейный 
очаг», «Серёжа».

12.45 «Медицинские тайны».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. Константин 

Стрельников, Ирина Шеянова, 
Кирилл Ковбас, Сергей 
Иванюк в сериале «КРАСНАЯ 
ЗОНА». 91-я и 92-я серии.

18.00 Евгений Сидихин, Олег 
Гущин, Любовь Соколинская 
в остросюжетном фильме 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 1-я 
серия.

19.00 «Сегодня».
19.45 Сергей Пускепалис, Алексей 

Кирсанов, Дмитрий Муляр, 
Анастасия Мытражик в 
детективном сериале 

 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». 
 1-я и 2-я серии.
21.45 Константин Юшкевич, Вадим 

Андреев, Инга Оболдина 
в детективном сериале 
«БАЛАБОЛ-3». «Не забуду, не 
прощу!»

0.00 «Сегодня».
0.15 Максим Дрозд, Павел 

Баршак, Владимир 
Стержаков, Павел Трубинер в 
детективном сериале «ТИХАЯ 
ОХОТА». «Дочки-матери».

2.05 Игорь Лифанов, Марина 
Баева, Артём Мазунов 
в детективном сериале 
«ДИКИЙ». «Ссылка», «Сухари 
из Амстердама», «Красная 
ртуть», «Кино для взрослых».

5.40 «И снова здравствуйте!»

2.00 Телеканал «Доброе утро»  6+
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»  6+
6.15 «Пусть говорят»  16+
7.15 «Жить здорово!»  16+
8.05 «Модный приговор»  6+
9.00 Новости
9.25 «Время покажет»  16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.30 «Давай поженимся!»  16+
13.15 «Мужское / Женское»  16+
14.00 «Время покажет»  16+
15.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
15.40 «На самом деле»  16+
16.35 Новости (с субтитрами)
16.50 «Пусть говорят»  16+
18.00 «Время»
18.30 «Гадалка». Новые серии  16+
20.15 «Вечерний Ургант»  16+
21.25 «Юлий Гусман. Человек-

оркестр»  12+
22.20 «Время покажет»  16+

0.00 Новости
0.05 «Время покажет»  16+

6.00 «Утро. Самое лучшее».
7.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00 «Сегодня».
8.20 Максим Аверин, Денис 

Рожков, Мария Болтнева, 
Виктория Тарасова в 
детективном сериале 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Отец», «Всё, что есть у меня» 
(начало).

10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». «Всё, что 
есть у меня» (продолжение), 
«Амнезия», «Нелюди».

12.40 «Медицинские тайны».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. Константин 

Стрельников, Ирина Шеянова, 
Кирилл Ковбас, Сергей 
Иванюк в сериале «КРАСНАЯ 
ЗОНА». 93-я и 94-я серии.

18.00 Евгений Сидихин, Олег 
Гущин, Любовь Соколинская 
в остросюжетном фильме 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 2-я 
серия.

19.00 «Сегодня».
19.45 Сергей Пускепалис, Алексей 

Кирсанов, Дмитрий Муляр, 
Анастасия Мытражик в 
детективном сериале «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ». 3-я и 4-я серии.

21.45 Константин Юшкевич, Вадим 
Андреев, Инга Оболдина 
в детективном сериале 
«БАЛАБОЛ-3». «Стоп мотор!»

23.55 «Сегодня».
0.05 Максим Дрозд, Павел 

Баршак, Владимир 
Стержаков, Павел Трубинер 
в детективном сериале 
«ТИХАЯ ОХОТА». «Последняя 
гастроль».

2.00 Игорь Лифанов, Марина 
Баева, Артём Мазунов 
в детективном сериале 
«ДИКИЙ». «Фамильное 
гнездо», «Телохранитель», 
«Прощай, оружие», «Новый 
год точка ру».

5.40 «Их нравы».

2.00 Телеканал «Доброе утро»  6+
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»  6+
6.15 «Пусть говорят»  16+
7.15 «Жить здорово!»  16+
8.05 «Модный приговор»  6+
9.00 Новости
9.25 «Время покажет»  16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.30 «Давай поженимся!»  16+
13.15 «Мужское / Женское»  16+
14.00 «Время покажет»  16+
15.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
15.40 «На самом деле»  16+
16.35 Новости (с субтитрами)
16.50 «Пусть говорят»  16+
18.00 «Время»
18.30 «Гадалка». Новые серии  16+
20.15 «Вечерний Ургант»  16+
21.25 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание»  12+
22.20 «Время покажет»  16+
0.00 Новости
0.05 «Время покажет»  16+

6.00 «Утро. Самое лучшее».
7.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00 «Сегодня».
8.20 Максим Аверин, Денис 

Рожков, Мария Болтнева, 
Виктория Тарасова в 
детективном сериале 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Шапочный разбор», 
«Шпионские страсти» 
(начало).

10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Шпионские страсти» 
(продолжение), «Точка зеро», 
«Жуки».

12.40 «Медицинские тайны».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. Константин 

Стрельников, Ирина Шеянова, 
Кирилл Ковбас, Сергей 
Иванюк в сериале «КРАСНАЯ 
ЗОНА». 95-я и 96-я серии.

18.00 Евгений Сидихин, Олег 
Гущин, Любовь Соколинская 
в остросюжетном фильме 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 3-я 
серия.

19.00 «Сегодня».
19.45 Сергей Пускепалис, Алексей 

Кирсанов, Дмитрий Муляр, 
Анастасия Мытражик в 
детективном сериале «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ». 5-я и 6-я серии.

21.45 Константин Юшкевич, Вадим 
Андреев, Инга Оболдина 
в детективном сериале 
«БАЛАБОЛ-3». «Квартирный 
вопрос».

23.55 «Сегодня».
0.05 Максим Дрозд, Павел 

Баршак, Владимир 
Стержаков, Павел Трубинер в 
детективном сериале «ТИХАЯ 
ОХОТА». «Кавалеры ордена 
крысолова».

2.00 Игорь Лифанов, Марина 
Баева, Артём Мазунов 
в детективном сериале 
«ДИКИЙ». «Курьер», «Око за 
око», «Если друг оказался 
вдруг...», «Ордена и медали».

5.35 «Едим дома».

2.00 Телеканал «Доброе утро»  6+
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»  6+
6.15 «Пусть говорят»  16+
7.15 «Жить здорово!»  16+
8.05 «Модный приговор»  6+
9.00 Новости
9.25 «Время покажет»  16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.30 «Давай поженимся!»  16+
13.15 «Мужское / Женское»  16+
14.00 «Время покажет»  16+
15.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
15.40 «На самом деле»  16+
16.35 Новости (с субтитрами)
16.50 «Пусть говорят»  16+
18.00 «Время»
18.30 «Гадалка». Новые серии  16+
20.15 «Вечерний Ургант»  16+
21.25 «Крым. Небо Родины»  12+
23.00 «Время покажет»  16+
0.00 Новости
0.05 «Время покажет»  16+

6.00 «Утро. Самое лучшее».
7.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00 «Сегодня».
8.20 Максим Аверин, Денис 

Рожков, Владимир Фекленко, 
Виктория Тарасова в 
детективном сериале 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Сила есть», «Ночные гости» 
(начало).

10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». «Ночные 
гости» (продолжение), 
«Чёрная кошка», «Наезд».

12.40 «Медицинские тайны».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. Константин 

Стрельников, Ирина Шеянова, 
Кирилл Ковбас, Сергей 
Иванюк в сериале «КРАСНАЯ 
ЗОНА». 97-я и 98-я серии.

18.00 Евгений Сидихин, Олег 
Гущин, Любовь Соколинская 
в остросюжетном фильме 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 4-я серия 
(заключительная).

19.00 «Сегодня».
19.45 Сергей Пускепалис, Алексей 

Кирсанов, Дмитрий Муляр, 
Анастасия Мытражик в 
детективном сериале «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ». 7-я и 8-я серии.

21.45 Константин Юшкевич, Вадим 
Андреев, Инга Оболдина 
в детективном сериале 
«БАЛАБОЛ-3». «Картина 
маслом».

23.55 «Сегодня».
0.05 Максим Дрозд, Павел 

Баршак, Владимир 
Стержаков, Павел Трубинер в 
детективном сериале «ТИХАЯ 
ОХОТА». «Перевёрнутая 
жизнь».

2.05 Игорь Лифанов, Марина 
Баева, Артём Мазунов 
в детективном сериале 
«ДИКИЙ». «Вервольф 
из Вышнегорска», 
«Дальнобойщики», «Подстава 
Дикого», «Месть Дикого» 
(заключительная серия).

5.40 «Ты не поверишь!»

2.00 Телеканал «Доброе утро»  6+
5.00 Новости

5.05 Телеканал «Доброе утро»  6+
6.15 «Пусть говорят»  16+
7.15 «Жить здорово!»  16+
8.05 «Модный приговор»  6+
9.00 Новости
9.25 «Время покажет»  16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.30 «Давай поженимся!»  16+
13.15 «Мужское / Женское»  16+
14.00 «Время покажет»  16+
15.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
15.40 «На самом деле»  16+
16.35 Новости (с субтитрами)
16.50 «Поле чудес»  16+
18.00 «Время»
18.30 Премьера. Музыкальный 

фестиваль «Жара» в Москве. 
Хиты 2000-х  12+

20.15 «Вечерний Ургант»  16+
21.00 Документальный фильм 
 «Юл Бриннер, великолепный»  

12+
21.55 Ян Цапник, Александр 

Самойленко, Николай 
Фоменко, Василий Бриченко, 
Елизавета Кононова в 
комедии «Трудности 
выживания»  16+

23.20 «Полет нормальный!»  12+
0.15 Сергей Безруков, Елизавета 

Боярская, Екатерина Климова 
в фильме «Матч»  16+

2.15 «Давай поженимся!»  16+

6.00 «Утро. Самое лучшее».
7.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
8.00 «Сегодня».
8.20 Максим Аверин, Денис 

Рожков, Владимир Фекленко, 
Виктория Тарасова в 
детективном сериале 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
«Слон», «Батарея» (начало).

10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». «Батарея» 
(продолжение), «Туман», 
«Спасатель».

12.40 «Медицинские тайны».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. Константин 

Стрельников, Ирина Шеянова, 
Кирилл Ковбас, 

 Сергей Иванюк в сериале 
«КРАСНАЯ ЗОНА». 

 99-я и 100-я серии. 
(заключительная).

18.00 «По следу монстра».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сергей Пускепалис, Алексей 

Кирсанов, Дмитрий Муляр, 
Анастасия Мытражик в 
детективном сериале 

 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». 
 9-я - 11-я серии, 12-я серия 

(заключительная).
23.45 Максим Дрозд, Павел 

Баршак, Владимир 
Стержаков, Павел Трубинер в 
детективном сериале 

 «ТИХАЯ ОХОТА». 
 «Заказ на двоих» 

(заключительная серия).
1.40 Игорь Лифанов, Марина 

Баева, Артём Мазунов 
в детективном сериале 
«ДИКИЙ-2». «Чужой среди 
чужих», «Не стреляйте в 
журналиста».

5.15 «Дачный ответ».

3.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»  6+

6.45 «Слово пастыря»  6+
7.00 Новости
7.20 «На дачу!» с Наташей Барбье  

6+
8.10 «Видели видео?»  6+
9.00 Новости
9.05 «Видели видео?»  6+
10.05 «Ералаш»  6+
10.20 «Принцесса и дракон». 

Анимационный фильм  6+
11.30 «Крым. Небо Родины»  12+
13.10 «Полет нормальный!»  12+
14.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым  12+
15.15 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание»  12+
16.10 «Сегодня вечером»  16+
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»  16+
19.45 Экранизация повести Агаты 

Кристи «Бледный конь»  16+
21.45 «Индийские йоги среди нас»  

12+
22.40 Евгений Миронов, Чулпан 

Хаматова в фильме 
 «Синдром Петрушки»  16+
0.20 Владимир Ильин, Евгений 

Стычкин, Александр 
Панкратов-Чёрный в фильме 
Карена Шахназарова 

 «Палата №6»  16+
1.45 «Модный приговор»  6+

6.10 Владимир Фекленко, 
Светлана Брюханова, 
Алексей Моисеев, Александр 
Воеводин в детективном 
сериале «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». «Подкуп», 
«Бриллиантовый дым».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы».
8.55 «Кто в доме хозяин?»
9.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!»
11.00 «Главная дорога» (дайджест).
11.35 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым».
12.30 «Квартирный вопрос».
13.30 «Физруки. Будущее за 

настоящим».
14.15 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым.
20.10 Екатерина Климова, 
 Юрий Беляев, Анатолий 

Кот, Софья Хилькова в 
детективном сериале 
«ОПЕКУН». 9-я - 12-я серии.

0.10 Премьера. Гала-концерт 
«AguTeens Music Forum».

2.25 Игорь Лифанов, Марина 
Баева, Артём Мазунов 
в детективном сериале 
«ДИКИЙ-2». «Ах, эта 
свадьба», «Взрывная волна», 
«Последний киногерой», 
«Третий глаз».

3.00 Новости
3.10 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход»  6+
4.30 «Ералаш»  6+
4.50 «Играй, гармонь любимая!»  

12+
5.25 «Часовой»  12+
5.50 «Здоровье»  16+
6.45 «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым  12+
7.00 Новости
7.25 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других»  
12+

8.10 «Видели видео?»  6+
9.00 Новости
9.10 «Видели видео?»  6+
10.25 «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». 
Анимационный фильм  6+

11.50 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание»  12+

12.45 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Наедине со 
всеми»  16+

13.30 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Игра с 
судьбой»  12+

14.15 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева  12+

15.30 Премьера. Премия 
 «Шансон года»  16+
18.00 «Время»
19.00 Премьера. «Dance 

Революция»  12+
20.35 Эльдар Калимулин в комедии 

«Днюха!»  16+
22.10 Наталья Негода, Андрей 

Соколов, Людмила Зайцева, 
Юрий Назаров в фильме 
«Маленькая Вера»  18+

0.25 «Модный приговор»  6+

6.05 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу.

8.00 «Сегодня».
8.25 «Я худею».
9.30 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.35 «Первая передача» 

(дайджест).
11.05 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
14.05 «Однажды...» (дайджест).
15.00 «Кремлёвские дети». «Юрий 

Соломенцев. Его отец 
контролировал партию».

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Екатерина Климова, Юрий 

Беляев, Анатолий Кот, Софья 
Хилькова в детективном 
сериале «ОПЕКУН». 13-я 
- 15-я серии, 16-я серия 
(заключительная).

0.10 Сериал «ПЁС». «Игра», 
«Кинозвезда».

2.10 Игорь Лифанов, 
Марина Баева, Артём 
Мазунов в детективном 
сериале «ДИКИЙ-2». 
«Тройная бухгалтерия», 
«Самогонщики», «Ставки 
сделаны», «Зазубренное 
лезвие».

5.45 «Их нравы».

ДҮЙСЕНБІ
9  ТАМЫЗ

ЖЕКСЕНБІ
15 ТАМЫЗ

СЕЙСЕНБІ
10 ТАМЫЗ

СӘРСЕНБІ
11 ТАМЫЗ

БЕЙСЕНБІ
12 ТАМЫЗ

ЖҰМА
13 ТАМЫЗ

СЕНБІ
14 ТАМЫЗ
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КИНОКЕҢІСТІК

Алматы облысында 
Әди Шәріповтің жауын
герлік жолы туралы «1941 
жылдың жазы» фильмі 
түсірілуде.

Бекболат Шекеровтың 
к а р  т и н а с ы н д а  Ә д и 
Шәріповтің жауынгерлік 
жолының бастапқы кезеңі – 
1941 жылы 22 маусымда 
взвод қа кірген алғашқы жек
пежектен бастап, 1944 жы
лы болған жарақатқа дейінгі 
кезеңі көр сетіледі. Басты 
рөлді актер Азамат Нығма
нов ойнайды.

– Басында мен Азамат
ты екінші жоспарда ұста
дым, бірақ соңында оның 
басты рөлді сомдағанына 
қуандым. Мен оған толық 
сендім. Азаматтың шығар
машылығын біле тұра және 
онымен қарымқатынас 
жасағаннан кейін, мен оның 
моральдық, психологиялық 
және физикалық тұрғыдан 
осындай күрделі әрі жауап
ты рөл үшін пісіп жетілгенін 
сездім,  – деп атап өтті 
Бекболат Шекеров. 

Партизан бейнесі – 
экранда

– Бұл рөл құрметті, бірақ 
ауыр. Маған Азаматпен 
жұмыс істеген ұнайды. Бірге 
біз тек соғысып қана қоймай, 
көп ойлайтын, алаңдайтын 
адамның бейнесін жасауға 
тырысамыз, – деді режиссер.

Фильм сол уақытты, та
ри хи оқиғаларды мүм кін
діг інше жет к ізеді .  Әди 
Шәріпов 1940 жылы ақпанда 
Р К К А  қ ат а р ы н а  к і рд і , 
Гродно маңында, шекарада 
қызмет етті. Соғыста ерік
жігері нің арқасында талай 
ерлік жасады. Қолбасшымен 
байланыс болмаған жағ
дайда Әди Шәріпов соғыс 
алаңында қалып, ұрысты 
жалғастыруға шешім қа
былдады. Сол кезде взводтан 
тек 11 адам қалды, бірақ 
партизан отряды жергілікті 
ау ы л  т ұ р ғ ы н д а р ы н ы ң 
есебінен өсе бастады.

– Әди Шәріпов қиын 
жағ дайда қалса да, абыр
жымаған, қоршауда болса 
да, соғысуға шешім қабыл
даған адамдардың бірі . 
Жалпы, бұл өте ақылды 
адам еді, біз өз отрядын қор
ғайтын, адамдарға қам
қорлық жасайтын кейіп
кердің бейнесін жасағымыз 
келді, – деп қосты режиссер.

Айкерім 
РАЙЫСҚЫЗЫ

Бүгінде ең қажет әрі сәнді ма ман
дықтың бірі – интерьер ди зайнері. Бұл 
мамандық иесі адам ның өмір сүру 
жағдайын қолайлы ету үшін үйлесімді 
орта қалыптастыратын жобалар жа
сайды. Қарапайым тілмен айт қанда, ол 
үйіңіздің немесе кең сеңіздің әдемі әрі 
жайлы болуына үлес қосады. Ол үшін 
интерьер дизайнеріне шығар машылық 
қабілет, құрылыс саласы бойын ша 
білім, креатив қажет. Өйткені, ол – әрі 
суретші, әрі сәулетші.  

Қазіргі кезде көп адам үйінің құры
лысын бастарда немесе үйіне жөндеу жұ
мыстарын жүргізерде интерьер дизай
нерінің көмегіне жүгінеді. Өйткені, үйдің 
әр шаршы метрін тиімді пайдалану, 
кеңістікті дұрыс ойластыру, әдемілік, 
жайлы лық үшін кәсіби маманның жұмы сы 
аса маңызды. Интерьер дизай нері бөлмеде 
ерекше атмосфера, стиль, сұлулық пен 
жайлылық жа сайды. Олар әр тапсырыс 
беруші нің арманқа ла уын ескере отырып, 
биік талғам ның үдесінен шығатын 
жобаларды  жүзеге  асыруға тыры сады. 
Үйжай лардың  дизайнында әртүрлі 
тарихи дәуірлерде  қалып тасқан көптеген 
стиль дер бар: жоғары технология лық, 
заманауи, деконс труктивизм, романеск, 
мо дер низм және басқа лары, бұлардың 
әрқай сысын дизай нер сарапшы дең гейінде 
білуі керек. 

Интерьер дизайнері бөлменің орна
ласуынан бастап жарық тан дыру, желдету 
жүйелеріне, акусти касына да жауап береді. 
Сондайақ, маманның міндеттері – қабыр
ға ларды безендіру, жиһазды орналас тыру, 

Интерьер дизайнеріҚАЛАДАҒЫ  КӘСІП

Аяулым ҚАЙРАТБЕКҚЫЗЫ, 
дизайнер:
 

Дарын аздық етеді
Менің негізгі мамандығым – сурет

ші. Дизайнер ліктің қосымша курсын 
оқыдым. Бүгінде жас маман ретінде 
тәжірибе жинақтап, жұмыс істеп жүр
мін. Маған қайта ланбайтын жаңа жо
ба лар жасаған ұнайды. Әзірге ұжым
дық жобаларда жұмыс істеймін, кейін 
тәжірибем молайған соң, өзімнің жеке 
дизайнстудиямды ашуды арман дай
мын. Бұл салада үлкен жетістікке жету 
үшін тек дарынды болу аздық ете ді, 
өте еңбекқор болуың керек. Ұстаз да
рым үнемі осылай айтушы еді. Соған 
көзім жетіп келеді. Уақыт та, заман да 
бір орында тұрмайды, сән күн сайын 
өзгереді. Сондықтан үнемі ізденісте 
болып, біліміңді жетілдіріп отыруың 
керек. Жұмысыңды жақсы көріп, жан
тәніңмен беріліп істеген кезде табыс та 
жақсы болады деп ойлай мын. Қазақ
стан да бұл мамандық енді дамып келе
ді, болашағы зор болатынына сенемін. 

Дана ДАНИЯРОВА, 
қала тұрғыны: 

Үй сәндеуді маманға тапсыр
Отбасын құрғалы жолдасым екеуміз бірнеше рет баспана ауыстырдық. Осы жолы 

көп жылдан бері өзіміз армандап жүрген  тұрғын үй кешенінен 3 бөлмелі пәтер алдық. 
Жаңа үй алсам, үйіміздің жөндеу жұмыстарын ерекше талғаммен жасасам деп армандап 
жүретінмін. Сондықтан осы жолы интерьер дизайнерінің көмегіне жүгіндім. Қазір 
Алматыда жақсы мамандар өте көп екен. Таныс тарымның кеңес беруімен дизайнер де 
табыла кетті. Маманның талғамына толық сендім. Сенімім ақтал ды, жұмысы көңілім
нен шықты. Қазір үйіме қараймын да қуанамын, қараған сайын көзім тоймайды. «Шым
шық сойса да, қасапшы сойсын» демекші, әр нәрсені өз маманына тапсырған жөн екен.

Айнұр 
СЕНБАЕВА 

үйге қажетті перде, кілем секілді текстиль 
бұйымдарын таң дау және нави гациялық 
белгі лерді орнату. 

Бұл мамандық бір қарағанда қарапайым 
көрінгенімен, оңай емес. Дизайнер тек 
композиция мен түс үйлесімділігін біліп 
қана қоймай, инженерлік коммуни
кацияларды жіті түсініп, құрылыс барысын 
ұйымдастыра білуі керек. Ең маңыздысы, 
ол тапсырыс беру шімен тіл табысып, 
жұмыс істеуі тиіс. Өйткені, үйін сеніп 
тапсырып отырған адамның көңілінен 
шығу оңай шаруа емес. 

АРАЙ, 
бухгалтер:

Тиынына дейін мән беремін
Өзім бухгалтер болғандықтан, не нәрсенің болса да 

есепқисабына өте мұқият мән беремін. Тіпті, дүкенге 
барсам да, түбіртекке бір қарап шығамын. Өйткені, кейбір 
шағынмаркет терде сөреде көрсетілген бағамен түбіртек
тегі бағалар сәйкес келмейтін кездер өте көп болады. 
Сондықтан ұтылмау үшін ай сайынғы коммуналдық 
қызметке төлем жасаған кезде дұрыстап мән беру керек. 
Азырақ төлеу үшін электр энергиясын үнемдеуді, суды 
орынсыз пайдаланбауды үйренуге міндеттіміз. Газдың 
босқа жанып тұрмауын да қадағалауда ұстаған абзал. Бір 
қарағанда, елеусіз дүние болып көрінгенімен, ай соңында 
өзіңіз күтпеген тосын сыйға тап болуыңыз ғажап емес. 
Жалақының біраз бөлігін коммуналдық төлемге санап 
беріп отырғанша, үнемдеуді үйреніп, соған сай түбіртекте 
көрсетілген соманың әрбір тиынына мән берген дұрыс.

Коммуналдық төлем
ТҮБІРТЕГІНЕ МӘН БЕРЕСІЗ БЕ?

Ком м у н а л д ы қ  қ ы з м е т  а қ ы с ы 
жазылған түбіртекке көпшіліктің мән 
беріп, мұқият қарамайтыны рас. Осы 
мәселеге орай сауал нама жүргізіп 
көргенімізде қала тұрғындары ком му
налдық төлемнің қалтаны да, жүйкені де 
жұқартып жүргенін жа сырмады. Ал сіз 
коммуналдық төлем түбір те гіндегі 
жазуға көңіл аудара сыз ба?

Дархан БОЛАТҰЛЫ, 
әскери қызметкер:

Түбіртекті сақтап жүрген жөн
Комму налдық қызмет құнында өзгерістер болып тұратынын 

қаперде ұстап, тарифтерді біліп жүрген артық емес. Менде түбіртекте 
алдыңғы айдағы тарифтер қосылып кеткен жағдай болды. Оны 
бірден қажетті мекемеге хабарласып, анықтап алдым. Егер төленіп 
қойса, пәтер иесі шотты апарып көрсетуі қажет. Содан бері 
түбіртектегі графаларға ерекше мән беретін болдым. Коммуналдық 
төлем түбіртегін бірден лақтырмаймын. Өйткені, коммуналдық 
төлемдерге қатысты даулы мәселелер туындамай тұрмайды. Қандай 
да бір түсініспеушілік туындай қалса, мәселенің аққарасын анықтау 
үшін түбіртегімізді алып жетеміз. Кейде пәтер иесіне көрсетілмейтін 
қызмет түрлеріне төлем талап етуі мүмкін. Мысалы, үйдің кіреберісін 
тазалау қызметіне де ай сайын төлегенімізбен, подъездердің жал
тырап таза тұрғанын көп байқай бермеймін. Ал ПИКпен байланысу 
қиын. Сондықтан  коммуналдық төлемақы қағазындағы  майда 
жазуларға аса мән беріп, сауатты болғанымыз өзімізге жақсы.

Мен «Ақсай2» ықшамау да нында пәтер жалдап тұрамын. Жұмысым 
қарбалас болғандықтан ондағы майда жазуларға басымды ауыртқым 
келмейді. Сондықтан жаңадан көшіп келгенде пәтер иесімен бірден келісіп 
алдым. Пәтерақыны төлейтін кезде өзі есептеп коммуналдық шығынның 
да сомасын жазып жіберіп тұрады. Маған солай ыңғайлы. 

Қайрат РӘШИТҰЛЫ, 
кәсіпкер:

Басымды ауыртқым келмейді

Айым
НҰРМАН

Аблимит ЖАППАРОВ, 
зейнеткер:

Біз білмейтін 
төлемдер бар

Мен көп жылдан бері Алмалы ау
данының тұрғы нымын. Комму налдық 
қызметтердің жұмысының жөнжо сы
ғын мен төлем принциптерін түсінуге 
тырысып жүрмін. Мысалы, ыстық су 
төлем мөлшерін есептеу бір текше метр
дегі нақты тұтынылған көлем арқылы 
есептеледі. Бұл көлем, яғни ағымдағы 
айда тұтынылған судың бөлігі, түбір
текте көрсетілген өткен ай дың тарифіне 
көбейтіледі. Бұл қи сынсыз нәрсе сияқты, 
өйткені тарифтер ай сайын өзгеріп 
отырады емес пе?! Ал қала тұрғындары 
болса тұрақты бір уақыттағы көрсет

кіштерді қарамайды ғой. Кейбіреулер 
айдың басында не ортасындағы өзіне 
ыңғай лы көрсет кішпен есептейді. Тұ
тынушы түбіртек те өз есептеуі бойынша 
дерек терді көр сетсе, ал коммуналдық 
қыз мет көр сету мекемелері өз дерек
терін ен гізеді. Және олар көбіне бір
бірімен сәйкес келе бермейді. Қазір 
бұрын ғыдай банктер коммуналдық 

төлем дерді қабыл дамайды, ал пошта 
бөлімшелері  анық тама шығарып 
бермейді. Бұл мәселені шешу үшін 
барлық тұтынушыларға әр айдың 
бірінші күнімен есептеуді ұсы намын 
және бұл түбіртекте көрсетілуі керек. 
Осы жүйені сақтасақ, бір айдан кейін 
бәрі бір қалыпқа түседі.

Ыстық су тарифі белгілі бір форму
ла бойынша есеп теледі екен. Ол бірақ 
қарапайым халыққа түсі ніксіз. Ыстық су 
көрсеткішінің соңында «Қосымша 
төлем» деп көрсетілген. Ал оған қан дай 
қызмет түр лері кіретінін ешкім білмейді. 
Және өздеріңіз біле тіндей, жылытуға 
арналған суық су қазір химиялан
дырылған. Олай болса, неге оны қайта
дан химия  лан дырып, тариф ті арттыру 
керек? Бізге осы мәселелер түсініксіз. 
Коммуналдық қызметтің жайжапсары 
жөнінде есеп беруге міндеттеу керек.

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ
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Қабылдау бөлмесі: 
232-36-61.

Бас редактор –  
Төрехан ДАНИЯР
тел.: 232-36-53

Бас редактордың 
орынбасары –  
Әнуарбек ӘУЕЛБЕК

Жауапты хатшы – 
Роза РАҚЫМҚЫЗЫ

Жаңалықтар мен ақпарат 
бөлімінің редакторы – 
Әсел ДАҒЖАН

Қала тынысы бөлімінің 
редакторы – 
Нұржамал ӘЛІШЕВА

Шаһар шаруашылығы және 
тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық бөлімінің 
редакторы –  
Құралай 
ИМАНБЕКҚЫЗЫ
тел.: 232-36-54. 

WEB-редакция жетекшісі – 
Дәурен  ДҮЙСЕБАЕВ,
тел.: 232-36-64.

Коммерциялық директор – 
Куаныш ДЮСКАЛИЕВ,
тел.: 232-36-51. 
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Жарнама және тарату 
бөлімінің менеджері – 
Дана ӘЛМЕШ, 
тел.: 232-36-56. e-mail: 
dalemesh@vecher.kz

Шығармашылық даму 
жөніндегі кеңес

Кеңес төрағасы – 
Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ

Кеңес мүшелері:
Мұрат ӘУЕЗОВ,
Сағымбай ҚОЗЫБАЕВ,
Сейітқазы МАТАЕВ

«Almaty aqsha my» газеті  Нұр-Сұл тан мен Алма-
ты қа ла ла рына, сондай-ақ, Алматы, Ақтөбе, Атырау, 
Шығыс Қа зақ стан, Жамбыл, Батыс Қа зақ стан, 
Қарағанды, Қызыл орда, Қостанай, Маңғыстау, Пав-
лодар, Солтүстік Қазақстан, Түр кістан об лыс тарына 
тарайды. 

 ЕГЕР:
* мекемеңіздің, компанияңыз дың жұмысы  ілгерілесін 

десеңіз;
* бизнесте  мол  табысқа  қол  жет кізгіңіз  келсе;
* әр бастаған ісіңіз  сәттілік пен пайда әкелсін 

десеңіз

«Almaty aqshamy»  газетіне  
ЖАРНАМА  беріңіз де,  ТАБЫСКЕР болыңыз!

«Almaty aqshamy» Жарнама бөліміне хабарласып,  
қажетті ақпаратты мына телефондар арқылы ала 
аласыздар:  

8 (727) 232-36-51;   8 (727) 232-36-56.

ҚҰРМЕТТІ  ОҚЫРМАН!
ЕГЕР:
* құттықтау, хабарландыру, еске алу жариялау ниетіңіз 

болса;
* құжат тары ңыз ды жоғалт қа  ны ңыз, жеке кәсіп  керлік 

қызметті тоқтат қаныңыз туралы, мұра герлік және басқа 
да ресми құ жаттарды рәсім деу жайлы хабарлама жасау 
қажеттілігі туса, БІЗГЕ хабар ла сы ңыз!

Барлық  сауалдар   бойынша  жұмыс  күндері  сағат 
9.00-ден 18.00-ге дейін

«Almaty aqshamy»  Жар нама бөліміне 
хабарласыңыздар:

 8 (727) 232-36-51;   8 (727) 232-36-56.

ҚАПЕРІҢІЗДЕ БОЛСЫН!

ОҚЫРМАН   НАЗАРЫНА!

 «Almaty aqshamy» газетіне «Қазпошта» АҚ Алматы поштамты 
бөлімшелерінде, «Евразия Пресс» агенттігі», «Эврика Пресс» пен «Дауыс» 
ЖШС-нің өкілдіктерінде жазылуға болады.

Бізді  almaty-akshamy.kz сайтынан да оқыңыздар!

«ALMATY AQSHAMY»  
ГАЗЕТІНЕ  ЖАЗЫЛУ  ИНДЕКСТЕРІ:

 «ALMATY AQSHAMY» 
жа рия ланымдары мектептерде, 

колледждер мен уни верси тет терде 
оқылады, әлеуметтік же лілерде  

зерделеніп, талқы лана ды.

БІЗ  газетімізді  асыға күтетін 
оқырмандарымызбен  әрдайым  

БІРГЕМІЗ!

 «ALMATY AQSHAMY» – 
алма ты лық тардың да, еліміздің  

бар лық дерлік өңір леріндегі  
оқыр  ман дарымыздың да  асыға 

күте тін, сүйіп оқитын басы-
лымы! Қазақ  сөз өнері мен  

жур  налис ти касы ның дәс түрлі 
мек тебі!

Анықтама үшін телефондар:  8  (727) 232-36-51;  8 (727)  232-36-61.

65503  (жеке жазылушылар үшін)
 4 айға 2402,00 теңге   

15503  (кәсіпорындар мен ұйымдар үшін)    
 4 айға – 6482,00  теңге

95503  (зейнеткерлер, мүгедектер мен  ҰОС ардагерлері  үшін)  
4 айға – 1732, 00 теңге  

2021 жылға 
«Аlmaty aqshamy» 

газетіне 
төрт айға жазылу 

жүріп жатыр

Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасы  Мониторинг және 
талдау орталығы ұжымы философия ғылымының докторы, про-
фессор, кафедра меңгерушісі Құрманалиева Айнұр Дүрбелеңқызына  
анасы

 Маулекуль ДИХАНБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туыстарына қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

Бала кезімізден ата-анамыз 
үлкендерге көмек көрсетуді, 
өзімізден кішілерге қомқор 
болуды талап ететін. Бүгінде 
қамқорлықтың үлгісі ретінде 
республикалық «Игі істер» 
марафоны да атала бастады.

Өткен жылдың мамыр айында 
халқымыз біраз қиындыққа тап 
болды, ал кәсіпкерлеріміз көмек-
ке мұқтаж жандарға қолұшын 
созып, азық-түлік себеттерімен 
қамтамасыз етті.  Жүрегінде 
мейірім сәулесі бар жастарымыз 
қолдан келген көмектерін аянып 
қалмады. Осынау игі дәстүр биыл 
да өз жалғасын тауып, кең ау-
қымда көрініс берді. Мысалы, 
Наурыз бай аудандық «Салауатты 
жас тар» орталығының (жетекшісі 
Гүлназ Жеңісханқызы) жас дәрі-
герлері жалғызілікті зейнет кер-
лердің үйлеріне барып, денсаулық 
жағдайын бақылап, алғашқы кө-
мекке қажетті дәрі-дәрмек қора-
бын сыйлады. Басқа да көмек 
қажет болса, телефон нөмірлеріне 
кез келген уақытта хабарласуға 
болатынын түсін дірді. №36 емха-
наның жас маман дары  қазыналы 
қарияларға арнап табиғи жеміс-
тер, тәтті-дәмділерін ұсынды. 
Сон дай-ақ, тұрғындарға каран-
тиндік талаптарды сақтау ережесі 
жазылған түсіндірме қағазын 
таратты.

Шаһарда карантиндік талап-

Біз жалғыз емеспіз

тар күшейтілгенімен, жүрегімізде 
мейірімділік сәулесі сөнген емес. 
Олай дейтініміз, қаламыздағы 
«Jas Otan» ЖҚ мүшелері, аудан-
ның жалынды жастары тұрғын-
дарға, қала қонақтарына тегін 
бет  перделер таратып, көше 
бойын тазалап жүрген еңбек-
керлерге, дәрігерлерге алғыс 
ретінде тәтті бәліштер үлестірген 
болатын. 

«Бүгінде өсіп келе жатқан 
жас ұрпаққа айтар алғысым 
шексіз. Қандай жағдай болмасын, 
жалғыз екендігімізді ескеріп, 
елеусіз қалдырмайды. Дәрі-
дәрмегімді әкеп береді. Денсау-
лығымызды бақылап отырады. 
Халқымыз  қиын  жағдайда 
қалғанда қолұшын беріп, азық-
түлік себеттерін ұсынған әкім-
дікке, кәсіпкерлерге ризашы-
лығымды  білдіремін», – дейді 
жалғызілікті зейнеткер, тыл арда-
гері Шаке Етекбаева апамыз.

Еске сала кетсек, Тәуел сіз-
діктің 30 жылдығына орай «Игі 
істер» марафоны аясында Алматы 
қаласының әк імдіг і  жарты 
жылдың ішінде мыңдаған іс-шара 
ұйымдастырды. Шара барысында  
мұқтаж азаматтарға, яғни көп-
балалы, әлеуметтік аз қамтылған 
және ерекше қажеттілігі бар 
балаларды тәрбиелеп отырған 
отбасыларға, жалғызілікті зейнет-
керлерге қолданысқа қажетті 
дүниелерін таратып, жан-жақты 
көмек пен қолдау көрсетіп келе 
жатыр.

Ақтолқын 
ТҰРЛЫҒАЗЫ
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ВАЛЮТА 
БАҒАМДАРЫ

EUR/KZT 504,32 теңге CNY/KZT 65,87 теңгеUSD/KZT 425,33 теңге

ЖАҚЫНЫҢА  ЖАНАШЫР  БОЛ!

RUB/KZT 5,84 теңге

ОҚИ  ОТЫРЫҢЫЗАПТАЛЫҚ ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ
(5 – 11 тамыз, 2021 жыл)

ТОҚТЫ 
(21 наурыз – 20 сәуір)
Бұл апта жаңа бастамаларды 

қолға алып, тұрмыстық мәселе
лерді шешуге қолайлы болмақ. 
Егер сапарға шығуға тиіс болса
ңыз, жолда барынша сақтық ша
раларын жасаңыз. Айналаңыздағы 
адамдарға мейіріммен қараңыз.

 
ТОРПАҚ 
(21 сәуір – 21 мамыр)
Жұлдыздар сізге апта бойы 

қаржылық мәселелерде ерекше 
сақ болуға кеңес береді. Маңызды 
шаруаларыңыз болса, ол жайында 
ешкімге сездірмей, құлақтан
дырмай, үнсіз тыңдырыңыз.

 
ЕГІЗДЕР 
(22 мамыр – 21 маусым)
Бұл күндері сізді жолыңыздан 

тайдыратын жағымсыз оқиғалар 
болуы мүмкін. Кейде бұл үлкен 
қателіктерге әкеп соқтырады. 
Оны түзетуге аз уақытыңыз кет
пейді. Уақыт өте келе жағдай 
жақсы арнаға бұрылып, аптаның 
екінші жартысында қызықты 
ұсыныстармен қатар, жаңа таны
сулар да орын алады.

  
ШАЯН 
(22 маусым – 22 шілде)
Апта жағымды жаңалықтарға 

толы болмақ. Сонымен қатар, 
көп теген мүмкіндікке жол ашы
лады. Сіз оның ешқайсысын 
уысыңыздан шығарып алмаңыз. 
Жаныңыздағы адамдар сіздің 
жолыңызбен жүріп, сіз жеткен 
жетістіктерге жетуге күш салады.

АРЫСТАН 
(23 шілде – 23 тамыз)
Осы белгіде туған жандар 

үшін апта табысты болмақ. Үміт 
ақталады. Жаңа дос табасыз. 
Тосын сыйлар болуы мүмкін. 
Ұжыммен бірлесіп жұмыс істеуге 
неғұрлым қолайлы, сәтті апта. 

 
БИКЕШ  
(24 тамыз – 22 қыркүйек)
Бұл апта сіз үшін тыныш 

өтеді. Бойдақтар махаббатын 
кездестіріп, сүйікті ісімен айна
лысуға, спортпен шұғылдануға, 
оқуға уақыт табады. Мәселелер 
шешуге де барынша оңтайлы 
уақыт болмақ. 

ТАРАЗЫ 
(23 қыркүйек – 22 қазан)
Жаңа іс бастауға, жоспарларды 

іске асыруға, капитал кұюға тап
тырмас апта. Апта соңында сүйік
тіңізбен арада проблема туындауы 
әбден мүмкін. Қиын жағдайда 
дос тарыңыздың  көмегіне жүгі
ніңіз.

 
САРЫШАЯН 
(23 қазан – 21 қараша)
Акционерлік қоғамды немесе 

қоғамдық ұйымды басқаруыңыз 
бек  мүмкін. Мұраға ие болып 
қал уыңыз ғажап емес. Бірақ өз 
күші ңіз бен мүмкіндігіңізді асыра 
ба ға ламаңыз. Даужанжалдан 
аулақ болыңыз.

 
МЕРГЕН 
(22 қараша – 21 желтоқсан)
Қомақты қарыз алуыңыз бек 

мүмкін. Осы белгі аясында туған
дарға өте сақ, мұқият болуы 
керек, ішкі түйсікке сенім артқан 
жөн. Үйленуге, жұмысқа тұруға 
қолайлы апта болмақ.

 
ТАУЕШКІ 
(22 желтоқсан – 20 қаңтар)
Аптада көңілсіз жайттар орын 

алуы мүмкін. Алайда, бала лары
ңыздың, жақындарыңыздың сізді 
қуанту үшін істеген ісшаралары 
бақытқа бөлейтін болады. Сон
дайақ, қомақты қаржыға кене
лесіз. Жұлдыздар қаржыңызды 
бейберекет шашпай, жазғы жаға
жайларға баруды ұсынады.

  
СУҚҰЙҒЫШ 
(21 қаңтар – 19 ақпан)
Денсаулыққа көңіл бөлетін 

уақыт келді. Кейбір әріптесіңіз 
тұрғылықты мекенін өзгертіп, 
басқа жерге қоныс аударады. 
Шектен тыс оптимист болуға 
тырысыңыз. Эмоцияға шектен 
тыс ерік бермеңіз.

 
БАЛЫҚТАР  
(20 ақпан – 20 наурыз)
Аптаны үй шаруасын ат

қарудан бастаңыз. Әріптес те
ріңізбен  барынша әдепті әң гіме
лесіңіз. Іскерлік кез десу лермен  
және шығар машылық жұмыспен 
айналысуға ең сәтті күн бейсенбі 
болмақ.

Ақтолқын ТҰРЛЫҒАЗЫ.

Азаматтардың қауіпсіздік дең
гейі бойынша рейтингте Қазақстан 
167 елдің ішінде 81орынға ие болды. 
Рейтингте соғыстар мен қақтығыс
тардың, терроризм мен қылмыстың 
аза маттардың қауіпсіздігіне қанша
лықты әсер ететіні бағаланған. 

Тізімде Швейцария, Норвегия мен 
Люксембург көш бастап тұр. Соңғы 
орынды Оңтүстік  Судан алған. 
Рейтингте ТМД елдерінің арасында 
Өзбекстан, Армения, Түркіменстан, 
Беларусь, Қыр ғызстан, Молдова 
Қазақстаннан алда тұр. Тәжікстан, 
Әзербайжан, Ресей мен Украина біздің 
елден кейінгі орындарға жайғасқан.

Алматыда полицейлер мен 
еріктілер 170ке жуық граф
фитиді бояды. Қалалық Полиция 
департаментінің  ақпараты 
бойынша, қала ғимараттарының 
сыртқы қабырғаларында есірт
кінің жарнамасын жою бойынша 
кезекті профилактикалық рейд 
өткізіліп, тұрғын үйлердің, га

Теміржол саласында ұзақ жыл еңбек етіп, 
зейнетке шыққан Рамазан Түсіпов үйінің бір 
бөлмесін кәдімгі вагон купесіне айналдырған. 

Ардагер осылайша жұмысқа деген сағынышын 
басады екен. Ол аз уақытта балалар бөлмесін жаб
дықтап, барынша пойыздың шынайы атмосферасын 
беруге тырысқан. Купе терезесінің орнындағы үлкен 
экран жүйткіп келе жатқан отарбаны елестетеді. Ал 
вагонның басқа да жабдықтарын табуға бұрынғы 
әріптестері көмектесіпті. Автордың айтуынша, әсіре
се, стакан сауытын табу оңайға соқпапты.

– Мұнда кей күндері өзім де келіп тынығамын. 
Пойызда келе жатқандай әсер аламын. Ал вагонда 
үнемі ұйқы келетіні, тамаққа тәбет ашылатыны 
және қасыңдағы жолсерігіңмен әңгіме-дүкен құрғың 
келетіні анық, – дейді зейнеткер.

Әзірлеген Айкерім РАЙЫСҚЫЗЫ.

81-ші 
орындамыз

раждардың, әкімдік ғима рат
т арының қабырға ларында 
е сірткінің таралуын наси
хаттайтын сайттар жарнамасы 
бар трафареттер мен граффи
тилер жойылды. Шараға тәртіп 
сақшылары мен «Jas Otan» 
жастар қанатының еріктілері 
қатысты.

Е
сі

р
тк

іг
е 

ж
о

л
 ж

о
қ

Вагон-бөлме

Химия пәнінен халықаралық олимпиадада 
қазақстандық оқушылар 3 күміс, 1 қола жүлде 
жеңіп алды. 

Олимпиада Жапонияның Осака қаласында 24 шілде 
мен 2 тамыз аралығында онлайн форматта өтті. Зият
кер лік жарысқа әлемнің 79 елінен 312 оқушы қатысты. 
Қазақстанның атынан НұрСұлтан, Алматы, Қарағанды 
және Павлодар қаласынан төрт оқушы, яғни республи
калық пәндік олимпиаданың жеңімпаздары қатысты. 
Ұлттық құраманы жарысқа тәжірибелі педагогтер мен 
жаттықтырушылар дайындады. Биылғы жылғы құрама 
командасын дайындаған жаттықтыру шылар қатарында 
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУнің химиялық инже не
рия және процестер магистрі Төлеп Ернұр Бақтияр ұлы, 
Аманжолов Азим Жетесоұлы мен Массачусетс тех но
логиялық университетінің студенті Моргунов Ан тон 
Алексеевич бар. Одан тыс әр оқушы ның өз мек те біндегі 
жаттықтырушылары да үлкен үлес қосқаны белгілі. 

Өткен жылы Қазақстан құрамасы халықаралық 
химия олимпиадасында 4 қола медаль алған. 

Білімді жастар 
топ жарды
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